info 2008

inhoud

• Wat doen wij
• Wie zijn wij
• Wat bieden wij
• Begroting
• ‘Club van 50’
• Contact info

WAT doen wij
Motorclub Heerjansdam is een onderdeel van de
Activiteiten Vereniging Heerjansdam (AVH). De
motorclub is opgericht op 5 mei 1992 en bestaat
uit een groep van gevarieerde motorrijders. Er is
interesse voor de off-road sport, toeren met
zware toermotoren en voor de wegrace sport.
Een aantal leden van de club neemt regelmatig
deel aan circuit dagen, waarbij het mogelijk is
om, al dan niet onder begeleiding, op officiële
race-circuits te rijden. Bekende circuits als
Zolder in België, Zandvoort en natuurlijk het TT
circuit Assen worden bezocht, maar ook kleinere
circuits als Croix en Carole in Frankrijk. Een
aantal enthousiaste leden hebben inmiddels hun
KNMV Race licentie behaald, zodat nu kan
worden deelgenomen aan officiële races.
Dit jaar nemen we met twee rijders deel aan de
Ducati Club Race 2008, een driedaags race
evenement op het TT circuit van Assen op 23, 24
en 25 Mei 2008. Met een gemiddeld aantal
bezoekers van 10.000 is dit het grootste amateur
race evenement van Europa. Op vrijdag worden
trainingen verreden, zaterdag de kwalificaties en
zondag de races. Bob Weber zal deelnemen in de
Ducati Open A klasse, en Robert de Goeij rijdt in
de Thunder Bikes klasse.
Het circuit en de paddock zijn gedurende het
hele weekend geopend voor publiek, evenals
onze pitbox.

Wie zijn wij
Robert De Goeij
Geb. 14-10-1971
Motor:

Aprilia Tuono

Bouwjaar:

2004

Cylinder inhoud: 1000 cc
Vermogen:

130 pk @ 9750 rpm

Koppel:

98 Nm @ 8750 rpm

Bob Weber
Geb. 23-03-1980
Motor:

Ducati 916

Bouwjaar:

1994

Cilinder inhoud: 996cc
Vermogen:

130 pk @ 8500 rpm

Koppel:

93 Nm @ 8000 rpm

WAT bieden wij
Voor potentiële sponsors zijn er diverse promotie
mogelijkheden, zoals motorbestickering, vlaggen en
spandoeken bij de pitbox, of bijvoorbeeld T-shirts.

Uiteraard zijn er nog veel meer mogelijkheden. Denk
bijvoorbeeld aan sandwich boards, een promotie op
de website, of een bezoek aan een evenement.
Tijdens de Ducati Club Race 2008 (23 t/m 25 mei)
bent u van harte welkom in de pitbox van het team,
waarbij voor toegangskaarten en eten en drinken
wordt gezorgd. Een unieke kans om de sfeer van
dichtbij te proeven!

begroting
Deelname Ducati Club Race 2008
Uiteraard zijn er voor deelname aan de Ducati
Club Race voor het team kosten verbonden:
Inschrijfkosten:
Racekosten:
Verblijf:

€ 608,€ 400,€ 500,-

Hoewel financiële onafhankelijkheid in de
motorsport niet garant staat voor een beter
resultaat, speelt geld in deze sport wel een
belangrijke rol. U (of uw bedrijf) kunt daar een
helpende hand bieden via sponsoring.
Overigens staat voor 2009 een uitbreiding
gepland naar drie coureurs, zodat de promotie
mogelijkheden alleen maar groter worden!

Club van 50
Omdat de motorsport een leuke, maar ook dure
sport is, kunnen we elke financiële hulp
gebruiken.
Ook voor particulieren is het mogelijk om een
steentje bij te dragen, door lid te worden van de
‘Club van 50’.
Hierdoor sponsort u ons jaarlijks met een bedrag
van € 50,- (of meer natuurlijk). Dat geld kan dan
bijvoorbeeld worden gebruikt om banden aan te
schaffen, of als bijdrage in de onderhoudskosten
en inschrijfkosten. Ook kostbare reparaties na
bijvoorbeeld een onverhoopte valpartij vormen
een niet te verwaarlozen deel van de uitgaven
van een race team.
Als lid onvangt u een nieuwsbrief met verslagen
van evenementen, en andere feiten die het
melden waard zijn. Ook ben u altijd welkom
tijdens racedagen of weekends voor een bezoek
aan de pitbox of paddock.
Wilt u lid worden, neem dan contact op via email of telefoon. De contact informatie staat op
de volgende pagina.

Contact info
Website:
://www.mcheerjansdam.nl/racingteam
Bob Weber
Noldijk 20
2991 VK Barendrecht
06-20485859
bobennicol@versatel.nl
Robert de Goeij
Mandolinehof 6
2992 NH Barendrecht
06-12962605
robert.de.goeij@wanadoo.nl
Patrick Leenheer
Koperslager 13
3333 VD Zwijndrecht
06-22135162
p.leenheer@gmail.com
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Tot ziens op
het circuit…

