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EEN TEAM MET SNELHEID 
 
 
 
Adres en Telefoonnummer: 
Aris de Waal, 0297- 565732 
Mob. 06- 52 668 262 
Karolus 3 
3641 LJ Mijdrecht 
Email: aris@racingtteam-drv.nl  
 
 
Website: www.racingteam-drv.nl 
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1) STICHTING RACINGTEAM DE RONDE VENEN 
  
 
Stichting Racingteam De Ronde Venen (Stichting RT-DRV) is een 
jong, enthousiast Racing Team. Het team bestaat uit Aris de Waal 
(coureur), Ivo Galekop (coureur) en Stijn van der Horst (chef-
monteur). Dit seizoen is Stichting RT-DRV actief in verschillende 
Autocrossklassen in nationale en Benelux-wedstrijden en EK-
wedstrijden 
 
 
Doelstelling 
De Stichting RTDRV heeft zich ten doel gesteld om een bijdrage te leveren 
aan de groei en ontwikkeling van de autocrosssport in Nederland. Nieuwe 
sponsors zullen in contact worden gebracht met de dynamische sport en 
talentvolle coureurs dienen de gelegenheid te krijgen om aansluiting te 
vinden met de (inter)nationale top.  
 
Aanpak 
Essentieel voor het realiseren van de doelstelling is de inzet van het 
sponsornetwerk, dat enerzijds reeds bestaat en anderzijds kan worden 
uitgebreid. Bedrijven zijn met hun klanten of prospects te gast op het 
circuit van de spectaculaire race-evenementen. De open, ongedwongen 
sfeer maakt het mogelijk om vervolgcontacten eenvoudig tot stand te 
brengen. Zo kunnen de doelen van sponsors en belanghebbenden een 
positieve stimulans krijgen.  
 
Organisatie 
De organisatie rond de evenementen is in handen van het RDRV Team. In 
overleg met sponsors, dan wel geïnteresseerden worden race-incentives 
georganiseerd, die in het teken staan van relatie- en netwerkmanagement. 
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2) DE COUREUR 
 
Aris de Waal (48 jaar) werkt sinds 25 jaar bij Intermat Mijdrecht, 
keukens, tegels en sanitair. Enige jaren geleden heeft Aris het Intermat 
Racing Team opgezet, dat nu de naam Stichting Racingteam De Ronde 
Venen draagt. Nu is Aris toe aan een volgende (lees: organisatorische en 
internationale) uitdaging.  
 
Ivo Galekop, (28 jaar) is werkzaam als chef werkplaats bij garage 
Abcoude en inmiddels alweer enige jaren lid van het team. Fanatiek rijder 
in de keverklasse op zowel regionaal, landelijk alswel Euro Pokal nivo. 
 
Stijn van der Horst (47 jaar) is werkzaam als warehouse controller bij 
Walraven BV te Mijdrecht. Stein is al ruim 20 jaar actief bij Walraven en 
heeft diverse toepassingen voor de beugels binnen de autocross verwerkt. 
 
De teammanager 
Om vóór en tijdens de wedstrijden alles in goede banen te leiden is 
coördinatie van groot belang. Dit geldt zowel voor de coureurs als voor de 
sponsoren en hun gasten. Voor Aris de Waal, werkzaam bij een 
toonaangevende groothandel in keukens, tegels en sanitair in Nederland, 
zijn begrippen als relatiemanagement, publiciteit en promotie dagelijkse 
kost. Als teammanager van het Intermat Racing Team heeft hij in de 
racesport zijn sporen verdiend. Ook als bedenker en oprichter van 
www.autocross.nl is zijn naam binnen de autosport gevestigd. 
 
Relatie- en netwerkmanagement  
Sinds een vijftal jaren is Aris heel actief met de autocross bezig. Relatie- en 
netwerkmanagement zijn hierbij voorname aandachtsgebied. In een 
(zakelijke) wereld waar producten en/of diensten niet of nauwelijks 
onderscheidend zijn vormt de relatie met mensen de basis voor succesvol 
zakendoen.  

 

http://www.autocross.nl/
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3) RACINGTEAM 5-JARENPLAN  
 
2010 
Het voorbereidingsjaar. De teamorganisatie wordt opgebouwd, de stichting 
opgericht en extra sponsoren worden benaderd. De auto’s en motoren 
worden gebouwd en de teampresentatie wordt opgezet. 
 
 
2011 
Racejaar nummer 1 is een leerjaar. Aris, Ivo en Stijn gebruiken het jaar 
voor het afstellen van de auto, motortuning, het opdoen van 
wedstrijdervaring, zonder verplichting tot topklasseringen.  
 
 
 
2012 
Het tweede racejaar wordt gestreefd naar prestaties op Benelux-niveau met 
een goed presterende auto en motor. Doelstelling is om mee te strijden en 
een Top3-klassering te realiseren. 
 
 
2013 
Naast deelname aan het NK en de Euregio zal eveneens worden 
deelgenomen aan één EK-wedstrijd, de wedstrijd in Nova Paka (Tsjechië). 
Het doel is om veel te leren en ervaring op te doen voor het vijfde jaar. 
 
 
2014  
Racejaar nummer 4 is het jaar van de waarheid. Het doel is het behalen 
van de podiumplaatsen in twee klassen, NK en de Euregio. 
 
 
Niet alleen fanatiek op de race dagen, maar ook tijd voor ontspanning:  
De intocht van de kerstman! 
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4) RACEPROGRAMMA TIJDENS 5-JARENPLAN 
 
2011 
Nederlands Kampioenschap en Benelux Kampioenschap 
Sprinterklasse  Aris de Waal  NK + enkele Europokal 
Keverklasse   Ivo Galekop  Europokal 
 
2012  
Nederlands Kampioenschap en Benelux Kampioenschap 
Sprinterklasse  Aris de Waal  Regio en NK 
Keverklasse   Ivo Galekop  Europokal 
 
 
2013 en 2014. 
Benelux Kampioenschap en Europese Kampioenschappen in 2000cc,  
Sprinterklasse  Aris de Waal  Regio, NK en Tsjechië 
Keverklasse   Ivo Galekop  Europokal 
 
 
Regio:  Utrecht/Zuid Hollands Verenigingkampioenschap. 
NK:   Nederlands Kampioenschap.   
Europokal:  Wedstrijden in België, Nederland en Duitsland. 
EK:  Europese kampioenschap met wedstrijden in Duitsland, 

Portugal, Tsjechië, Italië, Slovenië en Rusland.  
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5) SPONSORPLAN 
 
De autosport biedt talloze mogelijkheden om uw bedrijf en product op 
indringende wijze in beeld te brengen. Hetzij direct naar de toeschouwers, 
zakelijke relaties en andere bezoekers, hetzij indirect via de media, danwel 
beide. De combinatie van snelheid, techniek, actie en competitie spreekt 
immers een zeer grote en brede groep mensen aan, in vrijwel alle 
leeftijden. 
Autosport leent zich ook bij uitstek voor relatiemarketing-activiteiten. Het 
van nabij kunnen bekijken van raceauto’s, de ontmoetingen met de 
coureurs, de spannende wedstrijden en ongedwongen sfeer, maken van 
een bezoek aan een wedstrijd een onvergetelijke dag. 
Tijdens een aantal belangrijke races heeft het Racing Team De Ronde 
Venen een uniek VIP arrangement in de aanbieding. Dit arrangement leent 
zich uitstekend om u en uw gasten in een race omgeving te ontvangen. 
 
Voor het realiseren van de doelstellingen die Stichting Racingteam De 
Ronde Venen zich gesteld heeft, is geld nodig. Stichting Racinteam De 
Ronde Venen is hierbij voor een belangrijk deel afhankelijk van sponsors. 
Sponsoring is mogelijk in diverse gradaties, die worden uitgedrukt in 
wielen: 
 
1) Het gouden wiel – hoofdsponsor, minimale bijdrage van  

EUR 7.500,00 per jaar. 
 

2) Het zilveren wiel – subsponsor, minimale bijdrage van  
EUR 5.000,00 per jaar. 
 

3) Het bronzen wiel – ondersteuning, minimale bijdrage van  
EUR 2.500,00 per jaar. 
 

4) Het ijzeren wiel – ondersteuning, minimale bijdrage van  
EUR 1.000,00 per jaar. 
 

5) Het houten stuurwiel – ondersteuning, minimale bijdrage van  
EUR 500,00 per jaar met een ferme handdruk tijdens de 
teampresentatie voor de morele ondersteuning. 

 
Vanzelfsprekend mogen sponsors, behalve een team dat presteert, meer 
verwachten voor hun inbreng. 
 
Totaalpakketreclame voor de Teampresentatie t.b.v. sponsors: 

- Naamsvermelding aan het team. 
- Speciale dag op het circuit van Nova Paka in het 4e jaar. 
- Presentatie bij ?? een doordeweekse avond? Met pers vb. 

Start84 en plaatselijke krant en met radio (ronde venen)  
- Nieuwsbrief per kwartaal 
- Naamsvermelding op internet 
- Ontvangst van u en uw gasten tijdens wedstrijden 
- Mogelijkheden voor aanwezigheid bij een productpresentatie  
- Uw naam / bedrijfslogo op bus, crossauto’s of kleding 
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1) Het gouden wiel, als hoofdsponsor    
- Naamsverbintenis / teamvermelding aan het team. 
- Veel doorvermeldingen naam team via magazines.  
- Speciale dag op het circuit van Nova Paka in het 4e jaar. 
- Presentatie bij ?? op een doordeweekse avond? Met pers vb. 

Start84 en plaatselijke krant en met radio (ronde venen)  
- Nieuwsbrief per kwartaal 
- Naamsvermelding op internet 
- Ontvangst van U en uw gasten tijdens wedstrijden 
- Mogelijkheden voor team aanwezigheid bij bijv: opening of een 

productpresentatie  
- Uw naam / bedrijfslogo op bus, crossauto’s en kleding 

 
 
2) Het zilveren wiel, als subsponsor 

- Speciale dag op het circuit van Nova Paka in het 4e jaar. 
- Presentatie bij ?? op een doordeweekse avond? Met pers vb. 

Start84 en plaatselijke krant en met radio (ronde venen)  
- Nieuwsbrief per kwartaal 
- Naamsvermelding op internet 
- Ontvangst van u en uw gasten tijdens wedstrijden 
- Mogelijkheden voor crossauto aanwezigheid bij bijv.: opening 

of een productpresentatie  
- Uw naam / bedrijfslogo op bus, crossauto’s en kleding 

 
 
3)  Het bronzen wiel, ondersteuning 

- Presentatie bij ?? op een doordeweekse avond? Met pers vb. 
Start84 en plaatselijke krant en met radio(ronde venen)  

- Nieuwsbrief per kwartaal 
- Naamsvermelding op internet 
- Ontvangst tijdens wedstrijden 
- Mogelijkheden voor aanwezigheid bij een productpresentatie  
- Uw naam / bedrijfslogo op bus, crossauto’s en kleding 

 
 
4)  Het ijzeren wiel, ondersteuning 

- Presentatie bij op een doordeweekse avond. Met pers vb. 
Start84 en plaatselijke krant en met radio (ronde venen)  

- Nieuwsbrief per kwartaal 
- Naamsvermelding op internet 
- Ontvangst tijdens wedstrijden 
- Indien door u aangeleverd: Uw naam / bedrijfslogo op bus, 

crossauto’s en kleding 
 
 
5)  Het houten stuurwiel, ondersteuning   

- Presentatie op een doordeweekse avond. Met pers vb. Start84 
en plaatselijke krant en met radio (de ronde venen).  

- Nieuwsbrief per kwartaal. 
- Naamsvermelding op internet 
- Indien door u aangeleverd: Uw naam / bedrijfslogo op bus, 

crossauto’s en kleding 
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6) DATA 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 24 maart Club Testdag 

1 april Rang 
Pang Lopik 2e paasdag 

20 april NK Visvliet / Pieterzijl 

30 april Rang 
Pang Bodegraven 

30 april Club Flintstones Biddinghuizen 

9 mei Rang 
Pang?  

11+12 mei Euro 
Pokal Aalter, België 

18+20 mei Foute 
Cross Marcel Broekhuizen Lopik, Pinksteren 

26 mei NK Holterhoek 

15 juni Rang 
Pang Brielle 

22 juni Rang 
Pang Nieuw Vennep 

29+30 juni Euro 
Pokal Terwolde 

6 juli Rang 
Pang Groot Ammers 

6+7 juli EK Nova Paka, Tsjechië 

13 juli NK Terwolde 

20+21 juli Euro 
Pokal ????? 

27 juli NK Loenen 

3+4 aug Euro 
Pokal Loenen 

3+4 aug Club Oschersleben Duitsland 
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17 aug NK Maurik 

24 aug Club Grand Prix van Abcoude 

24+25 aug Euro 
Pokal Friesland ? 

31 aug NK NK reserve 

14+15 sept Euro 
Pokal Zoutleeuw, Belgie 

7 sept Rang 
Pang Lopik 2 

21 sept Club Zevenhoven on Wheels 

21 sept NK Koudum 

28+29 sept Euro 
Pokal Reserve 

28 sept  Rang 
Pang Werkhoven 

2013 24 maart Club Testdag 

1 april Rang 
Pang Lopik 2e paasdag 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STICHTING RACING TEAM DE RONDE VENEN 

Pagina -11- 
 

Jaargang 2013 

 

 
7) INTENTIEVERKLARING 
 
 
 
 
 
 
Sponsoring Stichting RacingTeam De Ronde Venen in 2013. 
 
 
Ja, ik doe mee met dit sponsorplan als sponsor van een: 
 
0 Gouden Wiel 
 
0 Zilveren Wiel 
 
0 Bronzen Wiel 
 
0 IJzeren Wiel 
 
0 Houten Stuur Wiel 
 
 
Ondertekend te  ……………………………………………………………….                   
  
 
Datum   ………………………………………………………………. 
 
 
 
 
Sponsor:  ………………………………………………………………. 
       
 
Naam:   ……………………………………………………………….  
   
 
Adres:   ……………………………………………………………….  
     
 
Postcode / plaats:    ……………………………………………………………….   
 
 
 
 

   …………………  
  (Handtekening) 
   

 
Namens de Stichting  
Aris de Waal 
Karolus 3 
3641LJ MIJDRECHT     ………………… 

(Handtekening) 



STICHTING RACING TEAM DE RONDE VENEN 

Pagina -12- 
 

Jaargang 2013 

 

 
 
Een Team met Toekomst: 
 
 
OOK VOL GAS IN  2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor meer informatie: 
 
Aris de Waal 
Ivo Galekop 
Stijn van der Horst 
 
Prive:0297-565732 / 06-52 668 262 
werk:0297-233543 
faxnr 0297-233577 
 
E-mail:  aris@racingteam-drv.nl 
  Adwaal@intermat.nl 
 
Stichting Racingteam De Ronde Venen 
 
Aris de Waal 
Karolus 3 
3641 LJ Mijdrecht 
0297-565732 
06-52 668 262  
 
Website’s:  http://www.racingteam-drv.nl 

mailto:aris@racingteam-drv.nl
mailto:Adwaal@intermat.nl
http://www.racingteam-drv.nl/
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