
 

  

Sponsoring 

Seizoen 2018 



Vanaf de start van mijn race 

carrière, heb ik er alles aangedaan 

om zo serieus mogelijk met mijn 

sport bezig te zijn. Ik pak elke 

trainingsmogelijkheid mee en zorg 

dat ik topfit ben voor de races. De 

enige mogelijkheid om mijn droom 

waar te maken is met behulp van 

sponsoren. Zonder deze sponsoren 

kan ik mijn droom nooit 

waarmaken, namelijk; de eerste 

vrouwelijke wereldkampioen 

Supersport 300! 

Ik ben Birgit Scheffer, 20 jaar en ik kom uit Drachten. Ik heb één héle grote 

passie, namelijk; MOTORSPORT! Sinds kleins af aan ben ik gek op motoren. 

Ik ben op gegroeid met motorrijdende ouders en mistte geen enkele 

motorrace op TV. Vroeger heb ik vaak tegen mijn ouders gezegd dat ik ook 

graag wilde racen. Nadat ik in 2015 mijn motorrijbewijs had gehaald, begon 

het weer te kriebelen. In 2016 heb ik het heft in eigen handen genomen en 

ben ik begonnen met racen! 

 

  

Wie ben ik? 



In 2016 ben ik begonnen in de GAMMA Yamaha R125 cup. Als nieuwkomer in 

deze standaardklasse, waar veel snelle jongens in reden, kwam er in het begin 

veel op mijn dak. Het eerste jaar stond in het teken van veel rijden en veel leren. 

In 2017 begon ik aan mijn tweede jaar op de Yamaha R125. Dit jaar ging alles een 

stuk beter en heb ik al meerdere keren een top 5 klassering weten te halen. Als 

vervolg op deze twee geweldige jaren heb ik mijn pijlen gericht op een andere 

klasse. Komend seizoen ga ik de overstap maken naar de Internationale Yamaha 

R3 cup. Niet alleen betekent dit een motor met meer vermogen, maar dit 

kampioenschap wordt ook nog eens verreden op de grote circuits. Met mijn 

huidige snelheid en ervaring, ben ik klaar voor de volgende stap. Ook voor mijn 

sponsoren is deze stap een stuk aantrekkelijker, grote evenementen op 

internationale circuits betekent, meer publiek en meer publiciteit! 

 

 

  

Ambities 

2018 
Als eerste dame kampioen worden op een Yamaha R3 

supersport! 

 

2019 

In het eerste jaar draait het om veel ervaring op te doen op de 

nieuwe motor en de nieuwe circuits! Naarmate het seizoen 

vordert hoop ik toe te werken naar de top 5 resultaten! 

 

2020

  In het eerste jaar draait het in het begin om veel ervaring op te 

doen op de nieuwe motor en de nieuwe circuits! Naarmate het 

seizoen vordert hoop ik toe te werken naar de top 5 resultaten! 

Wereldkampioenschap Supersport 300 

 



Om de volgende stap te maken in mijn racecarrière, ben ik op zoek naar mensen 

en bedrijven die mij hierin willen steunen. Hieronder vindt u een overzicht van de 

verschillende sponsorpakketten.  

 

 

 

 

 

  

GOUD 3000,-  

 Uw bedrijfsnaam/logo op mijn pak  

 Uw bedrijfsnaam/logo prominent op mijn motor 

 Uw bedrijfsnaam/logo groot op mijn sponsorbord 

 Vermelding van uw onderneming met link op mijn  

website en social media 
  Na elk evenement ontvangt u een nieuwsbrief en  

u ontvangt aan het eind van het seizoen een  

bedankje 
 
 

Sponsoring 

HOOFDSPONSOR 
(PRIJS OP AANVRAAG) 

 Uw bedrijfsnaam/logo prominent op de motor 

 Motorpak volledig in stijl van uw bedrijf 

 Helm in stijl van uw bedrijf 

 4 kaarten voor evenement naar keuze 

 Uw bedrijfsnaam/logo het best zichtbaar op mijn sponsorbord 

 Vermelding van uw onderneming met link op mijn  

website en social media 

 Na elk evenement ontvangt u een nieuwsbrief en u 

 ontvangt aan het eind van het seizoen een bedankje 
 Mijn motor en ik zijn in overleg beschikbaar voor 

promotiewerkzaamheden voor uw bedrijf 

 

 



 

  

 

  

Sponsoring 
ZILVER 1750,- 

 Uw bedrijfsnaam/logo op mijn motor 
 Uw bedrijfsnaam/logo op mijn sponsorbord 
 Vermelding van uw onderneming met link op mijn website en social media 
 Na elk evenement ontvangt u een nieuwsbrief en u ontvangt aan het eind van 

het seizoen een bedankje 

BRONS 750,- 

 Uw bedrijfsnaam/logo op mijn motor 
 Uw bedrijfsnaam/logo op mijn sponsorbord 
 Vermelding van uw onderneming met link op mijn website en social media 
 Na elk evenement ontvangt u een nieuwsbrief en u ontvangt aan het eind van 

het seizoen een bedankje 

SUPPORTER 500,- 

 Vermelding van uw onderneming met link op mijn website en 

social media 
 Na elk evenement ontvangt u een nieuwsbrief en u ontvangt aan 

het eind van het seizoen een bedankje 
 

SUPPORTER 250,- 

 Vermelding van uw onderneming met link op mijn website en 

social media 
 Na elk evenement ontvangt u een nieuwsbrief en u ontvangt aan 

het eind van het seizoen een bedankje 
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