
 

  



 

  I6 BIRGIT 
SCHEFFER  

Passie 
Sinds kleins af aan ben ik gek op motoren. Ik ben op 

gegroeid met motor rijdende ouders en miste 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. Als klein meisje liep ik 

elk jaar al rond op de TT in Assen, dit jaar zit ik niet 

naast de baan maar rij ik zélf mee tijdens de Dutch 

TT! 

2016 

In 2016 heb ik het heft in eigen handen genomen en 

ben ik begonnen! Ik heb gekeken wat de opties en 

kosten waren en ik was inmiddels oud genoeg om dit 

zelf te kunnen regelen. Ik ben begonnen in de 

GAMMA Yamaha R125 cup. Als nieuweling 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. Gelukkig vond ik aan het einde 

  van dit jaar de aansluiting en kon ik op 

  naar het volgende seizoen! 

 

 
 2016  

GAMMA Yamaha R125 Cup 
2017  

GAMMA Yamaha R125 Cup 

Ik ben.. 
 ..Birgit Scheffer, 21 jaar en ik kom uit Drachten.  Ik 

heb één héle grote passie, namelijk; MOTORSPORT! 

In 2016 en 2017 heb ik meegedaan in de GAMMA 

Yamaha R125 cup. In 2018 wacht mij een nieuwe 

uitdaging, meedoen aan de Yamaha R3 Cup! Naast 

mijn R125- en R3 cup racers heb ik ook nog een 

standaard R3 waarmee ik op de openbare weg rijd. 

Als ik niet aan het motorrijden ben ik aan het werk, 

aan het sporten óf bezig met mijn  

studie Bedrijfskunde aan de  

Universiteit in Groningen. 

 



 

  

2017 

In 2017 begon ik aan mijn tweede jaar in de GAMMA 

Yamaha R125 cup. Nadat ik in mijn eerste jaar flink 

progressie had geboekt, was het doel voor dit jaar 

om constant in de top 8 te rijden. Met een 9e plaats 

in het algemeen klassement en enkele top 5 

klasseringen tijdens de races, is dit doel behaald. 

2018 

Als vervolg op deze twee geweldige jaren had ik mijn 

pijlen gericht op een andere klasse. Afgelopen jaar 

heb ik, na een winter hard werken, de overstap 

kunnen maken naar de Yamaha R3 cup. Niet alleen 

betekent dit een motor met meer vermogen, maar 

dit kampioenschap wordt ook nog eens verreden op 

de grote circuits. Gedurende het jaar heb ik weer 

veel geleerd op deze nieuwe motor. Het begin was 

moeilijk, aangezien het gat naar de kop nog groot 

was en ik veel alleen reed. Ik heb het hele jaar hard 

gewerkt en zo stap voor stap het gat kleiner weten te 

maken. Uiteindelijk zit ik nog net achter de snelste 

jongens, maar met een 5e plaats als beste resultaat 

van 2018 kan ik niet ontevreden zijn! 

 
 

2018  
Yamaha R3 Cup 

Ambities 

Na een succesvol eerste jaar in de Yamaha R3 cup wil ik 

volgend jaar mijn progressie doorzetten in deze klasse. 

Waar het in 2018 vooral ging om de motor leren 

kennen en progressie maken op de grote circuits, wil ik 

in 2019 mij constant voorin laten zien.  

Alles wat ik de afgelopen jaren bereikt heb, had ik 

nooit kunnen doen zonder de hulp van mijn sponsoren 

en alle mensen om mij heen. Om door te blijven 

groeien in deze sport ben ik dan ook altijd op zoek naar 

sponsoren. 

 
 



  

 HOOFDSPONSOR     prijs op aanvraag 
 Uw bedrijfsnaam/logo prominent op mijn motor 

 Uw bedrijfsnaam/logo groot op mijn motorpak 

 Uw bedrijfsnaam/logo op mijn helm 

 4 toegangskaarten voor evenement naar keuze 

 Uw bedrijfsnaam/logo het best zichtbaar op mijn sponsorbord 

 Vermelding van uw onderneming met link up mijn website en social media 

 Na elke 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 

 SUPPORTER 500,- 
 Vermelding van uw onderneming met link op 

mijn website en social media 

 Na elk evenement ontvangt u een nieuwsbrief en 

u ontvangt een bedankje aan het einde van het 

seizoen 

 SUPPORTER 250,- 
 Vermelding van uw onderneming met link op 

mijn website en social media 

 Na elk evenement ontvangt u een nieuwsbrief en 

u ontvangt een bedankje aan het einde van het 

seizoen 

Interesse om één van de weinige dames in de motorsport te helpen? Uw logo op mijn motor 

tijdens grote evenementen in binnen- en buitenland? Wij bieden voor bedrijven aantrekkelijke 

sponsorpakketten aan.  Ter ondersteuning van de motorsport hebben wij een stichting 

opgericht. Wanneer u mij sponsort kunt u het bedrag dus opvoeren bij de belastingaangifte. 

Daarnaast staan wij altijd open voor suggesties en ideeën waarbij ik iets kan betekenen voor 

uw bedrijf.   

 



 

  

 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 

 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          1000,- 
 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 



 

 

CONTACT 
Telefoon 

+(31)6 1403 2037 

 

E-mail 

info@birgitscheffer.nl 

 

Website 

www.birgitscheffer.nl 

 

Facebook 

/birgitscheffer16 

 

Instagram 

/birgitscheffer 
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