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Zelf ben ik nog niet zo lang actief in de autosport. In 2009 werkte ik nog bij een Honda 

dealer in Rotterdam. Toen ik via  BOVAG en mijn vader de kans kreeg om me voor de 

Dunlop Drivers Cup in te schrijven, twijfelde ik geen moment. Samen met 3500 andere 

fanatiekelingen begon ik de lange avontuurlijke weg naar de finish: het behalen van een 

racelicentie. 

Toen ik de eerste keer in een kart en racewagen stapte, ging er een hele nieuwe wereld 

voor mij open. Het racen gaf mij een ontzettende boost en andrenalinekick, dit wilde ik 

vaker doen! Ik was zelf een tikkeltje aan de zware kant en had dan ook nooit verwacht dat 

ik het hier zo ver zou schoppen. Maar het tegendeel bleek waar. Na twee dagen rijden 

werd ik tot winnaar uitgeroepen van de Dunlop Driver Cup 2009. Zo trots als een pauw 

heb ik me vervolgens met hulp van mijn vader ingeschreven voor de Supercar Challenge. 

Dankzij Honda kreeg ik de mogelijkheid in een felgroene Honda S2000 aan de race deel te 

nemen.

Met minimale middelen en ons eerste kleine raceteam hebben wij zonder echte ervaring 

de eerste race direct een 4e plek binnen weten te slepen. In het daaropvolgende seizoen 

hebben wij aan alle races binnen de Supercar Challenge deelgenomen. Na verscheidene 

overwinningen ging ik naar BMW, deze kans heb ik direct aangegrepen. Voor BMW heb ik 

vervolgens meerdere 24h series en seizoenen gereden in de Supercar Challenge. Hierna 

volgde deelname aan TCR Benelux met Tom Coronel, TCR Germany met Jaap van Lagen, 

en als kers op de taart deelname aan WTCR. 

Nu willen wij nog een stapje hoger. We gaan de strijd aan op het hoogste touringcar 

niveau: de Porsche Mobile SUPERCUP! Dit kunnen we niet alleen. Gaat u 

net als wij ook altijd voor het hoogst haalbare? Gelooft u ook in onze 

gedrevenheid?  Geef ons dan groen licht en wordt onze partner! 

Graag verwelkomen wij u bij één van

onze races!

Droom wordt

      werkelijkheid

In 2018 hebben wij met succes 

deelgenomen aan de Supercar 

Challenge GT Divisie, wat resulteerde 

in het kampioenschap. Daarnaast 

vormde ook het wereldkampioenschap 

Toerwagens WTCR een uniek moment: 

we hadden de eer om samen met 

Prins Bernhard van Oranje te rijden. 

Doordat we als team meerdere 24h 

overwinningen in de TCR klasse hebben 

behaald, mogen we onszelf met trots 

tot de meest befaamde raceteams van 

Nederland rekenen. 

Michael Verhagen



GEVOEL

KARAKTERCULTUUR
DOELGROEP

KWALITEITEN

ONDERSCHEIDEN

                 Blijft-altijd-rustig

   Goed in de regen
    Technisch-hoogstaand    Adrenaline

Leergierig  Vooruitdenkend

                  Professioneel    Rookie    Tactisch
Mentaal sterk    Talent 

Accuraat
     Allemans-vriend                                                       Spanning

   Snel        Weinig-ervaring  Enthousiast

Veel gevoel met auto     Gedreven
         Gefocust
             Team-player

                                                                          Snelle-ontwikkelingen

                              Zichtbaarheid Exclusief  
Verbinden

                                      Bedrijfsarrangement    Onderlinge-hechte-band

                Toegankelijk  Media-aandacht     
Gevaarlijk

Hoogst-haalbaar

                  Bumper-aan-bumper    Adrenaline    Hoge-spanning
Online-goed-te-volgen    Formula-One Spannend
     Welvaart-klasse                                                                                                                                     Netwerken
   Sport-staat-op-een-voetstuk        Hele-dag-besteding  Duwen-en-trekken

Gedrevenheid

         Vriendelijk
              Gemoedelijk    

Gefocusd

     Tot-uiterste-gaan
                  Perfectionist    Laatbloeier
Verantwoordelijk    Professioneel
                Continue-op-zoek- 
                   naar-verbetering

                                                      Kwalitatief-evenement

                              Exclusiviteit
                          Perfecte-hospitality    

Status
Beleving

     Verbinden  Wow-effect     
Jumbo-dagen  

Mix-nationaal-internationaal                  Vip    Bezoekers    Vermaak

WTCR    Netwerk-mogelijkheden
Geen-trammelant

           Aanzien     Side-events  Bedrijfsuitjes

              Steeds-toegankelijker  Relatie-beheer       
Naamsbekendheid

                                                        Exposure

Niet-voor-iedereen-weggelegd

  Brede-doelgroep
A-merk  Vader-met-zoon  

Rijk-arm

     Max-Verstappen-fans
Sportieve-jeugd     Families   Belangstelling
Porsche-liefhebbers   Jong-oud

Exclusiviteit
Licentie-leeftijd-neemt-toe

            Ondernemers
Jetsets
     Opa-met-kleinkinderen
Max-Verstappen-generatie

  Hotshots

                    Klaar-staan-voor-elkaar

         Familie
                           Goede-omgang    

Geheimen

     Concullega’s
                  Laagdrempelig    Puur Hollands
Geen-medelijden    Competitie      Puur-Hollands

  Camping-gevoel    Competatief
                   Opgegroeid-in-de-polder

Concurrentie
Egoïstisch-zijn-om-de-top-te-bereiken

Broers 



KARAKTER

• Gedreven 
• Toegankelijk
• Mentaal sterk
• Volwassen
• Enthousiast
• Gefocust

EXTRINSIEK

• Talent
• Goed met regen
• Afhankelijk
• Rookie
• Tactisch team
• Onzichtbaar
• 1 team, 1 taak
• Exclusief
• Grenzen verleggen

INTRINSIEK

• Broederschap
• Veerkrachtig
• Tot het uiterste gaan
• Traditioneel 
• Fysiek sterk

Merkwaarden

NIET-ONDERSCHEIDEND ONDERSCHEIDEND

POSITIEF

NEGATIEF

                      Fanatiek

    Tactisch
                            Exclusief

    Onzichtbaar
                            Afhankelijk

                 Rookie

Traditioneel

Veerkrachtig

   Talent
    Tot het uiterste gaan

Gedreven  Goed met regen

                  Toegankelijk



Highlights
20+ Podium plekken in de Supercar  

Challenge (Sport, Supersport, GT-Klasse):

• 24h Dubai (1e Qualified in class)

• 24h Zolder (P1)

• Baltic 1000km (P1) 

• 12h Mugello (track record SS1 class)

• 1000 km Palanga (P1)

• ADAC TCR Germany Zandvoort (P5/46)

• TCR Benelux Assen (P2)

• WTCR Wereldkampioenschappen

• Winterkamp. Zandvoort 500 (P2)

• KAMPIOEN IN DE SUPERCAR CHALLENGE 2018!



Porsche 911
GT3 CUP GEN2

Lengte: 4.564 mm (179,01 inch)

Breedte: 1.980 mm (77,95 inch)
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Porsche 4.0 485PK 480NM

• 1200KG leeg

• Porsche six-speed sequentiele versnellingsbak

• 100L Brandstoftank 

• Prijs: € 198.000,- 



Raceklasse
Porsche Mobil 1 Supercup

Deze supercup wordt, zoals de naam al doet vermoeden,  

georganiseerd door Porsche en bestaat sinds 1993. Tijdens deze  

touringcar competitie wordt dan ook enkel met Porsche’s gereden.

De races vinden plaats in het voorprogramma van de Formule 1, na afloop van 

de Formule 2. Het is vergelijkbaar met de DTM. Er zijn 15 teams met elk twee 

coureurs. Deze klasse is de samengevoegde versie van nationale Porsche 

Carrera kampioenschappen die over de gehele wereld georganiseerd  

worden.



Racekalender
2019

GP van Spanje, Barcelona

GP van Monaco, Monte Carlo

GP van Oostenrijk, Spielberg

GP van Groot-Brittannië, Silverstone

GP van Duitsland, Hockenheim

GP van Hongarije, Boedapest

GP van België, Spa-Francorchamps

GP van Italië, Monza

GP van Mexico, Mexico Stad



Bas Koeten: “Waarom doen we wat we doen? Omdat samen iets 

bouwen, samen iets tot stand brengen en zorgen dat onze auto’s 

als eerste over de streep komen, een fantastisch gevoel geeft. 

Het maakt niet uit of dit nu met een snelle Porsche 991 GT3 Cup, 

Mercedes AMG GT4, een stoere RS 3 LMS TCR of een nieuwe 

Ford Fiesta is.”

Het team is in 2001 gestart en is uitgegroeid tot een van ‘s lands 

grootste professionele raceteams. Het team excelleert in zowel 

sprint als endurance (12h24h) kampioenschappen. 

Een crew voor de Porsche 991 GT3 CUP in de SUPERCUP 

bestaat uit 10 crewmembers met elk hun eigen  

kwaliteiten, die ons elke keer weer over de streep  

weten te krijgen. Het team bestaat uit een  

teammanager, data-engineer, setup  

engineer, monteurs en een  

support crew.

Bas Koeten Racing staat voor 

laagdrempelige, hoogwaardige 

autosport. Vanuit een enorme passie 

voor autosport bouwt, onderhoudt en 

repareert het team zo’n 20 raceauto’s 

van elk kaliber en voor rijders van elk 

niveau. 

Het team bestaat uit enthousiaste, 

gedreven fanatiekelingen, die 

weten waar ze mee bezig zijn en 

georganiseerd werken. Dit resulteert  

in topprestaties.

Het Raceteam



Vele Nederlanders zijn betrokken bij Max en creëren hierdoor een mooi 

platvorm voor sponsoren die mee willen liften op dit succes. Formule 1 is heel 

toegankelijk en heeft geen introductie nodig.

De autosport en het daarbij horende platvorm met:

* Een gemiddeld wereldwijde opkomst van 203.570 bezoekers per 

evenement (375% meer dan een gemiddelde Champions League 

wedstrijd) 

* Meer dan 4 miljoen formule 1 fans (8% meer dan in 2016)

* In 2017 ontving de Formule 1 in totaal 58.921 uur wereldwijde 

televisiedekking.

* Het cumulatieve live-tv-publiek was ongeveer 450 miljoen unieke kijkers 

wereldwijd.

* Per race was er een gemiddeld live televisiepubliek van ongeveer 85 

miljoen unieke wereldwijde kijkers.

* Alle digitale media-inhoud van de Formule 1 werd ongeveer 270 miljoen 

keer bekeken en daarnaast ontvingen de sociale mediakanalen meer 

dan 3,5 miljard vertoningen.

* Formule 1 is het snelst groeiende sportmerk op social-mediaplatforms.

Nederland is het succesvolste land in Porsche Mobil1 Supercup:

* 2x heeft Jeroen Bleekemolen de cup gewonnen

* 4x heeft Patrick Huisman de cup gewonnen

Meeliften op de marketing strategieën 

van Formule 1 en Max Verstappen, 

dat wil toch iedereen? De groei van 

autosportliefhebbers heeft veel 

te maken met een van de meest 

besproken coureurs van de  

afgelopen tijd: “Max Verstappen”.

Max effort



Media
aandacht

De Porsche Mobil 1 Supercup trekt gegarandeerd  

de aandacht van het publiek en is officieel onderdeel van  

de FIA formule 1 wereldkampioenschap.

Een gemiddelde van meer dan 200.000 motorsportfans per evenement 

(375% meer dan de gemiddelde Champions League wedstrijd), staat net 

zo gespannen langs het circuit als miljoenen kijkers thuis voor hun televisie 

zitten. Het uitgebreide marketingconcept maakt de Porsche Mobil 1 Supercup 

een platform voor doeltreffende publiciteit met effectieve communicatie in 

gedrukte media, op internet en via wereldwijde live tv verslaggeving in meer 

dan 100 landen. Daarnaast zijn de formule 1 evenementen zeer toegankelijk en 

hebben geen introductie nodig. 



Marketing
platform

Het Porsche Mobil 1-kampioenschap gebruiken als een  

marketingplatform verhoogt niet alleen het niveau van  

internationale merkherkenning en aantrekkingskracht, maar  

ontwikkelt ook een modern en dynamisch imago, dat geassocieerd  

wordt met het merk Porsche en Formule 1.

Creëer een ongeëvenaarde bedrijfsentertainment experience op het hoogste 

niveau met premium gastvrijheid. Dit bevordert de relatie met klanten en 

kan resulteren in meer omzet. Tot slot kunt u genieten van de voordelen van 

de F1 Paddock Club als een evenement en B2B-platform op het hoogste 

internationale niveau.



Samenvattend
Samenvattend:

• Toegang tot het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 

• Associatie met de toonaangevende merken Porsche, Formule 1  

en Max Verstappen

• Professioneel en premium platform voor Customer Relationship Management

• Emotionele merkopbouw en positieve beeldoverdracht

• Wereldwijde bekendheid voor miljoenen toeschouwers

• Hoge acceptatiegraad en geloofwaardigheid 

• Gespecialiseerde toegang tot een interessante en waardevolle doelgroep

• Communicatierechten voor marketing en communicatie

• Verbetering van de mediablootstelling en het creëren van relevante media-inhoud

• Toegang tot premium gastvrijheid voor exclusieve gastprogramma’s



VIP
PAKKET
€ 50.000,-

(maximaal 8 st.)

• 4 x Porsche Paddock, PIT & gridwalk weekendtickets (circuit naar 

keuze) 

• 2 x Monaco VIP partyboot aan het circuit (incl. vlucht en transfer) 

• 2 x SPA Porsche Paddock, Hospitality weekendtickets 

• 2 x Helicopter ticket incl. transfer naar SPA Franchorchamps 

circuit 

• Deelname sponsordag Zandvoort (incl. zelf rijden in de GT3) 

• 2 x schaalmodel replica Porsche 911 GT3 

• Logo op POS materialen in en rondom de racetent & truck 

• Logo op racewagen & teamkleding 

• Media voor uw eigen commerciële doeleinden (website, 

Facebook, etc.)



GOLD VIP
PAKKET
€ 100.000,-

(maximaal 8 st.)

• 6 x Porsche Paddock, PIT & gridwalk weekendtickets (circuit 

naar keuze) 

• 4 x Monaco VIP partyboot aan het circuit (incl. vlucht en transfer) 

• 2 x SPA Porsche Paddock, Hospitality weekend tickets 

• 2 x Helicopter Ticket incl. transfer to SPA Franchorchamps circuit 

• 2 x Monza VIP Deck arrangement 

• 2 x Deelname sponsordag Zandvoort (incl. zelf rijden in de GT3) 

• 5 x schaalmodel replica Porsche 911 GT3 

• Extra groot logo op POS materialen in en rondom de racetent & 

truck 

• Logo op compleet deel van racewagen & teamkleding 

• Logo op racepak

• Privé raceclinic tot max. 8 personen

• Racewagen ter beschikking voor uw eigen promotiedoeleinden

• Media voor uw eigen commerciële doeleinden  

(website, Facebook, etc.)



Alle pakketten kunnen op maat gemaakt worden. Ook zijn alle pakketten te 

upgraden. Mochten er voor bepaalde circuits extra kaarten nodig zijn, dan is 

dat in overleg mogelijk. 

Ook kunt u kiezen om hoofdsponsor te worden, hierbij wordt uw bedrijfsnaam 

verbonden aan het raceteam. Andere voordelen zijn o.a.: eerstekeus 

naamsvermelding op de racewagen/pak/racehelm en bepaling van de 

volledige kleurstelling van de auto. Buiten dit is er nog veel meer mogelijk. 

Neem contact met ons op voor de vele mogelijkheden!

Nick Man Michael Verhagen
Marketing manager Coureur
T 06 - 52 60 71 47 T 06 - 24 39 31 69
E nick_man@live.nl E mverhagenracing@gmail.com

Monaco VIP party boot aan het circuit

Deze volledig verzorgde trip, inclusief vlucht en transfer,  

vindt plaats in Monaco. Vanaf onze luxe partyboot, gelegen in  

de haven van Monaco kunt u eersterangs genieten van het gehele 

race spektakel! Drankjes en hapjes zijn inbegrepen en u heeft  

de kans om vele BN-ers te ontmoeten die de race als  

toeschouwers bijwonen.

SPONSOR
pakketten



Bas Koeten Racing

Industrieweg 3, 1617 KK Westwoud

+31 (0)228-567537 - info@baskoetenracing.nl

www.baskoetenracing.nl    f t

Colofon

Samenstelling

Michael Verhagen 

Nick Man

Design

Ramon Deelen

ShareDesign BV

facebook.com/MVerhagenracing

instagram.com/MVerhagenracing

www.mverhagen.nl

youtube.com/MVerhagenracing


