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Doe mee met het avontuur!

Wie is Wesley Aaldering?
Wesley is een echte techneut met passie voor
de motorsport. Gedrevenheid en uitdaging zijn
termen die bij hem zowel in werk als sport sterk
terugkomen. Jarenlang heeft hij aan motorcross
gedaan, uiteindelijk op nationaal niveau met
diverse p
 odiums als resultaat. Vervolgens heeft hij
de overstap gemaakt naar endurosport waar hij in
2019 Nederlands kampioen werd en deelnam aan de
FIM-ISDE Sixdays Enduro in Portugal.
De afgelopen twee jaar heeft Wesley enorm veel
aan zijn duurconditie gewerkt met als ultieme doel:
Dakar! 5x is hij als monteur naar de Dakar geweest in
zowel Zuid-Amerika als Saudi-Arabi� bij het offici�le
Husqvarna rally team (2016-2017-2018-2019-2022).
In maart 2022 heeft Wesley deelgenomen aan het de
FIM World Rally Raid Championship in Abu Dhabi
om zich te kwalificeren voor Dakar 2023.
Een 5 daagse wedstrijd onder extreem hoge
temperaturen door de woestijn. Dit heeft hij
met succes volbracht waarmee hij zijn startbewijs voor Dakar heeft verdient.

2012
2013-2017
2015
2018
2019
2019

Regionaal kampioen motorcross
Nationaal motorcross met diverse podiums
Redbull Knockout Scheveningen
Nationalen enduro
Nederlands kampioen nationalen enduro
International Sixdays Enduro (ISDE) Portugal zilveren medaille
2020
Interse klasse enduro
2020-2021 30.000 km conditietraining op de fiets
2022
Kwalificatiewedstrijd FIM World Rally Raid
Championship in Abu Dhabi
2022
Fysieke voorbereiding, diverse mountainbike
marathons, motor- en navigatietraining, 
motor prepratie (ik ben mijn eigen monteur,
ook g edurende de dakar)
2023

een echte mediatrekker

Tijd voor de zwaarste rally ter wereld
in de zwaarste klasse als een rookie;
Malle Moto class (kistklassement)

SPONSOR WESLEY BIJ
DE ZWAARSTE RALLY TER WERELD
IN DE ZWAARSTE KLASSE
ALS NEDERLANSE ROOKIE!
DE UITDAGING, DE ATMOSFEER, HET AVONTUUR EN DE ONTBERINGEN MAKEN IEDERE DAKAR
TOT EEN GROTE MEDIATREKKER ZONDER WEERGA. DEZE AANTREKKINGSKRACHT WORDT OOK
WEERSPIEGELD IN DE MEDIA EN HET BREDE BEDRIJFSLEVEN.
Om dit Dakar-avontuur mogelijk te
maken zoeken we sponsoren.
Daarvoor werken we niet met standaard
sponsorpakketten, maar cre�ren we
in overleg maatwerk sponsorpakketten precies afgestemd op uw budget,
eisen en wensen. Samen sta je immers
sterker.

Sponsormogelijkheden

Sponsoring is een heel veelzijdig
instrument binnen de marketing
communicatiemix. Dit uit zich in
een groot aantal verschillende doel
stellingen die met sponsoring bereikt
kunnen worden. Hoe je sponsort kun
je zelf bepalen. We zetten de sponsormogelijkheden graag op een rij en gaan
graag met je in overleg.

· Whatsapp-groep met

Logovermelding
· motor
· wedstrijdkleding
· teamkleding
· speciale website
· nieuwsbrief

Budget
VOORBEREIDING
REIS, VERBLIJF
RACE, LICENCE FEES
HUSQVARNA 450 RALLY BIKE
BRANDSTOF, ONDERDELEN

¨ 25.000,¨ 7.000,¨ 18.000,¨ 35.000,¨ 20.000,-

TOTAAL

¨ 105.000,-

Deelname aan
dagverslagen Dakar rally
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