Hoofdsponsor:

Persbericht
21 maart 2012

Woensdag 21 maart: Presentatie K.S.T. 2012
Voor de laatste wedstrijd van vorig jaar was een
bus met huidige en wellicht toekomstige sponsors
georganiseerd. We konden toen niet vermoeden
(wel hopen), dat het uiteindelijke resultaat
vandaag gepresenteerd kon worden.

Subsponsors:

Openingswedstrijd ONK 2012: 8 april Assen

Alle laatste nieuws en informatie op:

www.keppelsidecarteam.nl

De Openingsrace van het 2012 Open Ned.
Kampioenschap vindt plaats in het Paasweekend,
op Paas maandag 9 april, op het circuit van
Assen. Middels de VTS-sponsoring staat er een
luxe VTS-bus ter beschikking en vervoert Henk
Vis ons van (Transferium Nunspeet) en naar het
TT-circuit. Vertrek 9:30 uur en verwachte
terugkomst 18:30 uur

Met het aantrekken van hoofdsponsor DNS Infratechniek B.V. uit Gouda met Nico van Vliet, de
complete sponsoring, de nieuw bakkenist Danny
de Haas, alsmede de inzet van al onze
teamleden, kon de ambitie om naast de ONK’s
ook alle WK’s te rijden, gerealiseerd worden!

Kosten zijn € 20,- p.p. en daarvoor krijgt u de Busreis, Entree TT-circuit & Rennerskwartier,
Toegang tot K.S.T.-Hospitality-home (geheel
nieuw!), alsmede koffie, drinken en een
eenvoudige lunch.

Het zeer gemotiveerde K.S.T. wegrace-zijspan
team zal in 2012 proberen in het Open
Nederlands Kampioenschap minimaal één stapje
hoger te eindigen dan vorig seizoen, waar men 3e
werd. Ook zal het deelnemen aan alle ronden
voor het Wereld Kampioenschap. Met Nederlands
kampioen Bennie Streuer en Keppel Sidecar
Team, zijn dit de enigste Nederlandse teams
welke komend seizoen zullen attenderen in de
hoogste klasse van de mondiale zijspan-wegrace
sport! Daarbij is een top-10 notering in de
eindrangschikking een doelstelling.

U kunt daar bij zijn en daarvoor moet u zich wel
van te voren (voor 31 maart) aanmelden. Wacht
daar niet mee, want vol=vol; 50 pers. max.!!!
Meld u zsm aan bij Jarno Keppel 06-5392 140),
Wijnand van Aperlo (06-5356 2275) of Jan de
Kruijf (06-2891 1913) of KSTJDK@upcmail.nl
Tot ziens en met sportieve groeten,
Jarno & Danny

Het Keppel Sidecar Team bedankt een ieder voor
ondersteuning en zal proberen de ambities waar
te maken. Graag tot ziens op de circuits.

Open Nederlands Kampioenschap:

World Championship:

07-09 april
19- 20 mei
27- 28 mei
09-10 juni
21-23 sept.

28-31
14-15
09-10
16-17
07-08
21-22
11-12
08-09

06-07 okt.

ONK-1: Assen - Paasraces
ONK-2: Hengelo
ONK-3 & 4: Oss - Pinksterraces
ONK-5: Assen – Speed Challange
ONK-6: Assen
incl. Brits kampioenschap Sidecars
ONK-7: Assen (Race of Champs)

5 mei “Classic Demo” in Nunspeet ism.SAM
Sponsor
s:
Materiaal-sponsors:
Het Blok:

mrt.
april
juni
juni
juli
juli
aug.
sept.

Trainingen Val de Viennes (Fr.)
WK-1: Frankrijk - Magny Cours
WK-2 & 3: Hongarije-Hungaroring
WK-4 & 5: Kroatië - Rijeka
WK-6: Duitsland - Sachsenring
WK-7 & 8: Duitsland - Schleiz
WK-9 &10: Duitsland-Oschersleben
WK-11: Frankrijk - Le Mans

