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Geachte heer/mevrouw ……
Graag willen wij ons even voorstellen wij zijn Wim van den Berg en Marc van der
Stigchel van FRS Racing, een onderdeel van de Frieslandtravelers uit Oudehaske.
We doen allerlei activiteiten op het gebied van 4x4 rijden. Zie ook ons interview in de
Jouster Courant van 31-01-2019
Zo zijn we al twee keer naar West Afrika gereden met onze Land
Rover Defender waarvan 1 keer voor het goede doel. Daarbij rijden we diverse
keren per jaar in Nederland en buitenland 4x4 activiteiten.
We zijn nu zover om onze dromen te gaan waarmaken om serieus mee te gaan doen
aan rally Raid wedstrijden, zoals u wellicht kent van de Dakar Rally. De Dakar Rally
is voor ons (helaas financieel) niet haalbaar maar er zijn gelukkig ook nog andere
Rally’s die we op zeer hoog amateurniveau kunnen rijden die er niet voor onder
doen. Ook die Rally’s komen in de media en op diverse 4x4 websites en 4x4 bladen.
Onze eerste race is op 23/24 Feb. 2019 en is een officiële ORR wedstrijd met
internationale deelname. Zie www.24ff.nl
De tweede wedstrijd ‘De Breslaurally’ (https://rallye-breslau.com/ ) zal in juli worden
gereden in Polen. Dit is de zwaarste Europese rally die er is. 1500 km off road racen
in één week. Ons ultieme doel is de Morocco Dessert
Challenge of de Africa Eco Race te rijden in de toekomst.
Het bijzondere van FRS Racing is dat we zonder sponsoring, een oude Landrover
Discovery 1, wat alleen een carrosserie met rolkooi was, weten om te bouwen tot
een ware Rallyraid auto volgens de KNAF regels. Daar hebben we een jaar over
gedaan in weer en wind vaak liggend op de grond, een garage met brug hebben we
niet. We zijn best trots met wat we bereikt hebben. Zie de kleine foto- impressie
onderaan de brief. Zonder sponsors is meedoen op ons niveau aan rally’s bijna
onmogelijk. Het zou onze wens zijn als we wat ondersteund zouden kunnen worden
met automateriaal, brandstofkosten, huur auto-ambulance, olie en smeermiddelen,
teamkleding en/of financieel. Indien u ons financieel sponsort kunt u er voor kiezen
om 20% van uw sponsorbijdrage door ons te laten overmaken naar de voedselbank
Joure.
Natuurlijk is elke vorm van sponsoring welkom en uiteraard bespreekbaar. We
hebben geen vastomlijnd sponsorplan maar we bespreken graag wat u wensen
daarin zijn. Bij sponsoring komt een vermelding op onze web-site, auto’s, sociale
media en in de media. Aanvankelijk van de mate van sponsoring kan er ook gebruikt
worden gemaakt van onze auto’s voor promotiedoeleinden en/of tijdens een
evenement een keer meerijden. Vindt u het leuk om een eigen lokaal rally team te
ondersteunen dan kunt u contact opnemen en/of een bijdrage leveren op:
Rekening nummer: NL36 RABO 0160 029619
Ten name van: W. van den.Berg
Mobiel 0651779918
FRS Racing, frs.racing@frieslandtravelers.nl www.frieslandtravelers.nl
Hieronder een korte foto impressie van voor en na een jaar bouwen!!!

