
Do you dare…? 
… to do it a different way, 

… to take opportunities,  

… to pump up the business, 

… to go for it! 

 

Just say ‘Hello’ 

Q-racing is een organisatie die 13 jaar actief is in de 

autosport. Zij hebben hier in verschillende klassen 

fraaie resultaten weten te boeken. Het doel is om 

met behulp van het populaire en indrukwekkende 

middel ‘autosport’ waarde te creëren voor haar 

partners en daarmee een bijdrage te leveren aan 

het behalen van hun doelstellingen.  

A challenging project 

Voor 2011 zijn de pijlen 

gericht op het  prestigieuze 

Dutch GT4. Dit is de 

koningsklasse van de 

Nederlandse autosport 

waar toonaangevende 

merken als Porsche, BMW, Aston Martin en 

Maserati aan deelnemen. Een uniek concept dat Q-

racing dit jaar wil inzetten om samen met haar 

partners weer de nodige successen te behalen.  

What’s in it for you? 

Q-racing biedt tal van mogelijkheden om 

naamsbekendheid te vergroten, het imago te 

versterken, contacten met relaties te verbeteren, 

personeel te werven, medewerkers te motiveren, 

teamspirit te vergroten en nog veel meer. Het gaat 

uiteindelijk om het combineren van uw behoefte 

met hetgeen Q-racing kan 

bieden. Hiermee komen wij 

tot een zinvolle relatie 

tussen beide partijen, die 

zakelijk gezien een win-win 

situatie oplevert. Welke 

middelen kunnen worden ingezet, al dan niet 

zelfstandig of in samenwerking met andere 

partners, komen wij graag met enthousiasme 

presenteren.  

Om een indicatie te  geven vindt u op pagina 2 een 

korte opsomming van de diverse mogelijkheden. 

 

 

 

 

 

 

Working method 

Er zijn mogelijkheden te 

over, maar wat levert voor 

uw bedrijf meerwaarde? 

Gezamenlijk wordt in 

overleg een plan op maat 

ontwikkeld. Wensen, behoeften, doelstelling(en) 

en het beoogde resultaat dienen als leidraad. Het 

plan wordt gesynchroniseerd met uw strategie en 

marketingcommunicatie disciplines. Vooraf 

worden criteria voor succes bepaald. Zo komen we 

tot effectieve partnerships en gaan we efficiënt om 

met de bedrijfsmiddelen.  

Do you take the opportunity? 

Pak het eens anders aan, creëer nieuwe 

mogelijkheden, boor nieuwe markten aan,  wees 

onderscheidend, start unieke acties en ga voor 

nieuwe kansen. Racing is live, the rest is waiting. 

Als we stil zitten gebeurt er niets! Denk vooruit en 

maak bedrijfsvoering waardevol. 

De start is gemaakt en wij nemen u graag mee, in 

een enerverende race tot aan de finish.  



Dutch GT4 project 2011  

Het Dutch GT4 is de 

koningsklasse van de 

Nederlandse autosport,  

voortgekomen uit Europa 

waar de Europese GT4 

actief is. Tot de 

verbeelding sprekende auto’s en spectaculaire 

races zijn de factoren die de GT4-klasse tot zo’n 

aansprekende tak van autosport maken. GT4 is een 

klasse waar iedereen bij wil horen. Het heeft 

klasse, stijl en genereert veel media aandacht.  Een 

project dat in zijn geheel een serieus budget 

vereist maar ongekend veel spin-off kan opleveren. 

Een aantal voorbeelden: 

• Verschillende promotiemogelijkheden door 

reclamevoering op de auto, de rijder(s), de 

pitbox en de trailer, 

• publiciteit in verschillende gedrukte media, 

televisie en op de evenementen zelf, 

• een onvergetelijke dag voor klanten en/of 

medewerkers als VIP gast op een race 

evenement. 

 

Naast de GT4 wedstrijden:  

• Geheel verzorgde circuit incentives en 

experiences voor klanten en/of medewerkers. 

Zelf rijden in racewagens op het circuit, 

• rijvaardigheidstrainingen voor relaties, 

• racecursussen. Zelf of samen met klanten 

en/of medewerkers een eigen race-licentie 

halen,  

• met het managementteam of met relaties 

racen, 

• racebegeleiding voor beginnende coureurs. 

 

In samenwerking met bestaande partners: 

• Professionele coaching en training, 

• Intervisie-, brainstorm-, 

visie- en strategiesessies, 

• inspirerende bedrijfsuitjes en 

personeelsfeesten, 

• IT Services zoals dataopslag, website ontwerp 

en onderhoud. 

 

Huidige partners 

 

• Coaching Nederland: Voor ontwikkeling van 

mens en organisatie. 

• Evenman Evenementen Management: 

Organiseren van bedrijfsevenementen. 

• Net Services: IT-Kennispartner en leverancier 

voor optimale beschikbaarheid en 

beheersbaarheid van bedrijfskritische data en 

applicaties. 

• QB Web and Software Solutions: Ontwerp en 

onderhoud van web- and softwareapplicaties. 

• Match Racing: Verhuur en onderhoud van 

race auto’s. 

Het team 

Het raceteam dat het onderhoud en de techniek 

van de auto verzorgt is Match Racing. Match is een 

no-nonsense team waar teamspirit, prestatie en 

plezier hoog in het vaandel staan. Match Racing is 

een raceteam met veel ervaring en is in meerdere 

klassen reeds succesvol geweest. In 2009 en 2010 

behaalde het team diverse podiumplaatsen in de 

Dutch GT4. In 2009 wonen zij samen met Q-racing 

de Gentlemans Cup in het Dutch GT4. 

De auto 

 

De Ginetta G50 is een echte “Britisch Sportscar”.  

Q-racing heeft voor deze auto gekozen vanwege 

zijn potentie. Ginetta is redelijk onbekend, maar de 

auto is bijzonder en indrukwekkend om te zien. 

Hierdoor krijgt de auto veel media aandacht. 

Onderstaand de specificaties op een rijtje:  

Motor: 3500cc V6                                     

Vermogen: 295 pk                                     

Gewicht: 1000 kg 

De rijder 

 

De vaste rijder van Q-racing is Quint Engel. De 

afgelopen twee jaren heeft Quint in het Dutch GT4 

de Ginetta bestuurd. In 2009 heeft hij in deze 

klasse de Gentleman Cup gewonnen. Quint is zijn 

racecarrière begonnen met karting en is nu ruim 

tien jaar actief in de autosport. Hij heeft inmiddels 

verschillende kampioenschappen binnengehaald. 

Naast de racerij is Quint werkzaam als 

autosportinstructeur en webdesigner. 

Contact 

 

Deelt u ons enthousiasme voor nieuwe 

mogelijkheden dan ontmoeten wij u graag. 

 

Q-racing 

Claire Sprokkereef  

Willem van Rijswijckstraat 120 

2282 HD Rijswijk 

www.q-racing.nl 

mail@q-racing.nl  

+31 (0)6-41 46 03 31 

  


