Mazda gaat uitdaging aan met
Mazda Endurance Challengers
 Nieuwe equipe in DNRT Endurance 2014


Team bestaande uit louter kampioenen

Waddinxveen, 25 maart 2014. Mazda gaat in Nederland met een nieuw raceteam de
ultieme uitdaging aan in het Endurance Kampioenschap van het DNRT. De Mazda
Endurance Challengers zullen het daar opnemen tegen gelijkwaardige auto’s van
andere merken, waaronder met name de nieuw geïntroduceerde Toyota GT86 in het
oog springt. De nieuwe equipe bestaat uit louter kampioenen: Eric Sliphorst is de
kampioen van de Ribank Mazda MaX5 Cup in 2011, 2012 en 2013, Rudy Schilders was
dat in 2009 en eindigde al andere jaren van het kampioenschap als tweede.
Mazda Motor Nederland ondersteunt het nieuwe team met een vrijwel gloednieuwe Mazda
MX-5 NC met 2.0 liter benzinemotor en handgeschakelde zesversnellingsbak. De motor
heeft standaard 160 pk, maar dat is door de tuning van IL Motorsport verhoogd naar 185 pk
om competitief te zijn binnen het Endurance Kampioenschap van het DNRT. Endurance
racen is de afgelopen jaren enorm in populariteit gestegen, vooral door de relatief lage
kosten en de vele kilometers die er door de rijders worden gereden.
“Na drie seizoen op rij op het hoogste podium te hebben gestaan was ik op zoek naar wat
anders”, vertelt Eric Sliphorst (32). “De Mazda MX-5 NA waar ik toen mee reed kende ik
natuurlijk van haver tot gort maar is niet competitief te krijgen binnen het Endurance
Kampioenschap. Gelukkig was de Mazda importeur bereid om ons met deze veel snellere
NC te ondersteunen”.
“De auto waar wij mee rijden heeft twee races gereden binnen een Europese competitie van
Mazda voor landenteams, het was destijds de auto van Kroatië”, vult Rudy Schilders (36)
aan. “Eén van onze sponsors is gespecialiseerd in tuning en zij hebben er voor gezorgd dat
we de strijd met alle andere merken in deze spannende competitie met veel vertrouwen
tegemoet zien. De auto is snel en stuurt uiterst scherp”.
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De racekalender van de Mazda Endurance Challengers bestaat dit seizoen uit 7
evenementen, verdeeld over drie verschillende circuits.


Maandag 7 april

Zandvoort

race 1

5 uur



Dinsdag 20 mei

Zolder

race 2

500 km



Zaterdag 21 juni

Zandvoort

race 3

12 uur



Zondag 13 juli

Zandvoort

Sponsordag



Woensdag 23 juli

Zolder

race 4

4 uur



Dinsdag 9 september

Assen

race 5

5 uur



Zondag 12 oktober

Zandvoort

race 6

8 uur

Op zondag 13 juli is op Circuit Park Zandvoort de jaarlijkse Sponsordag van alle
raceklassen uit het DNRT. Dat betekent dat liefhebbers van de autosport mee kunnen rijden
met alle soorten raceauto’s, waaronder dus ook met de Mazda Endurance Challengers.

###
Voor meer informatie:
Mazda Motor Nederland
Afdeling Public Relations
Telefoon: 0182-685080
jraatjes@mazdaeur.com

Voor meer informatie over de Mazda Endurance Challengers:
Eric Sliphorst
Telefoon: 06-29490608
ericsliphorst@live.nl
www.mazdaendurancechallengers.nl

Meer informatie over het DNRT: www.dnrt.nl
Rechtenvrije foto’s in hires kwaliteit zijn te vinden op www.mazda-press.nl
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