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Conrad nieuwe naamgevende hoofdsponsor
Mazda MaX5 Cup
• Total, Elgersma Automotive Supply, IL Motorsport en Rollei Actioncam blijven aan als subsponsoren
• Interstate nieuwe bandenleverancier en subsponsor
Waddinxveen, 13 maart 2017. Conrad Electronic Benelux BV is de nieuwe hoofdsponsor van één
van de grootste raceklasses van Nederland, de Mazda MaX5 Cup. Met ingang van dit seizoen zal de
in Oldenzaal gevestigde onderneming tevens titelsponsor zijn, waardoor de cup dit seizoen de naam
Conrad Mazda MaX5 Cup zal dragen. Vier van de vijf subsponsors zijn aan de cup verbonden
gebleven, Interstate is vanaf nu de nieuwe bandenleverancier en tevens ook subsponsor.
Conrad, al meer dan 90 jaar totaalleverancier van elektronica en techniek, voert één van de meest
diverse en complete assortimenten van Europa. “We hebben een liefde voor techniek en innovatie
en een missie om techniek voor iedereen toegankelijk te maken”, vertelt Rick Huisken, Marketing &
Sales Manager Benelux van Conrad. “Allemaal zaken die ook de meeste autosportliefhebbers zullen
aanspreken, dus daarom past Conrad perfect als hoofd- en titelsponsor bij de Conrad Mazda Max5
Cup”.
Total Nederland NV blijft aan als sponsor van de MaX5 Cup. Total was hoofdsponsor van de cup in
2010 en 2011. De ondersteuning vloeit voort uit de samenwerking in de automotive
smeermiddelen die al enige tijd tussen Total en Mazda bestaat. Het partnership omvat onder meer
de exclusieve levering van het Mazda Original Oils assortiment, samengesteld en geproduceerd
door Total Lubricants, aan meer dan 2.300 dealers, erkend reparateurs en garages in meer dan 45
landen, voornamelijk in Europa.
Ook Elgersma Automotive Supply blijft subsponsor, na hun ondersteuning in 2012, 2013 en het
afgelopen seizoen. Elgersma is dé partner die importeurs en dealers in het gehele aftersales proces
ontzorgt en ondersteunt. De combinatie van een grossiersfunctie met E-fulfilment dienstverlening
levert dé toegevoegde waarde waarmee zij zich onderscheiden in de automotive branche.
Gebleven zijn ook de trouwe subsponsoren IL Motorsport en Rollei Actioncam. Maar nieuw is
Interstate. Vanaf dit seizoen voorzien zij de cup van hun 195-50/R15 band, waarbij in
samenwerking met de Stichting DNRT het karkas en het compound speciaal is samengesteld om te
komen tot een optimale combinatie van grip en endurance tijdens de races van de MaX5 Cup.
De zeven evenementen van de Conrad Mazda MaX5 Cup omvatten totaal minimaal 14 races
meetellend voor het kampioenschap en vinden plaats op drie verschillende circuits. Naast dat van
Zandvoort worden ook Assen en het Belgische Zolder aangedaan. Het programma (onder
voorbehoud) voor seizoen 2017 ziet er als volgt uit:
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Zaterdag 8 april

Zandvoort

DNRT



Dinsdag 23 mei

Zolder (B)

DNRT



Weekend 3 - 4 juni

Zandvoort

DPP Pinksterraces



Zaterdag 10 juni

Zandvoort

DNRT



Woensdag 5 juli

Assen

DNRT



Weekend 4-6 augustus

Zandvoort

DNRT SRW



zaterdag 23 september

Zandvoort

DNRT Finale

In Nederland en Engeland is het racen met de Mazda MX-5 al jaren bijzonder populair, evenals in de
Verenigde Staten van Amerika, waar Mazda de grootste autosportsponsor is en tevens
hoofdsponsor is van het circuit van Laguna Seca. 61 % van alle raceauto’s in Amerika is een Mazda.
De ideale combinatie van sportief rijden tegen een uiterst betaalbare prijs en een ultiem gevoel van
vrijheid past prima binnen het concept van MaX5 Racing. In het nog steeds aan populariteit
winnende kampioenschap in Nederland wordt er uitsluitend gereden met de Mazda MX-5 1.6 liter
van de eerste generatie (NA, 1990-1993) met 116 pk (135 Nm) en handgeschakelde vijfbak. Het
minimum gewicht, inclusief rijder, is 960 kg. Een zeer betaalbare klasse waarin voor zowel de
beginnende rijder als de ervaren coureur veel plezier te behalen valt.

###
Voor meer informatie:
Mazda Motor Nederland
Afdeling Public Relations
Telefoon: 0182-685080 (direct)
jraatjes@mazdaeur.com
Voor meer informatie over MaX5 Racing:
RBSM
Ron Boon
Telefoon: 06-33990032
ron@max5racing.nl
www.max5racing.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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