
Dakar
Press
Team

D
ak

ar
 P

re
ss

 T
ea

m
N

et
h

er
la

n
ds

 -
 P

aí
se

s 
B

aj
os

Le Dakar 2014

ARGENTINA - BOLIVIA - CHILE



D

a k a r  P r e s s  Te a m

 

Le
 D

ak
ar

 2
01

4
AR

GE
NT

IN
A 

- B
OL

IV
IA

 - 
 C

HI
LE

 Vanaf de oprichting in 2003 heeft de Car 
Content Factory zicht toegelegd op verslag-
geving in de automotive wereld waar uitdag-
ing, spektakel en emotie een grote rol spelen. 
Het bedrijf legt zich toe op het produceren van 
content in de zin van tekstredactie, fotografie 
en film.

In 2004 werd de eerste persexpeditie in het 
kader van de Dakar rally georganiseerd. 
De visie van Léon Jansen hierin was, dat 
participerende ondernemingen media exposure 
zouden krijgen in ruil voor hun ondersteuning 
van een Dakar team. Vanuit deze gedachte is 
het Dakar Press Team (DPT) opgezet, dat voor 
tal van wedstrijd deelnemers een bijdrage 
levert om media exposure te genereren.

Daar DPT enkel de kosten van een Dakar pers 
expeditie gedekt krijgt door ook voor haar 
activiteiten de ondersteuning van partners aan 

te trekken, werd deze visie ook aangeboden 
aan haar eigen partners. En met succes. In 10 
jaar tijd is de mediawaarde die DPT biedt aan 
haar eigen partners gegroeid tot een miljoenen 
publiek.

Bovendien biedt DPT haar partners een plat-
form, waarbij een bijdrage geleverd wordt aan 
de ontwikkeling van producten of toepassingen. 
Tijdens Le Dakar rijden de voertuigen van DPT 
door ongekend zwaar terrein, wat een goede 
beproeving is voor nieuw te testen producten.

Partner van DPT worden kan op vier verschil-
lende niveaus, te weten Friend, Bronze, Silver 
en Gold. Op maat stellen wij een partner pa-
kket samen, waarbij voor ieders budget een 
klinkende ROI wordt gerealiseerd.

Beleef samen met het DPT het ongekende 
avontuur van Le Dakar!

DPT voor uw Sport Marketing
• Wij schieten de foto’s voor uw marketing campagne
• Zet ons in, voor uw event
• Motivatie voor uw medewerkers
• Communicatie instrumenten (tekst, foto, video)
• Media aandacht (TV, magazines, advertentie campagne)
• Give aways (boek, kalender)

Léon Jansen
Team owner Dakar Press Team

Media aandacht:
1) Publicaties van een redactioneel artikel over DPT’s “Volkswagen 
    Amarok Dakar Proto”, met een totaal bereik van 5.2 miljoen personen
    (tot nu toe: 13 titels, 4 verschillende landen)
2) DPT Advertentie campagne, met een totaal bereik van 10.4 miljoen 
    personen (tot nu toe: 73 titels, 27 verschillende landen)
3) Online bereik: c.a. 0.5 miljoen personen via eigen communicatie 
    kanalen (online magazines, Facebook, Twitter, YouTube)
4) DPT Roadshow: gedurende het hele jaar promotionele activiteiten 
    middels o.a. beurzen. Voor 2013 hebben wij 27 events gepland 
    in 9 verschillende landen.

Unique Selling Proposition:
1) Ruim 10 jaar ervaring;
2) Aanzienlijke promotionele campagne, het gehele jaar door;
3) In tal van landen promotie;
4) Totaal bereik van c.a. 20 miljoen personen;
5) Mogelijkheid om DPT te gebruiken voor automotive ontwikkelingen;
6) Enthousiast, toegewijd en flexibel!



Dakar Press Team in a nutshell

 Right from the beginning in 2003 the Car 
Content Factory has focussed on reporting 
the activities of the automotive world, a world 
that is full of challenge, show and emotion. The 
company focusses on producing editorials, 
photography and film.

The first press expedition organised around 
the Dakar Rally took place in 2004.
Léon Jansen’s vision was that all the partici-
pating partners would get media exposure in 
exchange for their support for the Dakar Team. 
This vision was the foundation for the creation 
of Dakar Press Team, a team that currently 
generates media exposure for a large number 
of the contestants.

The only way to cover the costs of the Dakar 
Press Expedition was to expand this vision to 

DPT’s own partners. This has proven to be 
a great success. In 10 years the media ex-
posure that the DPT offers its partners, has 
grown to millions of people.

The DPT also offers its partners the oppor-
tunity to test new products and product ap-
plications. During Le Dakar the Dakar Press 
Team vehicles are exposed to the harshest 
environments, the best testing ground for new 
innovations. 
The DPT offers a program with four different 
levels for its partners; Friend, Bronze, Silver 
and Gold. We can customize a partner pack-
age that will provide a valuable ROI for every-
body’s budget.

Experience the unbelievable adventure of Le 
Dakar together with the Dakar Press Team!

Léon Jansen
Team owner Dakar Press Team

Media attention:
1) We have published articles on the teams “Volkswagen Amarok Dakar
    Proto”. The combined articles have an exposure of 5.2 million people
    (to date: 13 titles in 4 different countries).
2) The DPT advertising campaign has an exposure of 10.4 million people 
    (to date 73 titles in 27 different countries).
3) Online coverage: we have reached over half a million people via our 
    own  communication channels and social media 
    (online magazines, Facebook, Twitter and YouTube).
4) During the whole year the DPT road-show is present at many
    promotional activities, like exhibitions and meetings. In 2013 the
    team has 27 events planned on 9 different countries. 

Unique Selling Proposition:
1) More than 10 years of experience;
2) Huge number of promotional activities from January till December;
3) Promotions all over the World;
4) Total coverage of approximately 20 Million people;
5) Opportunity to use us for automotive development;
6) Enthusiastic, devoted and flexible!

DPT your partner Sports Marketing
• We can supply the photographs for your marketing campaign
• Contract us for your event
• Motivation for employees
• Communication tools (text, photos and video)
• Media coverage (TV, magazines, advertising campaign)
• Give aways (book, calender)
• Give aways (book, calendar)



Le Dakar 2008, 30e editie (Lissabon - Dakar)
Op 5 januari 2008 zou de 30e Dakar Rally van start gaan, ware het niet dat dreiging 
vanuit terroristen de jubilerende rally een vroege dood laat sterven. 

Central Europe Rally / Dakar Series (Hongarije - Roemenië)
Het niet van start gaan van Le Dakar 2008 betekende voor de deelnemende teams 
een open einde. A.S.O. komt met een passend alternatief in de zin van de Dakar 
Series. Aanvankelijk zijn die vanaf 2009 
gepland maar door adequaat op te treden weet men in minder dan twee maanden 
tijd een Dakar waardige variant te organiseren in Hongarije en Roemenië. De eerste 
Dakar Series start onder de naam ‘Central Europe Rally’. DPT doet voor onder an-
dere de fabrieksrijders van het Franse Repsol Mitsubishi Ralliart de fotoproductie.

Le Dakar 2009 (Buenos Aires - Buenos Aires)
Omwille van veiligheid en continuïteit verhuist ‘’Le Dakar’’ naar Latijns Amerika. De 
primeur valt ten deel aan Argentinië met als start en finish hoofdstad Buenos Aires. 
Buurland Chili deelt mee in de feestvreugde. Met zes fotografen en twee camera-
mannen doet DPT de foto- en filmproductie voor een ongekend groot aantal maga-
zines en kranten. Niet alleen voor de Nederlandse pers wordt geproduceerd, maar 
ook voor Belgische, Engelse en zelfs IJslandse media.

Le Dakar 2010 (Buenos Aires - Buenos Aires)
De Dakar Rally van 2010 gaat de geschiedenis is als de mooiste en zwaarste rally 
ooit! Vanaf het begin van de rally zijn de deelnemers
unaniem vol lof. De specials zijn snel, zwaar en spectaculair! En
Dakar waardig! De Zuid Amerikaanse bevolking doet daar nog een schepje boven 
op: de enthousiaste en vaak uitzinnige bevolking komt in grote getale de etappes 
aanschouwen. 

Le Dakar 2011 (Buenos Aires - Buenos Aires)
Met de pakkende titel ‘’The Legend Continues’’ maakt ASO duidelijk dat de organi-
satie nog lang niet alles in het prachtige Latijns Amerika ontdekt heeft. Wederom 
wordt Le Dakar in Argentinië en Chili gereden. Ook deze editie moeten de deelnem-
ers weer alles geven om de uitputtende etappes te trotseren.

 Le Dakar 2004 (Clermont-Ferrand - Dakar)
Het Dakar Press Team (DPT) doet voornamelijk voor het team Ginaf Rally 
Power dagelijks verslag van de rally. Foto’s worden geleverd voor publica-
tie aan de Telegraaf, 4WD Magazine, Wanadoo (‘Online’), CarEmotions.
nl en diverse lokale kranten. Het avontuur is groot, zeker gezien het feit 
dat dit de allereerste ervaring voor het DPT in de Dakar Rally is.

Le Dakar 2005 (Barcelona - Dakar)
In samenwerking met specialist Guy Colsoul van Rally Art wordt een Mit-
subishi Pajero ‘Dakar bestendig’ gemaakt. Het drie man sterke persteam 
doet verslag van de rally. De aandacht gaat hierbij met name uit naar de 
Nederlandstalige deelnemers. Deze 27ste rally wordt dit jaar door DPT 
vastgelegd in de eerste editie van het Dakar Rally Jaarboek.
Mauritanië laat zich van haar grillige kant zien. In de Westelijke Sahara 
trotseren we dagenlang zandstormen. Het zicht is hierdoor vaak beperkt 
tot nog geen tien meter. Op de route staat onder andere Mali, wat voor 
een prachtig en vooral afwisselend parcours zorgt. Hier en daar wordt er 
nog wel eens een rivier doorkruist, wat vaak tot spannende situaties leidt.

Le Dakar 2006 (Lissabon - Dakar)
Wederom doet het DPT verslag van de rally. Dit jaar met een team van 
zes personen en twee Nissan Patrols, geprepareerd door Nismo. Voor 
het eerst sinds jaren keert de Dakar Rally terug in Guiné met
betoverende bergetappes en groene wouden.

Le Dakar 2007 (Lissabon - Dakar)
Gezien de vaste plaats die DPT heeft ingenomen in de Dakar Rally wordt 
een nieuwe Toyota Landcruiser 105 aangeschaft. De betrouwbare 
woestijnracer wordt custom made opgebouwd en dankzij de ondersteu-
ning van tal van sponsoren geheel Dakarproof geprepareerd. Le Dakar 
2007 is mooi. Met de vele snelle etappes in Mauritanië gaat deze editie 
de geschiedenis in als ‘de WRC variant’ van Le Dakar.
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France Senegal Spain Portugal Marokko Mali Mauritania Guinea

BoliviaArgentina Chile Peru

Hungary Romania



Dakar Press Team Track record

Le Dakar 2012 (Mar Del Plata - Lima)
Le Dakar doet met de laatste 4 stages een nieuw land aan: Peru. De 
route trekt steeds verder naar het noorden van Zuid-Amerika. Het door 
aardbevingen zwaar getroffen Chili wordt ondersteund door de Dakar 
Rally want voor beide gastlanden is de rally ook een commercieel succes 
gebleken.

Le Dakar 2013 (Lima - Santiago)
De adembenemende woestijn etappes in Peru zijn het toneel van het ee-
rste deel van de 35e Dakar rally. Het imposante Andes Gebergte wordt 
tweemaal getrotseerd. Lima (Peru) is het toneel van de start. In San 
Miguel de Tucumán (Argentinië) vindt de rustdag plaatst, terwijl Santiago 
(Chili) de finish voor haar
rekening neemt.

 Dakar 2004 (Clermont-Ferrand - Dakar)
The main assignment of The Dakar Press Team (DPT) is to provide 
the daily coverage for the  the Ginaf Rally Powerteam. Photographs 
are also provided for publication in the daily newspaper Telegraph, 
4WD Magazine, Wanadoo (“Online”), CarEmotions.nl and several local 
newspapers. Considering this is the DPT’s first experience in the Dakar 
Rally, it is a spectacular adventure.

Dakar 2005 (Barcelona - Dakar)
Together with specialist Guy Colsoul Rally Art, a Mitsubishi Pajero is 
made Dakar proof. Daily reports on the rally are provided by a press 
team consisting of three people, with special attention paid to the Dutch 
participants. The DPT covers the 27th rally in the first edition of the 
Dakar Rally Yearbook.
Rallying through Mauritania is a tough experience. In the Western Sahara 
we experience days of sandstorms with visibility reduced to less than ten 
meters. Mali is also part of this year’s route; it provides a beautiful stage 
that change continuously.

Dakar 2006 (Lisbon - Dakar)
Again The DPT reports the rally, the team has now grown to six people 
and two Nissan Patrols, that have been specially prepared by Nismo. For 
the first time in years the Dakar Rally returns to Guinea offering fantastic 
mountain stages and green forests.

Dakar 2007 (Lisbon - Dakar)
Considering the strong position the DPT now fulfills in the Dakar Rally, a 
new Toyota Landcruiser 105 is purchased! The reliable desert racer is 
customized and with the support of many sponsors it is fully prepared 
for Dakar. Dakar 2007 is beautiful and with the many high speed stages 
in Mauritania this edition is also known as the WRC version of Dakar.



Dakar 2011 (Buenos Aires - Buenos Aires)
With the title “The Legend Continues” ASO indicates that the organization has 
not yet discovered all the beauty of Latin America. The Dakar Rally starts in 
Argentina again, crosses Chile and finishes in Buenos Aires.

Dakar 2012 (Mar Del Plata - Lima)
With the last 4 stages of this edition held in Peru, Dakar adds another country to 
the long list. The route continues further north in South America. Chile, a country 
that has been severely affected by earthquakes, receives support from the Dakar 
Rally. The rally is a commercial success for all three of the hosting countries.

Dakar 2013 (Lima - Santiago)
The breathtaking desert stages of Peru will set the scenery for the first part of 
the 35th Dakar rally. The imposing Andes will be conquered twice and the start 
will take please in Lima (Peru), the restday in San Miguel de Tucumán (Argentina) 
and Santiago (Chile) will witness the finish.

Dakar 2008, 30th edition (Lisbon - Dakar)
The 30th Dakar Rally was scheduled to kick off on January the 5th 2008, however 
due to terrorist threats in the Western Sahara, the rally is cancelled. 

Central Europe Rally / Dakar Series (Hungary - Romania)
Not being able to start in the Dakar 2008 left an open end for the participating 
teams, The A.S.O. organizes a suitable alternative on the same philosophy as 
the Dakar Series. A rally in Hungary and Romania that is worthy to the Dakar 
and was initially planned for 2009, was bought forward and due to fast and 
adequate action by the organization was realized in less than 2 months. The 
first Dakar Series starts and is named the Central Europe Rally. Alongside other 
publications the DPT produces images for the factory riders of the French Team 
Repsol Mitsubishi Ralliart.

Dakar 2009 (Buenos Aires - Buenos Aires)
Because of safety and security reasons the Dakar moves to Latin America. With 
the first edition, starting and finishing in the Argentine capital Buenos Aires. 
The festivities are also joined by neighboring Chile. Six photographers and two 
cameramen of the DPT take on the photo and film production for large number of 
magazines and newspapers. The DPT does not only produce for the Dutch press, 
but also for Belgian, English and even Icelandic media.

Dakar 2010 (Buenos Aires - Buenos Aires)
Dakar Rally 2010 gets the credit for being the nicest and toughest rally ever! 
From the start, all the participants are full of praise, the specials are fast, tough 
and spectacular; Exactly as a Dakar is supposed to be! The South American 
public makes things even better, in large numbers and full of enthusiasm they 
are present along the stages.
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Le Dakar 2014; Rally Pan America

For its 6th edition in South America, the Dakar 
is continuing its exploration of the Argentinean 
and Chileans regions, by organizing a visit to 
Bolivia. The 2014 route has been marked out 
between Rosario in Argentina and Valparaiso 
in Chile, with the aim of testing the endurance 
qualities of the Dakar’s drivers and teams. 
Changes regarding the format of the stages 
have been thought up to facilitate the manage-
ment of the race and the strategy of each 
team.

A visit to Bolivia
The organizers of the Dakar were keen to 
discover new regions and were won over by the 
Bolivian landscapes, ranked among the most 
stunning ones that the continent has to offer. 
Nevertheless, their wish to take the 2014 edi-
tion’s competitors there had to be weighed up 
against the geographical and climatic difficul-
ties, which make the preparation of a “classic” 
stage through Bolivia harder. So the Dakar’s 
route will cross the border in a particular way, 
with a marathon stage in the south of the 
country. This unique format, which may only 
concern motorcycles, will allow a new strategy 
to be tested on the rally, opening the way to 
new possibilities.

Dakar calendar 2014 (the 36th Dakar rally)

Shipping from Le Havre to Argentina
End of November 2013

Collection of vehicles in Argentina
31st December 2013 to 2nd January 2014

Technical verifications in Rosario
2nd to 4th January 2014

Start ceremony
4th January 2014

Start rally
5th January

Restday
11th January in Salta (Argentina)

Finish in Valparaiso
18th January



 De kerntaak van het DPT is het produceren van 
content, die vervolgens via tal van mediapartners 
haar weg vindt naar een miljoenenpubliek. Het DPT is 
zich er zeer van bewust dat zij deze content mede kan 
produceren dankzij de ondersteuning van haar partners. 
DPT zorgt er daarom voor, dat het team en haar part-
ners de nodige media aandacht krijgen.

 The core activity of the DPT is focused on producing 
content, which then finds its way to an audience of 
millions via numerous media partners. The DPT is very 
aware that they can only produce this content with the 
support of its partners. DPT therefore ensures that 
the teams and its partners receive maximum media 
attention.

Media attention for Dakar Press Team

TTM Magazine

Altijd actueel: de weekkrant.nl woensdag 16 januari 2013  Delftse Post  pagina 21

De Dakar is inmiddels halver-
wege en we hebben na ruim 
4.000 zware kilometers de 
rustdag in Tucaman bereikt. 
Op 5 januari vertrokken we 
uit Lima. De eerste etappes 
leiden ons door de Atacama 
naar het zuiden van Peru. Het 
is heet en heel de dag veel 
stof. Maar wel veel mooie 
foto’s. Dit jaar in totaal vijf 
etappes in Peru. Peru is leuk: 
veel vriendelijke en ook trotse 
mensen. Steeds vragend ‘you 
like Peru?’ Yes we like Peru!

Roeland Heuff
Tucaman (Arg.)

Op 9 januari passeren we de 
grens met Chili voor de eerste 
twee etappes in Chili. Mooie 
mensen, maar wat stugger dan 
in Peru. Twee etappes met ook 
weer veel zand en temperaturen 
voortdurend ruim boven de 35 
graden. Vanuit Chili trekken we 
de eerste keer de Andes over. 
We nemen een pas van ruim 
4.800 meter. IJle lucht, maar 
niet minder warm. Je voelt je 
net een oude man. Een etappe 
op 4.000 meter hoogte. Zwaar 
voor de deelnemers, zwaar voor 
ons. Maar wel een prachtig de-
cor voor de mooiste foto’s. Tus-
sen lama’s en cactussen van 5 
meter hoog.
Daarna de afdaling naar het 
warme en broeierige noordwes-
ten van Argentinië. De regen de 
afgelopen dagen heeft z’n werk 

u
U

gedaan. Rivieren zijn buiten 
hun oevers getreden. Delen 
van de route zijn onbegaanbaar. 
Maar het onthaal in Argentinië 
is ongekend. De laatste 100 km 
tot aan Tucaman één lange rij 
mensen, zwaaiend, juichend, 
klappend. En veel Argentijnse 
vlaggen.
Het blijft mooi om in één week 
tijd door drie totaal verschillen-
de Zuid-Amerikaanse culturen 
te rijden. Verschillende sferen 
maar overal groot enthousiasme 
voor de rally.

Dagritme
Ons dagritme bestaat uit rond 
een uur of 6 wakker worden in 
je tentje ergens op de track van 
de komende dag. We doen een 
snel ontbijt met wat oploskoffi e, 
een knakworst en een broodje 
van de vorige dag. Veel tijd is er 
niet, want al om een uur of 7 
komen vaak de eerste motoren 
voorbij. Gevolgd door een lange 
stoet motoren, quads, auto’s en 
trucks. Het hele wedstrijdveld 
passeert in een uur of zes de 
plek waar wij onze foto’s ma-
ken. Rond een uur of twee in 
de middag breken we meestal 
op en dan hebben we vaak nog 
enkele honderden km’s te gaan. 

Bij aankomst in het Bivak moe-
ten we eerst foto’s selecteren 
en uploaden naar www.dakar-
press.com. Dan snel een hapje 
eten, en als er tijd over is een 
douche. Water en lunchpakketje 
mee voor de volgende dag... en 
weer en route! Voor weer enkele 
honderden km’s naar de fotop-
lek van de volgende dag. Waar 
we om een uur of 2 ‘s nachts 
voor een paar uurtjes ons tentje 
opslaan. En om zes uur gaat de 
wekker weer... Ook dát is Le 
Dakar.

De auto van het Dakar Press Team, waarin Roeland Heuff elke dag vele uren hotsend en 
schuddend doorbrengt.

Le Dakar: ijle lucht, stofwolken 
en dan weer dampende hitte

Delftenaar 
Roeland Heuff 
brengt verslag 
uit van rally

Volg ook het blog
De mannen van het Dakar 
Press Team houden ook elke 
dag een blog bij, met anek-
dotes en achter-de-scher-
men foto’s. 
Zondag 13 januari schreven 
de fotografen: “Het is heer-
lijk in Argentinië te zijn. De 
mensen zijn zo enthousiast. 
Als we terugrijden worden 

we begeleid door een grote 
mensenmassa. Het lijkt wel 
of we de Alpe d’Huez be-
klimmen, er was af en toe 
geen doorkomen aan. Om 
21:00 uur kwamen we aan 
in Tucaman. Rustdag en dus 
eindelijk uitslapen.”

dakarpressteam.blogspot.nl/

Museum ‘Tetar’ 
blijft geopend
Delft
In het artikel vorige week 
over de mogelijk op han-
den zijnde redding van 
Museum Nusantara door 
de Indonesische regering is 
een vervelend foutje geslo-
pen. Museum Paul Tetar 
van Elven werd daar ten on-
rechte genoemd in het rijtje 
Delftse musea die gesloten 
zijn. Niets is minder waar: 
het museum aan de Koorn-
markt -één van Nederlands 
100 mooiste interieuren!- 
valt helemaal niet onder 
Erfgoed Delft en blijft dus 
gewoon geopend. Museum 
Lambert van Meerten op de 
Oude Delft heeft de deuren 
wél gesloten, behalve als er 
speciale manifestaties zijn.

Flamenco 
en tapa’s
Delft
Hoezo, koud? Buiten waait 
de sneeuw door de straten 
en op de grachten ligt een 
laagje ijs. Bij Lunchcafé Vrij 
op de Brabantse Turfmarkt 
schijnt de Spaanse zon 
volop. Komende zaterdag 
19 januari wordt daar een 
geweldige Flamenco avond 
gehouden. Het trio ‘Primos 
del Norte’ speelt echt fantas-
tische authentieke fl amenco 
van zeer hoog niveau met 
zang, gitaar, en percussie. 
Erbij wordt een driegangen 
tapasmenu geserveerd. De 
prijs voor de avond, inclusief 
menu, bedraagt 43,50 euro 
per persoon. Het begint om 
19:30 uur. Reserveren: mail 
naar info@lunchcafevrij.nl.

KLEIN IN PRIJS, GROOT IN SERVICE!

ES 7000 SERIE
Verkrijgbaar in de maten 40, 46 en 55 inch • 3D TV
• DTS 2.0 + Dolby Digital Plus • 3x HDMI aansluiting
• 3x USB aansluiting • 800 Hz Clear Motion Rate • Wifi
• Energielabel A

*Na cashback*Na cashback*Na cashback

MET MEER DAN 35 VAKZAKEN ALTIJD IN DE BUURT! KIJK VOOR AL ONZE ADRESSEN OP WWW.FOTOKLEIN.NL

20 JANUARI
KOOPZONDAG!

VAN 12.00 TOT 17.00 UUR
KLAAR TERWIJL 
U WACHT!

GESCHIKT VOOR ALLE
OFFICIËLE REISDOCUMENTEN

PASFOTO’S IN 
ALLE FILIALEN
+ GRATISFOTOBOEK

ACTIE!

BOVENOP DE LAAGSTEINTERNET PRIJZEN

EXTRAKORTING

OP HET TOTALEASSORTIMENT 

GOEDKOPER DANIEDERE CONCURRENT!

€ 50,-
€ 100,-
€ 250,-
€ 750,- € 1500,-

€ 2500,-€ 1500,-
€ 2500,-

€ 750,-

€ 100,-
€ 250,-

TOTVAN EXTRA KORTING

€ 5,-
€ 10,-
€ 15,-
€ 20,-
€ 30,-
€ 50,-EN MEER

ROTTERDAM ALEXANDRIUM & ROTTERDAM KARELDOORMANSTRAAT

WIJ MAKEN PLAATS VOOR DE NIEUWSTE MODELLEN!
TOTALE LEEGVERKOOP!

UE 40 ES 5500
Schermdiagonaal 40inch/102cm • DTS 2.0 + Dolby
Digital Plus • 3x HDMI-aansluiting • 2x USB-aansluiting •
Energielabel A •

HT E 6500
3D Blu-ray speler • 5.1 kanaals • Virtual 7.1 Surround
Sound aanwezig • Wi-Fi mogelijkheid • 2x HDMI-
aansluiting • 1000 watt vermogen

* Na cashback

POWERSHOT SX 240 HS
20x optische zoom • 25mm-groothoekobjectief
• 12,1 Megapixel CMOS sensor • Full HD movies
1080p • 3,0 inch PureColor II LCD scherm

EOS 650 D + 18-55 IS II
18 Megapixels • 3 Inch LCD Touch-scherm • Full-HD
movies • Continu opnemen met 5 FPS • EF-S 18-55mm
IS II lens

HC V 700
21x optische zoom • 60x digitale zoom • 15,3
megapixel Full-HD 1080p • SD/SDHC kaartsleuf
• HDMI mini-aansluiting • USB-aansluiting

FULL HD LED SMART TV

FULL HD CAMCORDER

5.1 HOME CINEMA SYSTEEM

SPIEGELREFLEXCAMERACOMPACTCAMERA

ADVIESPRIJS : € 499,-

GOEDKOOPSTE : € 348,-

CONCURRENT

ADVIESPRIJS : € 699,-

GOEDKOOPSTE : € 549,-

CONCURRENT

ADVIESPRIJS : € 749,-

GOEDKOOPSTE : € 619,-

CONCURRENT
ADVIESPRIJS : € 249,-

GOEDKOOPSTE : € 179,-

CONCURRENT

ADVIESPRIJS : € 599,-

GOEDKOOPSTE : € 463,-

CONCURRENT

FULL HD 3D LED TV

PRIJSDOORBRAAK!

SMART TV MET INTERNETBROWSER

ALLES
MOET
WEG!

€50.-
CASHBACk

€25.-
CASHBACk

€40.-
CASHBACk

102 CM
40”

Interview on Fox Sports

No.8, 6 pages of Dakar Press Team Amarok
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We zijn nog maar net 
begonnen aan 2013, maar 
voor Tielenaar Paul Goss 
kan 2014 niet snel genoeg 
komen. Zijn grote droom, 
deelnemen aan de Dakar 
Rally, gaat dan uitkomen.

Van de redactie
Tiel

“Nog geen jaar geleden kwam 
ik op een zaterdagavond thuis 
na een technische dag van de 
autoclub, waar ik al jaren lid 
van ben. Vol trots liet ik mijn 
vrouw de buit van die dag zien, 
het Dakar Rally Jaarboek, een 
Dakar kalender en wat brochu-
re materiaal. Je moet weten, de 
Dakar rally beleven, dat is altijd 
al mijn droom geweest”, vertelt 
Goss.
“Ik had nog geen enkel idee, 
waar deze korte ontmoeting 
toe kon leiden. De eerste stap 
was al snel gezet. Van geboorte 
ben ik Engelsman met een goed 
ontwikkeld gevoel voor de En-
gelse taal. Op mijn voorstel om 
voor het Dakar Rally Jaarboek 
2012 de Engelse vertaling voor 
mijn rekening te nemen, kreeg 
ik van teamcaptain Léon Jan-
sen direct een positieve reactie. 
Mijn toetreden tot het Dakar 
Press Team was daarmee een 
feit. Een half jaar later hebben 
we de afspraak gemaakt, dat 
ik in 2014 zal deelnemen aan 
de Dakar rally. Daarmee gaat 
een lang gekoesterde droom in 
vervulling. Ik kan het haast nog 
niet geloven, maar ik ga écht 
deelnemen aan de zwaarste rally 
ter wereld; ‘Le Dakar’.

u
U

“Mijn liefde voor de Dakar is zo 
oud als Le Dakar zelf, vroeger 
bekend als Parijs –Dakar. Als 
14-jarig jongetje volgde ik de 
eerste beelden van de rally Pa-
rijs – Dakar in 1979 op tv. In de 
jaren ‘80 is de liefde alleen maar 
groter geworden. Ik volgde elk 
jaar de bekende helden als Kees 
en Mieke Tijsterman en Jan de 
Rooij op de voet. Dat was altijd 
al met de gedachte ‘ooit zal ik 
ook zo’n stoere terreinwagen 
bezitten’. Vijftien jaar later ging 
deze wens in vervulling en heb 
ik mijn eerste Range Rover aan-
geschaft. Mijn broer bracht mij 
de eerste kneepjes van het off-
road rijden bij. Gedurende de 
opvolgende 15 jaren heb ik via 
de diverse 4WD clubs, off-road 

expedities de vaardigheden in 
het terreinrijden verder verfijnd. 
De passie voor het off-road rij-
den en het vastleggen van deze 
activiteiten op de gevoelige 
plaat, zijn een uitstekende basis 
gebleken om als teamlid van de 
Dakar Press Team aan Le Da-
kar 2014 deel te nemen.”

‘Mijn avontuur delen’
“Mijn Dakar Rally avontuur 
wil ik delen met de 4WD ge-
interesseerden en Dakar Fans 
uit de Betuwe. Zeg maar, Le 
Dakar dichterbij brengen en 
tastbaar maken. Maar ook, 
laten zien dat als je ergens in 

gelooft, dromen werkelijkheid 
kunnen worden.”
Het Dakar Press Team (DPT) 
heeft zich in de loop der jaren 
bewezen en behoort inmiddels 
tot de gevestigde orde in de 
zwaarste en grootste rally ter 
wereld. Met een professioneel 
team verzorgt DPT sinds 2004 
de fotografie en tekstredactie 
voor vele deelnemers in Le 

Dakar en voor haar partners 
in de media. 
Als één van de weinige pers-
teams is DPT iedere dag van 
het begin tot het einde op de 
specials in de rally aanwezig 
om te zorgen voor de mooiste 
en meest spectaculaire beel-
den. Bovendien produceert het 
team ieder jaar het Dakar Rally 
Jaarboek.

Paul Goss bij de terreinwagen van het Dakar Press Team. Als lid van dat team zal de Tielenaar in 2014 deelnemen aan de 
roemruchte ‘Le Dakar’, vroeger bekend als Parijs - Dakar.  foto: dakar prees team

‘Dakar is een droom die uitkomt’

‘Ooit zal ik ook 
zo’n stoere 
terreinwagen 
bezitten’

Zakengids volgt Paul Goss
DPT is het persteam voor 
het ANP maar ook voor een 
groot aantal kranten en ma-
gazines wereldwijd. De re-
portages worden geplaatst in 
diverse media in Nederland 

en daarbuiten. De Zakengids 
houdt haar lezers in 2013 op 
de hoogte van de ontwikke-
lingen en volgt Paul Goss op 
en weg naar en tijdens zijn 
Dakar-avontuur.

HF STYLE MODERNE MEUBELEN - A. VAN DIEMENSTRAAT 8B
4104 AE CULEMBORG - TELEFOON (0345) 51 95 00

INTERNET : WWW.HF-STYLE.NL

SALE
KORTINGEN 

TOT 70%

De Weekkrant
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Nabestaanden 
gezocht
Delft
Op de begraafplaatsen Ie-
penhof, Jaffa en Kanaalweg 
wil de gemeente graven 
gaan ruimen waarvan de 
graftermijn is verstreken. 
De gemeente Delft vraagt 
nabestaanden die niet bij de 
gemeente bekend zijn zich 
te melden. Zij worden in de 
gelegenheid gesteld om een 
andere keuze te maken. De 
tijd tussen de aankondiging 
van het ruimen en het daad-
werkelijk uitvoeren van de 
werkzaamheden is vastge-
steld op 1 jaar.
Rechthebbenden/nabestaan-
den die bekend zijn bij de ge-
meente zijn al op de hoogte 
gebracht van het verlopen 
van de graftermijn en heb-
ben de mogelijkheid gekre-
gen grafrechten opnieuw 
te vestigen. Bij alle graven 
waarvan de gemeente Delft 
geen rechthebbenden/nabe-
staanden heeft kunnen vin-
den, is een bordje geplaatst. 
Op www.delft.nl/begraven 
is een overzicht te vinden 
om welke grafnummers het 
gaat. Nabestaanden kunnen 
contact opnemen met de ge-
meente Delft (tel. 14015) en 
vragen naar de administratie 
van de begraafplaatsen.

Opening 
Longpunt
Delft
Longpatiënten en hun naas-
ten zijn van harte welkom op 
de feestelijke openingsbijeen-
komst van Longpunt Delft 
op dinsdag 8 januari van 
14.00 tot 16.00 in Woonzorg-
centrum ‘Die Buytenweye’ 
aan de Chopinlaan 9. Wet-
houder de Prez verzorgt de 
offi ciële opening. Vervolgens 
gaat longarts Pannekoek van 
het Reinier de Graaf Gast-
huis in op de impact die een 
chronische longziekte kan 
hebben. Longpunt is een 
maandelijkse ontmoetings-
plaats voor mensen met een 
chronische longziekte (onder 
andere astma of COPD), 
hun familie en zorgverleners. 
Zij kunnen bij Longpunt 
Delft informatie krijgen én 
hun ervaringen delen. Tij-
dens de 9 Longpuntbijeen-
komsten in 2013 spreken 
verschillende zorgverleners. 
Zowel longartsen als een 
longverpleegkundige, maar 
ook een klinisch psycholoog, 
huisarts, diëtiste en een fy-
siotherapeut. De gratis bij-
eenkomsten van Longpunt 
Delft vinden elke 2e dinsdag 
van de maand plaats.

Cursus Leven 
in je lijf
Delft
In de maanden januari, fe-
bruari en maart wordt in 
Delft de cursus ‘Leven in je 
lijf’ gegeven.
Tien dinsdagavonden gaan 
cursisten onder leiding van 
trainster Petra van Mourik, 
met behulp van ademhaling, 
lichaamsgerichte oefeningen 
en contact op reis door hun 
lijf en leven. De cursus is ge-
schikt voor iedereen die ‘niet 
zo lekker in zijn vel zit’. Of 
die gewoon meer uit het le-
ven wil halen. Kosten: €325 
Dinsdagavond 8 januari 
is er in de Lijm- en Cul-
tuurfabriek aan de Rotter-
damseweg 270 een gratis 
open les. Aanmelden: tel. 
06-12136169 of www.leve-
ninjelijf.nl 

Kerstvogelshow
Delft                   
Al 60 jaar organiseert ver-
eniging ‘de Rode Kardinaal’ 
een vogeltentoonstelling 
rondom de kerstdagen. En-
tree is gratis. De vogelshow 
is donderdag 27 december 
open van 11.00 tot 16.00 
uur in het clubgebouw van 
P.V. ‘het Westen’, Korftlaan 
1a. Er zijn veel soorten vo-
gels te zien, zoals kleur- en 
postuurkanaries, parkieten, 
tropische vogels en Mozaïek-
kanaries van gastvereniging 
‘Mozaïekclub West’.

Lezing door 
Hugo Priemus
Delft
De jaarlijkse Driekonin-
genlezing van Delft Design 
wordt dit jaar op zondag 
6 januari gehouden door 
Hugo Priemus, hoogleraar 
volkshuisvesting. Professor 
Priemus is sinds kort met 
pensioen, maar is nog steeds 
zeer actief. De Driekonin-
genlezing begint om 15.30 
uur bij Kadmium aan de 
Koornmarkt 48f. Toegang 
is gratis.

Kookclub
Delft
Bistro De Pijpenla, Res-
taurant Le Mairage & The 
Bounge aan de Hippolytus-
buurt 8 houdt zondag 13 
januari een kookclub. Vanaf 
11.30 uur tot 16.30 uur gaan 
de deelnemers in de keuken 
aan de slag onder leiding van 
de chefkok . Prijs: €79,95. 
Aanmelden: 015-212 28 05.

Terwijl straks de champag-
nekurken knallen en de 
oliebollen op tafel staan, is 
Roeland Heuff druk bezig zijn 
koffers te pakken voor een 
geweldig avontuur, dat op 1 
januari van start gaat. Voor 
het tweede achtereenvol-
gende jaar maakt de Delftse 
fotograaf deel uit van het 
Dakar Press Team. En dat 
betekent: met vier man in 
een auto het hele traject van 
Le Dakar 2013 afl eggen, 
kris-kras door drie Zuid-Ame-
rikaanse landen. En er nog 
foto’s bij maken bovendien.

Willem van Altena
Delft

“Dit jaar gaan we met een 
nieuwe auto, een Volkswagen 
Amarok. Die is samen met car-
rosseroiebouwer Veth en VB 
Suspension voor de vering -niet 
onbelangrijk!- helemaal gepre-
pareerd. Op 20 november is de 
auto al op transport gegaan, hij 
zit nu ergens bij het Panamaka-
naal. Dit jaar is Lima het ver-
trekpunt, dus aan de westkust 
van Zuid-Amerika. De route 
gaat dan dwars door de woestijn 
en de Andes naar Argentinië, 
we rusten uit in Cordoba en dan 
gaat het weer terug de Andes 
over, om op 19 januari te ein-
digen in Santiago. Ja, het begin 
wordt zwaar, met die woestijnen 
in Peru. En etappes op hoogte, 
boven de 3000 meter, stellen 
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zware eisen aan de bestuurders, 
maar ook aan de motoren en 
met name de turbo. Maar het 
blijft een mooie omgeving, dat 
zal mooie plaatjes opleveren. 
Uniek is dat we samenwerken 
met het Peruaanse ministerie 
van toerisme. Er komt een gro-
te expo in Lima met foto’s van 
Dakar Press Team.”
“Er doen weer veel Neder-
landers mee, waaronder oude 
bekenden: De Rooij, Jan Lam-
mers, Jos Liefhebber, Tim Co-
ronel... en ook is er weer een 

nieuwe lichting, al met al praat 
je toch wel weer over een stuk of 
veertig equipes.”
“Ja het virus heeft mij wel te 
pakken. Zou ik zelf een rally 
willen doen? Ik doe zelf ook 
aan rallys, maar hou het toch 
liever op klassieke Citroens. Als 
fotograaf de Dakar beleven is 
ook ontzettend leuk trouwens. 
Elke dag weer een mooie plek 
scouten om zo mooi mogelijke 
plaatjes te schieten. Ik kan op 
die manier mijn passies voor fo-
tografi e met die voor rallyrijden 

combineren.”
Roelands thuisfront leeft in 
elk geval volop mee, en dank-
zij de moderne techniek is dat 
een koud kunstje.  “Van mijn 
dochter Mauk moest ik Skype 
al installeren zodat ze met me 
kan praten. En mijn jongste 
zoon Roan van 13 is duidelijk 
een beetje jaloers. Hij wil in de 
toekomst ook de Dakar gaan 
rijden.”
Deze weken doet Roeland Heuff 
exclusief verslag van Le Dakar 
via www.delftsepost.nl.

Van Atacama tot Andes
Fotograaf Roeland Heuff voor tweede keer naar Zuid-Amerika voor Le Dakar

Fotograaf Roeland Heuff, in actie in de Atacamawoestijn tijdens Le Dakar 2012. In januari is 
hij weer van de partij.

Allemaal geslaagd
Sport en letsel gaan vaak samen en belangrijk is dat er bin-
nen de verschillende leeftijdsgroepen mensen met kennis 
zijn. Binnen voetbalvereniging SEP hebben zich veel vrij-
willegers opgegeven voor de Reanimatie/AED cursus. Er 
wordt met professionele apparatuur gewerkt en hiervoor 
zijn bekwame mensen nodig.  FOTO: PR

Onlangs las ik een interview met een of andere rij-
ke ondernemer, die zijn tips voor succes wel wilde 
delen. Een van die tips was: hou jezelf niet voor de 
gek: alleen met keihard werken bereik je de top.
Tsja. Die man had natuurlijk hartstikke gelijk. Zo 
hoop ik ooit een toverfee tegen te komen die mij 
met een zwaai van haar stafje twintig kilo lichter 
maakt. Maar de realiteit is er toch een van lang-
durig diëten en -o, gruwel!- bewegen.
En toch. Toch denk ik dat deze meneer niet zo veel 
van de menselijke geest begrijpt. Want wat is er 
mooier, heilzamer en gezonder dan dromen?
‘Waarom koop je elke maand een staatslot’ wilde 
een praktisch ingestelde en dus oersaaie kennis 
ooit weten. Ook die was immuun voor de Power 
of Dreams, zoveel was duidelijk. Ik probeerde het 
toch uit te leggen. ‘Met een staatslot op zak kan ik 
me af en toe overgeven aan een dagdroom. Want 
stel nou dát ik die achttien miljoen win. Ja, na-

tuurlijk, de kans is groter dat ik door een cobra 
word gebeten of door een maniak voor een trein 
word geduwd. Dat weet ik best. Maar toch, het 
verschil tussen nul komma nul nul nul één en he-
lemaal niets is reusachtig. Zit ik ‘s morgens in een 
druilerige tram vol druilerig facebookend volk, 
dan kan ik mezelf zomaar op een tropisch eiland 
wanen zonder mobiel bereik. Vertelt mijn broer me 
dat hij die maand zo moeilijk rondkomt, dan los ik 
in gedachten zijn hypotheek in één keer af. En zit 
mijn nieuwe broek veel te snel na aankoop alweer 
te strak, dan blijkt die toverfee gewoon te bestaan, 
mits je maar betaalt en het geen punt vindt om met 
bruut geweld van je speklaag ontdaan te worden. 
Durf te dromen, en koop dus gewoon dat Oude-
jaarslot. En mijmer over wat u met dat geld zou 
doen. Ik weet zeker dat die dromen u gelukkiger 
maken dan die overschatte realiteitszin. Ik wens u 
een fi jne jaarwisseling! Willem van Altena

Column

Altenatief Durf te dromen

Kerstballentocht, speurtocht 
voor het hele gezin
Delft 
Natuur- en milieucentrum De 
Papaver en de Delftse Natuur-
wacht houden voor de 26ste 
keer in de kerstvakantie een 
Kerstballentocht: een speur-
tocht voor het hele gezin door 
de Delftse Hout. 
De kerstballen hangen tot en 
met zondag 6 januari in het 
Delftse Hout. De tocht duurt 
ongeveer anderhalf uur. Ieder-
een kan op eigen gelegenheid 
meedoen. Dit jaar is het thema 
‘En nu opruimen’. Kinderen 
tussen 6 en 12 jaar die meedoen 
en een originele slagzin beden-
ken maken kans op een prijs. 
De prijsuitreiking vindt plaats 
op woensdag 9 januari om 
14.00 uur in De Papaver. Ge-

volgd door een knutsel-middag 
van 14.30 tot 16.00 uur met als 
thema: ‘Creatief met Afval’. Als 
afsluiting is er appeltaart met 
warme chocolademelk. Voor 
de knutselmiddag geldt: vooraf 
aanmelden verplicht! Toegang is 
2,50 euro per persoon. Prijswin-
naars mogen gratis meedoen. 
Vraag- en antwoordformulieren 
zijn verkrijgbaar bij het Natuur- 
en milieucentrum De Papaver, 
Korftlaan 6. Als De Papaver ge-
sloten is vind je de formulieren 
in een bak die naast de voordeur 
van De Papaver hangt. De Pa-
paver is open van maandag tot 
en met vrijdag: 10.00 – 17.00 
uur, zondag: 13.30 – 16.30 uur, 
31 decemberen 1 januari is het 
centrum gesloten.

Organisaties 
sport bundelen 
de krachten
Delft
Sportservice Zuid-Holland 
sluit vanaf 1 januari aan bij 
Sportservice Nederland. Dit 
betekent dat Sportservice 
Noord-Holland, Midden-
Nederland en Zuid-Holland 
samen verder gaan onder één 
bestuur en met dezelfde uit-
straling. De drie behouden 
wel de eigen rechtspersoon-
lijkheid. De afgelopen jaren 
hebben de drie provinciale 
sportorganisaties al veel sa-
mengewerkt. Daarom is de 
bestuurlijke en organisatori-
sche krachtenbundeling een 
logische stap. De sportorga-
nisaties hebben nu een be-
reik van 7.486.423 inwoners 
in 153 gemeenten.

Campagne: ‘wie onze 
speeltuin sloopt is stom’
Regio 
Op 1 januari komen kinderen 
altijd teleurgesteld aan in hun 
speeltuintjes als er weer eens 
een vuurwerkvandaal is ge-
weest. Daarom is het vanaf dit 
jaar verboden om in speeltuin-
tjes, en 15 meter daaromheen, 
vuurwerk af te steken. Reden 
voor de gemeente Midden-
Delfl and om een campagne 
tegen vuurwerkvandalisme te 
starten. Met de slogan ‘Wie 
onze speeltuin sloopt is stom’ 
moet duidelijk worden gemaakt 
dat het ‘not done’ is om  vuur-
werk in en rondom speeltuinen 
af te steken. Doel is om schade 
tijdens de jaarwisseling te voor-
komen. Burgemeester Arnoud 
Rodenburg: “Het is erg jammer 

dat de kinderen na het Oud- 
en Nieuwfeest zien dat hun 
speeltoestellen vernield zijn. 
Wat ook niet vergeten mag 
worden is dat we in deze eco-
nomisch zware tijden elke 
cent beter kunnen gebruiken 
dan voor het herstellen van 
zinloze vernielingen.”
Tijdens de campagne wordt 
onder andere op de gemeen-
tewebsite www.middendelf-
land.nl een fi lm vertoond. 
Deze fi lm laat zien dat spe-
lende kinderen niet blij zijn 
met vandalen in hun speel-
tuin. Het fi lmpje eindigt 
met de tekst ‘Vernieling 
door vuurwerk een slecht 
idee! Ziet u het gebeuren? 
Bel 112’.

Titel Categorie Range red Total range Region

4WD Magazine Magazine 24.000 1 24.000 Holland

Aandrijftechniek Magazine 5.000 1 5.000 Holland

Auto Review Magazine 43.000 1 43.000 Holland

Boer Staphorst Folder 60.000 1 60.000 Holland

CV Dealer Magazine 9.408 1 9.408 UK

Dakar Magazine Magazine 80.000 1 80.000 Holland

Delftse Post Krant 69.000 4 276.000 Holland

Harderwijker Cournat Krant 60.000 1 60.000 Holland

Peru this Week Online 350.000 1 350.000 Peru

Transport Engineer Magazine 14.231 1 14.231 UK

TTM-Truck- en Transport Magazine Magazine 10.000 1 10.000 Holland

Vitec Catalog 20.000 1 20.000 Germany

Weekkrant Tiel Krant 80.000 1 80.000 Holland

Total number of copies: 2012-2013824.639 1.031.639
factor average range: 2,60

Total reach of published item = 2.682.261

Item on Fox Sports Television viewers: 2.500.000
Latin America factor average range: 1,00

2.500.000

Total reach Dakar Press Team = 5.182.261



Roadshow

Roadshow Dakar Press Team 2013
Aanvang Einde Event Plaats Land
ma 18-02-13 Voertuigen retour! Le Havre FRA

di 19-02-13 TV opnamen TV Gelderland Tiel NLD
di 05-03-13 Almere On Stage Almere-Stad NLD

do 07-03-13 Personeelsdag Duiven NLD
za 09-03-13 Fa. De Boer Staphorst NLD
do 21-03-13 za 23-03-13 Shake down DW3 Northamptonshire UK
di 02-04-13 di 02-04-13 Dakar Reünie Varsseveld NLD
di 02-04-13 za 06-04-13 20 jaar VB Airsuspension Varsseveld NLD

za 06-04-13 vr 12-04-13 Commercial Vehicle show Burmingham UK
do 11-04-13 do 11-04-13 40 jaar De Bonnet Breda NLD
wo 17-04-13 wo 17-04-13 Flevium Eindhoven NLD
di 14-05-13 vr 17-05-13 Rettmobil Fulda DUI

za 18-05-13 za 18-05-13 Autosalon Delft NLD
do 30-05-13 do 30-05-13 Klantendag Delft NLD
za 01-06-13 za 01-06-13 Dakar in de Polder Loon op Zand NLD
do 30-05-13 zo 02-06-13 Abenteur & Allrad Bad Kissingen DUI
di 04-06-13 wo 05-06-13 Golf Event Apeldoorn NLD

za 15-06-13 za 15-06-13 De Kraaienrit Nootdorp NLD
zo 23-06-13 zo 23-06-13 Zomerfeest Tiel NLD
di 16-07-13 di 16-07-13 4x4 Special AutoReview Loon op Zand NLD

ma 22-07-13 wo 31-07-13 Explorer Cases Crespellano (Bologna) ITA
do 01-08-13 vr 30-08-13 onderhoud voertuigen / niet inzetbaar / not available
za 31-08-13 zo 08-09-13 Caravan Salon Dusseldorf DUI
zo 01-09-13 ma 30-09-13 VB Promotour Rusland RUS
zo 01-09-13 zo 01-09-13 4WD Festival Oss NLD
di 03-09-13 do 05-09-13 Carrosserie Vakdagen Gorinchem NLD

do 26-09-13 zo 29-09-13 Nutzfahrzeugmesse Karlsruhe DUI
di 01-10-13 di 26-11-13 onderhoud voertuigen / niet inzetbaar / not available
za 09-11-13 Dakar PreProloog Valkenswaard NLD
zo 10-11-13 Dakar PreProloog Valkenswaard NLD
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Publication of a Volkswagen Amarok Special in 4WD 
Dakar Magazine (80.000 issues). 
Date of release: 16 December 2013.

 DPT zet haar Dakar voertuigen het 
hele jaar in voor promotionele activitei-
ten. Als partner van het DPT betekent 
dat voor u extra exposure; het hele jaar 
door en op uiteenlopende evenementen! 
Om u een kleine impressie te geven van 
onze agenda; 

 DPT Dakar uses its vehicles throug-
hout the year for promotional activities. 
For you as a partner of the DPT this me-
ans additional exposure, all year round 
and at various events! Attached a small 
impression of our agenda;

20 Years of 
VB Airsuspension

Top Gear test track, 
UK

CV Show UK. 
Léon Jansen and 
Edd China (TV Show 
Wheeler Dealers)

Promotions 
Fa. de Boer, Staphorst



Our ad reaches more then 10 million people!

 Een groot aantal mediapartners 
plaatst één of meerdere malen per jaar 
de sponsor advertentie van het Dakar 
Press Team. Hierin plaatsen wij de lo-
go’s van onze Silver Partners. De totale 
oplage, waarin onze advertentie wordt 
geplaatst, bedraagt meer dan  twee mil-
joen magazines!

 Several times per year a large 
number of media partners publish the 
sponsor advertisement of the Dakar Press 
Team. In this advertisement we place the 
logos of our Silver Partners. The total 
circulation, where our advertisement is 
placed, is over two million magazines!

Our ad World Wide in:

  73 different titles!

   27 different countries!

2nd page (!!!)”AutoReview” (Holland)

”Barneveldse Courant” (Holland)

”De Weekkrant” (Holland)Cover ”FASTmag” (Mexico)

“Logistiek Totaal” (Holland)

“Metaal Magazine” (Holland)

“Moto73” (Holland)

“Motor Magazine” (Holland)

Titel Copies ad Total range Region
4WD Magazine 24.000 1 24.000 Holland
4WD Toyota Owner 32.000 1 32.000 United States of America
4x4 Activ Magazine 22.000 1 22.000 Belgium-Holland
4X4 Australia 40.000 1 40.000 Australia

4x4 Magazine (South East Asia edition) 12.000 1 12.000
Malaysia, Singapore, Brunei and 
Thailand

Aandrijftechniek 5.000 3 15.000 Holland
Active Quad Magazine 18.000 1 18.000 Belgium-Holland
Auto Review 43.000 1 43.000 Holland
Autocar India 165.000 1 165.000 India
Automundo Magazine/Transporte Latino 92.500 1 92.500 United States of America
Autosport 50.000 1 50.000 United Kingdom
Barneveldse Krant 11.000 1 11.000 Holland
Bestelauto editie maart 2013 181.050 1 181.050 Holland
Bestelauto editie oktober 2012 181.050 1 181.050 Holland
Bulk Magazine 5.000 3 15.000 Holland
Business Standard Motoring 175.000 1 175.000 India
C't magazine 30.000 1 30.000 Holland
CHINAMOTOR / Mega 7.000 1 7.000 China
Chip 19.000 1 19.000 Holland
Chip Foto-Video 24.000 1 24.000 Holland
Computer easy 48.000 1 48.000 Holland
Dakar Magazine.nl 250.000 1 1.000 Holland
Delftse Post 69.000 3 207.000 Holland
Dirt And Trail Magazine 14.000 1 14.000 South Africa
Dit is Delft 8.000 1 8.000 Holland
Drake Magazine 50.000 1 50.000 Holland
FASTmag 45.000 1 45.000 México
Foodies 32.500 1 32.500 Holland
iCreate 19.000 1 19.000 Holland
iPhone User 15.000 1 15.000 Holland
Koken & Genieten 45.000 1 45.000 Holland
La Cucina Italiana 14.750 1 14.750 Holland
La Revista DE MOTOS 30.000 1 30.000 Colombia
Light koken 19.500 1 19.500 Holland
Logistiek Total 20.000 3 60.000 Holland
Metaal Magazine 5.000 6 30.000 Holland
MotoPlus 22.000 1 22.000 Holland
Motor 73 33.000 1 33.000 Holland
Motor Magazine 28.275 1 28.275 Holland
Motor Revue 12.500 1 12.500 Holland
Motorsport-Magazin 60.000 1 60.000 Deutschland, Österreich, Schweiz
Noppen Nieuws 30.000 1 30.000 Holland
NZ 4x4 Action Adventure Magazine 3.500 1 3.500 New Zeeland
Overdrive 120.000 1 120.000 India
Peru Deportes 7.000 1 7.000 Peru
Photo Digitaal 10.500 1 10.500 Holland
Photoshop Magazine 15.000 1 15.000 Holland
Products4Engineers 22.000 3 66.000 Holland
Rally Report Magazine Argentina 5.000 1 5.000 Argentina
Recycling 2.350 4 9.400 Holland
Revista 400 30.000 1 30.000 Mexico
Revista Moto y Bici 5.000 1 5.000 Guatemala - El Salvador
Revista Motortop 4.000 1 4.000 Uruguay
Revista Offroad 40.000 1 40.000 Chili
Revista se7se7 8.000 1 8.000 España
Routier Magazine 18.000 3 54.000 Holland
Sdeportes-Motos 30.000 1 30.000 Chili
Start Autosportmagazine 30.000 1 30.000 Holland
SuperBike Magazine 12.000 1 12.000 South Africa
transport logistiek magazine 140.000 3 420.000 Holland
Trucks 30.000 1 30.000 Holland
TTM-Truck- en Transport Magazine 10.000 4 40.000 Holland
Webdesigner 9.000 1 9.000 Holland
Weekkrant Tiel 80.000 80.000 Holland
Zakenauto editie mei 2013 164.500 1 164.500 Holland
Zakenauto editie november 2012 164.500 1 164.500 Holland
La Veu SE7 SE7 del Vallès 18.000 1 18.000 Spain
Vitec 20.000 20.000 Germany
Boer Staphorst 60.000 60.000 Holland
Harderwijker Cournat 60.000 60.000 Holland
Peru this Week 350.000 350.000 Peru
Automobiel Magazine 20.000 20.000 Holland
Mega 150.000 1 150.000 China

Total number of copies: 3.645.475 92 4.016.525
2,60

10.442.965



 DPT levert actueel 
fotomateriaal via een 
online beeldbank via de 
url: 
www.dakarpress.com

 DPT provides up 
to date photographs via 
an online image bank 
through: 
www.dakarpress.com

75 media partners world wide!

Example ad

“Revista 400” (Mexico)

“Start Magazine” (Holland)

“Trucks” (Holland)

”Moto” (Guatemala / El Salvador)
Cover “Moto” (Guatemala / El Salvador)

”4WD Magazine” (Holland)
Cover ”4WD Magazine” (Holland)

”Aandrijftechniek” (Holland)
Cover ”Aandrijftechniek” (Holland)
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Dakarmagazine.nl
Dedicated online magazine for
Dakar Rally news

Dakarpress.nl
Homepage of the Dakar Press Team

Photo server www.dakarpress.com

 Het online fotoalbum “www.dakarpress.com” is het 
visitekaartje van de fotografen van Passion4wheels.nl en 
het Dakar Press Team. 

In dit online fotoalbum treft u reportage aan, die wij 
onder andere gemaakt hebben tijdens de diverse Dakar 
rallies, maar ook van bijvoorbeeld het Formule 1 event 
Bavaria City Racing. 

De foto’s zijn beschikbaar voor publicatie in printed me-
dia. Om ze te kunnen downloaden dient u in het bezit te 
zijn van een user account. Deze wordt alleen verstrekt 
aan mediapartners en klanten van DPT. 

 The photographers of Passion4wheels.nl and Dakar 
Press Team are proud to present the online photo album 
“www.dakarpress.com”.

This album contains an online selection of photographs 
that have been made during various Dakar rallies, but 
there are also pictures from for example the Formula 1 
Bavaria City Racing event.

The photos are available for publication in printed media. 
In order to download them you must be in possession 
of a user account. The user account is only provided to 
media partners and customers of the DPT.

Publications on RTL GP

It’s all about challenge.
The workplace of the DakarPress 
Team is special. Every year the Dutch 
photographers and camera operators 
travel to South America to the Dakar 
Rally, the toughest motorsports 
competition in the world. While the 
race drivers fight it out, Léon Jansen 

and his crew are hunting for the best 
pictures. As soon as the first cars 
appear in the middle of nowhere in a 
cloud of dust on the horizon, nothing 
can go wrong. No matter whether it 
gets extremely cold in the desert at 
night, whether UV radiation threatens 

Léon Jansen

to burn the reporters’ skin or whether 
sand drifts fill the air—the versatile 
SOOM tripod system with the de-
pendable FSB 6 and 8 fluid heads by 
Sachtler provides the necessary view. 

Born in 1966. Journalist from Polsbroek, 
Netherlands. Shoots races & rallies. 
Likes to work in the Atacama Desert.  

65

www.sachtler.com

Brochure of Sachtler a.g.



Passion4wheels.nl
Online magazine about mobility
Total reach: 225.000 visitors

Digital communication

Facebook.com/DakarPressTeam
Top reach: 143.000 (January 2013)

YouTube.com/DakarPressNL
Top reach: 16.000

Twitter.com/dakarpress
1.000 followers

Online newsletter:
Reach: 7.500 subscribers

Photo server www.dakarpress.com



 Het Dakar Rally Jaarboek is het een naslagwerk 
voor de liefhebbers van Le Dakar. Het is een waardevol 
boek voor alle betrokkenen in de Rally. Extra aandacht 
middels fotokeuze of tekstredactie behoren tot de mo-
gelijkheden. Zo zullen de teams, waarmee DPT een me-
dia overeenkomst heeft, gegarandeerd paginagroot in 
het boek worden opgenomen. 

Sinds de eerste uitgave in 2005 is gebleken dat het 
Dakar Rally Jaarboek een perfect relatiegeschenk is! 
Bovendien biedt DPT de mogelijkheid om het Dakar Rally 
Jaarboek in gepersonaliseerde vorm aan te bieden.

 The Dakar Rally Yearbook provides a valuable 
reference for those who love Dakar, but also as being a 
priceless memorabilia for all those involved in the Rally. 
Extra attention, by means of pictures or text editing, are 
among the possibilities. The teams with which DPT has 
a media agreement are guaranteed a full page coverage 
in the book. 

Since the release of the first yearbook in 2005, it has 
proven to be a perfect gift!

Dakar Rally Yearbook
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Merchandising --> P4Wshop.nl

 Via de online shop www.P4Wshop.nl biedt het DPT 
een avontuurlijk assortiment producten, gerelateerd aan 
de Dakar rally.

Dakar Gear
Het bijzondere van de items die vallen onder de cate-
gorie “Dakar Gear”, is dat deze door ons Dakar team 
getest zijn tijdens Le Dakar en na afloop door de crew 
goedgekeurd zijn voor gebruik onder extreme omstan-
digheden. U kunt er dus van op aan, dat producenten in 
deze categorie van bijzonder goede kwaliteit zijn. 

Naast Dakar Gear biedt de P4Wshop.nl interessante 
aan de Dakar Rally gerelateerde producten. Uw product 
ook in onze shop? Vraag naar de voorwaarden!

 Dakar Gear
What makes the items in the category “Dakar Gear” so 
special is that they have been tested by our Dakar team 
during Le Dakar. After Le Dakar the team has approved 
the items for extreme conditions. You can be sure that 
the suppliers in this category provide exceptional quality.

In addition to “Dakar Gear” the P4Wshop.nl offers a 
selection of products that are closely connected to the 
Dakar Rally. Would you like to see your product in out 
shop? Feel free to ask for the terms and conditions.



DPT fleet

Breedte = 195 cm

Hoogte = 200 cm
40

MacroMacro
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Breedte = 195 cm

Hoogte = 200 cm

70

62

ExplorerCases.nlp4wshop.nl
71

by GT LIN E

nl

67 68

DAKARPRESS.com
The Netherlands

DJAjeNAjeNAjeN

 DPT heeft voor Le Dakar 2014 drie voertuigen gepland:
 
 * Voertuig 1: wedstijdtrack - off road
 * Voertuig 2: wedstijdtrack - off road
 * Voertuig 3: verbindingsroute - bivak

 For Le Dakar, DPT has planned to go with three vehicles:
 
 * Vehicles 1: race track - off road
 * Vehicles 2: race track - off road
 * Vehicles 3: liaison - bivouac



Logo spots

www.tsl-allstar.nl

grafische dienstverlening
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Amarok
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2 3

54
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27

31 cm
11 17

VW Amarok 4Motion Dakar Proto



Innovations
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 Tijdens de Dakar rally worden onze voertuigen en 
onze uitrusting onderworpen aan de meest uiteenlopende 
omstandigheden. Dat begint al bij de boottocht, waarbij 
het materiaal drie weken lang onder invloed is van het 
zoute zeewater. In overleg met u testen we graag ma-
teriaal of uitrusting. De resultaten worden samen met 
u na de Dakar Rally geëvalueerd. Heeft uw product de 
zware omstandigheden van de rally goed doorstaan, dan 
ontvangt u van ons hiervoor het predicaat “tested and 
approved by the Dakar Press Team”.

 During the Dakar rally our vehicles and our 
equipment are exposed to the harshest environments. 
This starts during the shipment to South America 
were our vehicles and equipment are subject to salty 
seawater for three weeks. In consultation with you, we 
like to test material and/or equipment. After the rally 
the results will be evaluated with you. If your product 
successfully passes the harsh conditions of the rally you 
will receive the accreditation “tested and approved by 
the Dakar Press Team” from us.



Asuma Foundation - La Casita

 Afgelopen jaar maakte het DPT voor het eerst kennis met 
Stichting Asuma. Geleid door Ricardo de Luca, Sergio Perata en 
Ana Pedrosa, zet deze stichting zich in om projecten voor kansarme 
kinderen en jongeren te ondersteunen en te begeleiden. Het doel 
is om de toekomstmogelijkheden in arme wijken te vergroten en 
te stimuleren door middel van verschillende programma’s. En 
vanzelfsprekend draagt het DDTP hier graag een steentje aan bij.

Professionele workshops en cursussen om jongeren beter voor te 
bereiden op de arbeidsmarkt, psychologische hulp en ondersteuning 
onder leiding van ervaren  psychologen en dagopvang voor jonge 
kinderen met uiteenlopende activiteiten zijn een aantal van de 
bezigheden waar Asuma zich op richt.

DPT probeert door middel van haar contacten aandacht te vragen 
voor het werk van Stichting Asuma en waar mogelijk actief mee 
te werken aan de ontwikkeling van nieuwe projecten. Zo liggen er 
momenteel plannen op tafel, aangedragen door DPT, om nieuwe 
workshops houtbewerking op te zetten.

De fotograven van DPT bezochten dit jaar voor aanvang van de rally 
‘La Casita’ in Berisso, een voorstad van Buenos Aires, om daar 
persoonlijk kennis te maken met de initiatiefnemers van Stichting 
Asuma en het werk dat ze verrichten. Na een geweldige ontvangst 
door de enthousiast uitgelopen menigte die we niet snel zullen 
vergeten., kregen we een uitgebreide uitleg over de projecten die 
Stichting Asuma hier ondersteunt.

Nieuwsgierig geworden naar het werk van Stichting Asuma? Aarzel 
niet en bezoek de website www.fundacionasuma.com om meer te 
weten te komen en misschien kun je zelf ook iets betekenen om de 
toekomst van deze kids meer kleur te geven!

 Last year the DPT got familiar with the work of Foundation 
Asuma. This foundation, led by Ricardo de Luca, Sergio Perata and 
Ana Pedrosa, tries to stimulate and develop different projects for 
kids and youngsters. The objective is to improve future possibilities 
for those in the poorer areas of Buenos Aires through different 
programs and workshops. And of course the DPT tries to give a 
helping hand.

Professional workshops and courses to prepare youngsters for 
possible future jobs help and support by professional psychologists 
and day care for young kids, offering them various activities, are 
among the objectives of Foundation Asuma. Through their contacts, 
DPT is currently helping to develop new workshops.

The photographers of DPT went to visit “La Casita’ in Berriso, a 
project in Berisso, one of the suburbs of Buenos Aires, to get to know 
more of the foundation’s work and of course the children involved 
in the different programs. After an incredibly warm welcome, we 
received an extensive tour and plenty of explanations about the 
different project Asuma is supporting in this specific place. 

Did you get curious about the work of Foundation Asuma? Don’t 
hesitate and visit their website www.fundacionasuma.com to learn 
more about their projects. May be you can also give them a hand to 
make a difference for all those kids willing to make a change.

 El ano pasado el DPT llegó a conocer Fundación Asuma. 
Encabezado por Ricardo de Luca, Sergio Perata y Ana Pedrosa, la 
Fundación Asuma se enfoca en apoyar y acompañar proyectos para 
jóvenes en barrios marginales. Por medio de estimular y desarrollar 
varios programas la fundación intenta de ampliar el abanico de 
posibilidades futuros de los chicos. Y evidentemente, a partir de 
conocer la fundación y sus proyectos, DPT intenta ayudar.

Talleres y cursos profesionales para preparar los jóvenes para el 
mercado laboral, ayuda psicológico y apoyo por medio de psicólogos 
expertos y ofrecer diferentes actividades para chicos y jóvenes 
durante el día están entre las actividades de Asuma.

Por medio de sus contactos y experiencia, DPT intenta de hacer 
conocido al trabajo de la fundación Asuma y en cuanto pueda, 
participar activamente en el desarrollo de nuevos proyectos. 

Camino a Mar del Plata, los fotógrafos del DPT visitaron el proyecto 
de ‘La Casita’ en Berisso, en la provincia de Buenos Aires. Aquí 
conocieron personalmente a los fundadores de Asuma, su trabajo 
y evidentemente a todos los chicos que participan en el proyecto. 
Después una bienvenida calida y impresionante, recibimos 
explicaciones extensas sobre los proyectos que Fundación Asuma 
apoya aquí. . 

Llegaste a ser curioso por el trabajo y las actividades de Fundación 
Asuma? No dudas mas y visita su pagina www.fundacionasuma.com 
para conocer mas y para ver si también tu puedes significar algo 
para dar mas color al futuro de estos chicos maravillosos.

www.fundacionasuma.com
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