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MAN-trucks startklaar voor Dakar Rally 2014  

Prestaties van Eurol VEKA MAN Rally Team te volgen op Facebook 

 

Leusden, 3 januari 2014 – Op 5 januari gaat de Dakar Rally 2014 van start. 

Het Nederlandse Eurol VEKA MAN Rally Team is er helemaal klaar voor. 

De trucks en de begeleidende voertuigen zijn ruim op tijd aangekomen in 

de haven van Buenos Aires, zodat de laatste voorbereidingen voor een 

succesvolle start volgens plan konden worden getroffen. De missie is dan 

ook nog steeds onveranderd: het behalen van een hoge eindklassering. 

 

Het Eurol VEKA MAN Rally Team staat 5 januari met vijf trucks aan de start. 

Die worden bestuurd door Peter Versluis, Marcel van Vliet, René Kuipers, 

Steven Rotsaert en Dave Ingels. “We rekenen onszelf zeker tot de 

kanshebbers”, aldus Rutger Bolt van VEKA Group B.V. “Met de auto’s hebben 

we een technische sprong voorwaarts gemaakt en we verwachten daarmee een 

voorsprong te hebben op de andere deelnemers in de Dakar Rally. Ophanging, 

vering en remmen zijn op verschillende punten gewijzigd en we zijn er opnieuw 

in geslaagd het gewicht van de wedstrijdtrucks te verlagen.” 

Het is het vierde jaar dat het Eurol VEKA MAN Rally Team meedoet. Dit keer 

zijn de prestaties dagelijks te volgen www.facebook.com/vekaracing en op de 

website www.vekaracing.com. De films en het verslag worden verzorgd door 

cameraman Jordy van Kouwen en commentator Olav Mol. 

 

Sponsoring 

Het team heeft er het volste vertrouwen in dat de volle winst er dit jaar inzit. 

Onder meer door de sterke ondersteuning van hoofdsponsor Eurol en partner 

MAN Truck & Bus Nederland. Andere grote sponsors zijn FERM, HDI Gerling, 

Werkina, Windex Engineering, TrucksXL, Houcon, Eendracht, De Jong 

Zuurmond en vele andere partners.  

Het team biedt op zijn beurt financiële ondersteuning aan de stichting Stop ALS, 

die zich inspant voor onderzoek naar en geneesmiddelen voor de spierziekte 

ALS. 

  

Noot voor redactie: 

 

Dit persbericht is ook te vinden op www.ponpersportaal.nl. 
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CONSEQUENT EFFICIËNT: bedrijfswagens van MAN 

De transport- en verkeersdichtheid op het Europese wegennet neemt verder 

toe. Tegelijkertijd maken de schaarser wordende energiebronnen vervoer 

duurder. Als een van ’s werelds toonaangevende fabrikanten van vrachtauto’s 

en bussen levert MAN Truck & Bus AG een wezenlijke bijdrage aan de 

voortdurende stijging van de transport-efficiency. MAN biedt daarvoor een 

omvangrijk programma aan dat de exploitatiekosten (Total Cost of Ownership) 

vermindert. Transport-efficiency ontziet het milieu en is een meerwaarde voor 

onze klanten. 

 

 

 

MAN Truck & Bus b.v. is de Nederlandse importeur van MAN-bedrijfswagens en -bussen. MAN Truck & Bus is een 

dochteronderneming van Pon, Nederlands grootste onderneming in de automotive branche. MAN Truck & Bus werkt in Nederland 

nauw samen met een dealerapparaat van 12 dealers met 35 vestigingen en 2 BusPartners-vestigingen. MAN-bedrijfswagens en 

-bussen voor Nederland worden gefabriceerd door MAN Truck & Bus AG op verschillende locaties in Europa. 
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