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Henri Van Steenbergen
DRIVER

Leon Munsters
CO-DRIVER

Koen Borsboom
SERVICE & REPAREREN

Edwin Bollema
SERVICE, REPAREREN & HOMEBASE

Eyck Willemse
MEDIA

Daan Van Ooijen
MEDIA, WEBSITE, SERVICE EN 

HOMEBASE

Wim De Waal
CHAUFFEUR, SERVICE & 

REPAREREN 

Mariska Van Steenbergen
MEDIA

ONS TEAM
#JOINTHERIDE



Onze ambitie is om bij de beste amateurteams te horen ter 
wereld. Het doel voor 2023 is om een goede rally te rijden in 
Marokko tijdens de MDC. Voor de Dakar 2024 wordt uitrijden het 
doel, en dit zal de basis leggen voor een top 10 klassering in 2025 
binnen de klasse T3. 

AMBITIE

MOTIVATIE

Competitief

Teamspirit

Innovatie
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SFEERIMPRESSIE
TEAM ORYX
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PROGRAMMA

Door deelname aan de Morocco Desert Challenge 
bereiden wij ons voor op de apotheose met onze 
deelname aan Dakar 2024 en 2025. Om dit 
programma zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren 
is ons team afhankelijk van partners en sponsoren die 
onderdeel willen zijn van deze ‘ride’!

MDC 2023

✔ Marrocco Dessert 
Challenge

✔ 21 t/m 30 april 2023

✔ 8 stages

✔ 12th edition

DAKAR 2024

✔ Saudi Arabië

✔ Begin januari 2024

✔ 14 stages

✔ Proloog

2023 - 2024



EXPOSURE DAKAR
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TV

3.000 uur 
TV-uitzending

in 190 
Landen

over 70
Zenders

600+
Journalisten

SOCIAL

5.6 miljoen 
Totale fans op social

2.5 miljoen 
Facebook fans

1.6 miljoen
Instagram followers

447.000
Youtube subscribers

DIGITAL

11.6 miljoen
Visits Dakar.com

198.9 miljoen 
Video views via social platforms

411.000
Users Dakar app

1.000+
Media outlets



EXPOSURE TEAM ORYX
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TV

10 minuten
Gegarandeerd Team Oryx

NL
Land

RTL 7
Zender

150.000 - 250.000
Kijkdichtheid van een aflevering

SOCIAL

3K
Social fans

742
Instagram followers

2.3K
Facebook vrienden

14
Youtube abbonees



SPONSOR

PAKKETTEN
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Exposure

Hoofdsponsor
10K Partner

5K Partner

Netwerk 
Hospitality

Oryx community
Vrienden van Oryx

Een sponsorship heeft verschillende doeleinden. Je kunt ons 
ondersteunen in het waarmaken van onze ambitie waarbij jouw merk 
tijdens de rally’s de nodige exposure krijgt, daarvoor hebben wij de 
exposure pakketten. Gaat het jou om het netwerk en gezamenlijk de 
sport beleven dan hebben wij het Oryx Community pakket.

● De duur van een overeenkomst heeft een minimale periode van 2 jaar.
● De pakket bedragen zijn de bedragen per jaar en excl. BTW
● Binnen de duur van de overeenkomst vallen in ieder geval  2x een Dakar Rally en  1x de MDC 
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HOOFDSPONSOR v.a. 25k

De hoofdsponsor is de grootste ondersteuning voor het team. Naast de 
sportieve inzet zal het team er alles aan doen om de doelstellingen van het 
sponsorship vorm te geven. Onderdeel van dit sponsorship zal zijn dat het merk 
tijdens de rally zowel offline als online grootste zichtbaarheid krijgt. Dit zal zijn 
middels de exposure op de rally auto, de truck/bivak, alle kleding, alle (online) 
uitingen en (indien gewenst) als naamgever van het team. 

Tot slot zal er naast alle fysiek uitingen ook samen gekeken worden hoe wij 
jouw merk kunnen activeren (bijv. door middel van een Dakar Experience voor 
jouw werknemers of klanten) en wordt er een invulling gegeven aan de 
hospitality behoefte.

Naamgever Team

Branded Auto & Truck

Hospitality



PARTNER

Als 5k of 10k partner van Team Oryx krijg je een op maat gemaakt 
sponsorpakket. Zo’n sponsorpakket wordt gemaakt op basis van de behoefte 
en doelstellingen van het sponsorship. Gezamenlijk worden de sponsor assets 
zorgvuldig samengesteld. Je krijgt in ieder geval het volgende:

10K PARTNER
● Logo op rally auto en truck  full color 400 cm2 
● Logo op de stretch tent in de bivak
● Het logo op een (unieke) plek naar keuze (Dak, Cabine, Spiegels etc.)
● Logo op een asset naar keuze (Kleding, bidon, beachflag etc.)
● 8 tickets voor het sponsorevent (incl. rit in de Dakar auto)
● Gegarandeerde zichtbaarheid op RTL 7 
● Vermelding in de livesteams
● 2x per jaar inzet van Team Oryx ter activatie van uw bedrijf 
● Invulling nader te bepalen

Beide categorieën hebben automatisch recht op alle extra rechten m.b.t activiteiten en 
extra’s uit het Oryx Community pakket.
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5K PARTNER
● Logo op rally auto en truck full color 300 cm2
● Logo op asset naar keuze (Kleding, bidon, beachflag etc.)
● 4 tickets voor het sponsorevent (incl. rit in de Dakar auto)
● Gegarandeerde zichtbaarheid op RTL 7
● Vermelding in de livesteams
● 1x per jaar inzet van Team Oryx 



COMMUNITY 2.5k

EXPOSURE

● Logo 200 cm2 op rally auto en 
truck.

● Vermelding van logo, naam 
en bedrijf op de website en 
social kanalen 

ACTIVITEITEN

● Voor 2 personen een 
uitnodiging voor de jaarlijkse 
sponsorborrel

● 2 tickets voor het 
sponsorevent (incl. rit in de 
Dakar auto)

● Voor 2 personen een 
uitnodiging  voor de team 
presentatie. Voorafgaand aan 
een race

EXTRA

● Toegang tot exclusieve 
content en updates tijdens 
een race.

● Team Oryx merchandise voor 
2 personen

Dit is een uniek elite gezelschap van particuliere liefhebbers en ondernemers die het team een warm hart 
toedragen. Jaarlijks zullen er community activiteiten georganiseerd worden om het gezelschap bij elkaar te 

brengen en de sport met elkaar te beleven.
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AUTO
ZICHTBAARHEID
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Alleen zichtbaarheid op de auto? Dit is op aanvraag mogelijk!



KLEDING
ZICHTBAARHEID
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Alleen zichtbaarheid op de kleding? Dit is op aanvraag mogelijk!



ONZE PARTNERS
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LET’S
DO THIS

#JoinTheRide


