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15 december 2014 – Na ‘Eat my Dust’ en ‘Eat my Cheese’ is er, na het
tekenen van het Dakar-sponsorcontract tussen Nederlands bekendste
Dakar-deelnemers Tim en Tom Coronel en Kärcher Nederland, met
‘Clean my Dust’ een derde slogan aan deze reeks toegevoegd.

De
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hadden
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vrijdag

12

december al meteen de eer om de twee winnaars te huldigen die door Henk
Hellegers, Nederlands Dakar-vertegenwoordiger, uit het groot aantal
inzendingen waren getrokken. De huldiging vond plaats in de garage van
Tom Coronel in Eemnes, locatie waar Tim en Tom en hun volledige Dakarteam de afgelopen maanden niet waren weg te slaan.

De heer Hanenbergh (links), eigenaar van Hanenbergh Techniek, en de
heer van de Velde (rechts), agrarisch ondernemer.

VIP-reis
De winnaars ontvingen hun Personal Dakar Cleaning Kit uit handen van de
heren Coronel. Deze kit zullen ze nodig hebben, gezien ze op 8 januari
vertrekken naar Iquique in Chili. Daar zullen ze genieten van een volledig
verzorgde VIP-reis naar Dakar, de zwaarste rally ter wereld. Niet alleen
zullen ze overnachten in een VIP-tentenkamp midden in de woestijn, ze
zullen ook een bezoek brengen aan het bivak en genieten van een diner

samen met de Dakar-deelnemers. Tijdens hun verblijf in Iquique zullen ze
vanzelfsprekend Tim en Tom uitzwaaien, die vanuit het bivak verder zullen
doorreizen om uiteindelijk op 17 januari te gaan finishen in Buenos Aires.
Beide prijswinnaars keren op 14 januari terug naar Nederland, waar ze
ongetwijfeld nog lang zullen nagenieten van deze spectaculaire reis.

Sponsoring
Kärcher Nederland geeft met de sponsoring van het Dakar-team van Tim en
Tom Coronel een extra Nederlands tintje aan de reeds bestaande Dakarsponsoring. Naast het op internationaal niveau sponsoren van het KTM
Rally-fabrieksteam en het uiterst succesvolle X-Raid-team, is Kärcher al
jarenlang ‘Official Supplier’ van Dakar. Ook in 2015 zullen op drie
bivakplaatsen Kärcher-reinigingsstations in de woestijn oprijzen. In deze
stations kunnen deelnemers hun voertuigen grondig laten reinigen om de
dag nadien veilig en schoon weer aan de start te verschijnen.
Inderdaad, Tim en Tom Coronel, Kärcher ‘will clean your dust’!

Voor meer informatie en actuele informatie tijdens de Dakar, ga naar
www.karcher.nl/nl/dakar2015.
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