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De Goudse wordt hoofdsponsor van Formule Ford-coureur Shirley van der Lof
Met ingang van het nieuwe raceseizoen is De Goudse Verzekeringen hoofdsponsor van Formule Ford-coureur Shirley van der Lof (20),
kleindochter van de eerste Nederlandse Formule 1-coureur Dries van der Lof. Zij heeft de ambitie om de eerste Nederlandse vrouwelijke
Formule 1-coureur te worden. Het logo van De Goudse is prominent afgebeeld op haar raceauto, die inmiddels in de kleuren van De Goudse
is overgespoten, en De Goudse gaat de autoraces op Zandvoort op bescheiden schaal inzetten voor haar relatiemarketing.
De financiële steun levert volgens Geert Bouwmeester, sectormanager Corporate Marketing & Communicatie van De Goudse, voor een
relatief bescheiden bedrag goede reclamemogelijkheden. ‘Shirley is een groot talent, een enthousiaste meid die er helemaal voor gaat en de
eerste Nederlandse vrouwelijke Formule 1-coureur wil worden. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als het haar lukt om haar ambities te
verwezenlijken en wij daaraan een bijdrage hebben mogen leveren.’
Shirley van der Lof kreeg als jong meisje van haar grootvader een Ferrari trapautootje. Haar interesse in auto’s was gewekt en een tijdje later
verraste haar vader haar met een kart. Ze stond aanvankelijk niet te juichen want ze was op dat moment meer geïnteresseerd in paardrijden.
Maar al snel scheurde ze er vrolijk op los in haar kart en uiteindelijk werd ze tweede van Nederland. Sinds haar 19e neemt ze deel aan
internationale Formule Ford-races. Dat is niet altijd eenvoudig te combineren met haar studie vastgoed en makelaardij aan de Saxion
Hogeschool te Enschede, maar omdat ze een speciale sportstatus heeft gekregen is daar vaak wel een mouw aan te passen.
………………………….

Zes vragen aan Shirley van der Lof
Vrouwen en autosport, past dat wel bij elkaar?
‘Ja, absoluut, je ziet het steeds meer. Ik heb nu zelfs een meisje als teamgenoot. Sommige vrouwen hebben misschien wat minder lef, maar
ik heb daar geen last van.’
Wat betekent deze steun voor je?
‘Het is súper! Zonder sponsors kan de autosport niet bestaan. Ik vind trouwens dat mijn auto er een stuk mooier op is geworden.’
Wat is er zo leuk aan racen?
‘Het snelheidsgevoel, absoluut. Steeds je grenzen verleggen en kijken hoe ver je kunt gaan, met gassen, met sturen, met alles.’
Maak je je wel eens zorgen over het gevaar?
‘Nee. De auto’s zijn de laatste jaren zóveel veiliger geworden. Veel sporten zijn een stuk gevaarlijker. Vorig jaar heb ik een aantal ongelukken
gehad, dat gebeurt gewoon. Het enige vervelende is dan de schade aan de auto.’
Wat is je beste prestatie tot nu toe?
‘Een derde plaats tijdens het gemengde Engels/Nederlandse kampioenschap in Branch Hatch. Ik had toen de poll position en mocht als
eerste beginnen. En een negende plaats tijdens het wereldkampioenschap, ook in Branch Hatch.’
Binnen hoeveel jaar wil je Formule 1 rijden?
‘Binnen vier, vijf jaar, dat moet toch wel lukken.’

