
Donderdag 14 december 2017; bezoek MDM motorsport te 

Badhoevedorp. 
 

Dit wordt voor onze ATC afdeling Rotterdam de laatste bijeenkomst voor het jaar 
2017. Ongelooflijk hoe snel een jaar voorbij gaat. 
Deze laatste lezing wordt wat we vaak noemen een uitwedstrijd. 

We gaan op bezoek bij MDM Motorsport en reizen per luxe touringcar.    

  
 

Wat of wie is MDM? 

Wat ooit begon met twee broers die zelf raceten in diverse toerwagenklassen is 
inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige autosportorganisatie. In 1998 besloten 
de twee broers Mark en Dennis Bus hun ervaring als coureurs te gebruiken om 

een full-service autosportorganisatie op te starten. Dit idee bleek een schot in de 
roos, want door de jaren heen heeft MDM Motorsport zich ontwikkeld tot een 

professionele organisatie met een groot aanbod van producten en diensten op 
autosportgebied. Door het autosportverleden van de oprichters van MDM 
Motorsport is het inlevingsvermogen in de beleving van de coureur een 

belangrijke kwaliteit van MDM Motorsport. 

Wat voor de ATC interessant is dat er gewerkt wordt aan toerwagens en dit is 

voor ons wat tastbaarder is dan formule wagens. 
 
Wat gaan wij er doen? Na de ontvangst met koffie en met wat lekkers krijgen we 

uitleg over van alles wat met autosport, en dan vooral met toerwagens, te 
maken heeft. Van het bouwen tot het zodanig afstellen dat de wagen race klaar 

staat voor de coureur op het circuit. 
Maar ook wordt verteld wat er voor komt kijken om als race team te zorgen dat, 

b.v. een 24 uurs wedstrijd in Barcelona goed verloopt. Daar hoort alles bij tot de 
catering toe. 
 

Namens Biesheuvel autosport uit Nieuwendijk zal Gert-Jan Konijnendijk vertellen 
over zijn ervaringen met de autosport. Ook  over het leveren van speciale 

onderdelen voor de diverse takken van de autosport, maar ook veiligheid. 
Veiligheid die wordt vergroot door de juiste kleding, helmen,  het H.A.N.S. 
systeem, brandblussystemen, onderstel enz.   



Waarschijnlijk krijgen we nog een uitleg over het verzamelen van data om aan 

de hand daarvan veranderingen aan te brengen aan de afstellingen van de 
auto’s. 

    

     
Lunch. 
 
Na de lunch bekijken we de diverse dan aanwezige race wagens en krijgen daar 

uitleg bij. Ook is er een demonstratie op de rollenbank. 
U ziet, een prachtige afsluiting van het ATC jaar 2017. We gaan er weer een 

interessante maar ook technisch leerzame dag van maken. Een dag waarvan, als 
u terug kijkt op deze dag, zal kunnen zeggen ik heb kennis genomen van dingen 
waar ik geen weet van had. Misschien kijkt u voortaan met andere ogen naar 

Max zijn prestaties in de F1. 
 

De kosten voor deze dag zijn 19,50 € per persoon. 
 

U kunt het bedrag overmaken naar bankrekening NL87INGB0000515173. 
t.n.v. Penningmeester ATC afd. Rotterdam, o.v.v. MDM 
 

Aan melden voor 10 december. Het liefst per E-mail                          
voorzitter@atc-rotterdam.nl  of secretaris@atc-rotterdam.nl . 

Per telefoon kan ook 06-10402059 t.n.v. Gerrit Konijnendijk.  
 
We gaan per touringcar en vol is vol! 

 
MDM Motorsport BV 

Sloterweg 326 

1171 VJ Badhoevedorp 

 

Datum:  donderdag 14 december 2017  

Vertrektijd:  09.00 uur       

Vertrekadres: P.C. Hooftstraat 20 

   2985 BK  Ridderkerk. 

 

Vertrek vanuit Badhoevedorp ongeveer 14.30 uur 
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