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 Jasper Iwema 

 is de beste 

 Nederlandse 

 motorcoureur 

 van de wereld ...

Zo wordt de nummer 53 na een voor Nederlandse begrippen 

uitzonderlijke resultatenreeks in pas zijn tweede seizoen 

betiteld. Maar liefst vijf Grand Prix races eindigt Jasper bij 

de eerste vijftien van de wereld in een bomvol en uiterst 

competitief startveld. En voor het eerst sinds 1995 finisht een 

Nederlandse coureur in de top 10 van een 125 cc-race in het 

wereldkampioenschap.
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In zijn tweede wk-seizoen komt Jasper 

bij de Grand Prix van Spanje op het

circuit van Jerez als negende over

de streep. De Nederlandse sportpers,

motorsportfans, maar ook de TT 

organisatie en de regio Drenthe

reageren uitgelaten. Tussen alle 

interviews door traint Jasper zich dat jaar 

voor bomvolle tribunes tijdens de Dutch 

TT zelfs naar een zesde (!) startpositie.

In Brno in Tsjechië weet Jasper voor het

Italiaanse CBC Corse zowel in 2010 als

in 2011 bij de beste tien te eindigen. 

In 2012 komt Jasper voor het 

Tsjechische Moto FGR bij de Grand 

Prix van Le Mans als zevende over 

de streep, zijn beste resultaat in het 

wereldkampioenschap motorwegrace 

en de eerste top 10-klassering in de 

nieuwe Moto3-categorie.

ruim vijftien jaar terug was het in 1995 de Nederlander
loek Bodelier die voor het laatst in de lichtste
GP-klasse een top 10 resultaat wist te behalen.
Iwema is er ieder Grand Prix seizoen te vinden..
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De jaren erop profileert Jasper zich met een

nieuwe WK-campagne en met groeiende

aandacht van media en fans nog sterker als

boegbeeld van de TT en van de motorsport

in Nederland. Het seizoen 2013 wordt voor

de coureur uit Drenthe zijn vijfde volledige

Grand Prix seizoen waarin hij de strijd aangaat

met topcoureurs van over de hele wereld

in de inmiddels tot Moto3 omgedoopte

wegraceklasse.

Jasper Iwema heeft als doel Moto3-wereldkampioen 

te worden; een niet mis te verstane uitdaging in een 

startveld van de veertig beste coureurs ter wereld, maar 

tegelijkertijd een doel dat voor geen enkele Nederlandse 

coureur in jaren zo realistisch genoemd mag worden. 

Tot zijn voorbeelden rekent Jasper Iwema legendarische 

Grand Prix-coureurs als de Italiaan Giacomo Agostini en 

de Amerikaan Kevin Schwantz; niet zo vreemd, want beide 

coureurs wisten meerdere edities van de Dutch TT in de 

‘koningsklasse’ te winnen, de thuisrace van de in Drenthe 

geboren en getogen Iwema.

Jasper is 23 jaren jong en afkomstig uit

Hooghalen, een dorpje gelegen in Drenthe 

op steenworp afstand van het beroemde TT 

Circuit. Iwema is via de kleine ‘pocketbikes’ in 

Nederland razendsnel doorgestroomd naar het 

Duitse 125cc-kampioenschap. Reeds na één 

seizoen bij de Oosterburen werd hij opgepikt 

door Racing Team Germany om zijn krachten te 

gaan meten met de WK-coureurs. In 2010 komt 

Jasper binnen de gelederen van het Italiaanse 

CBC-Corse team tot bloei en verrast met zijn 

constante snelheid en race-inzicht. Het is het 

jaar waarin hij definitief wordt beschouwd als 

het beste dat motorsportminnend Nederland in 

jaren is overkomen. 

Jasper Iwema heeft als doel wereldkampioen te worden; 
een niet mis te verstane uitdaging in een startveld van de 
veertig beste coureurs ter wereld…
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De beste Nederlandse motorcoureur tekent bij het 
enige Nederlandse Grand Prix team. Het team van roelof 
Waninge bestaat uit bewezen kampioenenmakers..  

Voor de WK-campagne van 2013 vinden twee boegbeelden van de 

internationale motorwegrace in Nederland elkaar. Jasper Iwema komt 

in 2013 uit in de Moto3-klasse voor het team van Roelof Waninge 

dat hoog staat aangeschreven in de MotoGP-paddock. Van de 

langverwachte combinatie van de beste Nederlandse motorcoureur 

en het enige Nederlandse Grand Prix team wordt veel verwacht.    

RW Racing GP bestaat uit bewezen kampioenenmakers

waaronder oud WK-coureur en toptuner Hans Spaan.

Onder auspiciën van Spaan behaalde de Japanner Haruchika Aoki 

midden jaren negentig twee wereldtitels in successie en afgelopen

seizoen pakte RW Racing GP coureur Luis Salom

meerdere overwinningen in de Moto3-klasse.
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Met negentien races
per jaar in dertien
landen verdeeld over
vier continenten en
wereldwijde ‘tv-coverage’
is dit ‘the pinnacle of
motorcycle road racing’…

Het toneel waarop Jasper acteert is het FIM wereld-

kampioenschap Grand Prix motorwegrace dat sinds 

1949 bestaat en vanaf dat jaar in de vorm van de 

Dutch TT ook ieder jaar Nederland aandoet. Gedurfde 

inhaalmanoeuvres, angstaanjagende bochtensnelheden 

en de vreugde van de overwinning gecombineerd met 

de gepassioneerde inzet van gerenommeerde fabri- 

kanten, sponsors en teams definiëren dit elite kampioen-

schap. Het biedt voor zowel fabrikanten, toeleveranciers 

als sponsors een ongeëvenaard motorsportplatform 

waarmee merken als Honda, Yamaha, Ducati, Aprilia, 

Repsol, Red Bull, Alice, Monster, maar ook overheden 

als de stad Valencia en de regio’s Andalucië en Rivièra 

Rimini vanuit marketingoogpunt een jarenlange 

verbintenis hebben. 

Met negentien races per jaar in dertien landen verdeeld 

over vier continenten en wereldwijde ‘tv-coverage’ is dit 

‘the pinnacle of motorcycle road racing’. Het Grand Prix 

wereldkampioenschap wordt in meer dan 200 landen 

‘LIVE’ of middels vertraagde uitzending op dezelfde dag 

uitgezonden naar meer dan 337 miljoen huishoudens. 

Elk raceweekend wordt ‘LIVE’ gevolgd door honderden 

miljoenen fans. Op legendarische circuits als dat 

van Assen, Barcelona, Donington, Indianapolis, 

Jerez, Laguna Seca, Le Mans, Mugello, Phillip Island, 

Sachsenring en Valencia komen meer dan 100.000 

toeschouwers per raceweekend om hun idolen aan te 

moedigen. Meer dan twee miljoen mensen bezoeken 

ieder jaar één of meerdere Grand Prix races.
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Een sponsor in MotoGP geniet naast wereldwijde 

exposure een associatie met een elite kampioenschap 

waarin ’s werelds snelste en meest exclusieve 

machines bestuurd worden door de beste coureurs ter 

wereld. Een organisatie en/of merk wordt veréénzelvigd 

met prestaties en nieuwsfeiten die wereldwijd 

nauwlettend worden gevolgd. 

Een sponsor is in de gelegenheid dit beeld en 

de associatie in eigen uitingen en campagnes te 

continueren. De Grand Prix races met als hoogtepunt 

in Nederland de jaarlijkse Dutch TT, het grootste 

ééndaagse sportevenement van Nederland, vormen 

zowel op locatie als LIVE op televisie een uniek en 

moeilijk te overtreffen avontuur van snelheid, kracht 

en moed.

De Grand Prix races met als hoogtepunt in Nederland de
jaarlijkse Dutch tt , het grootste ééndaagse sportevenement 
van Nederland, vormen een uniek platform…
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‘Het Jos Verstappen effect’; zo typeren kenners de 

groeiende populariteit van de enige Nederlandse coureur 

in het MotoGP-kampioenschap en de enige kanshebber 

voor TT-succes. Na iedere GP zijn reactie in de dagbladen, 

groeiende aantallen volgers via Twitter en Facebook, 

campagnetroef van de provincie Drenthe en de TT en de 

‘Iwemania’ fanclub die zelfs een eigen merchandiselijn 

kent. Met de typerende Drentse nuchterheid schikt de 

professional Iwema zich in zijn rol als ambassadeur.

Zo stapte Jasper op uitnodiging van onder meer de 

Gemeente Assen en laadpalenfabrikant EV-Box als 

eerste coureur uit het MotoGP-kampioenschap op een 

volledig elektrische wegracemachine en rondde het  TT 

Circuit  in de Superbus van astronaut Wubbo Ockels. 

Als dank voor TT-sponsoring gaf Jasper jong en oud 

een kijkje in de keuken van de Grand Prix wereld door 

op GAMMA’s gratis toegankelijke racedag aanwezig 

te zijn voor een demonstratie. Jasper speelde naast 

overheidsvertegenwoordigers en bekende Nederlanders 

een hoofdrol in landelijke ideologische campagnes als 

#Twitterfiets en ‘De Weddenschap’ van de Stichting Lezen.

Jasper volgt zijn krachttrainingen bij de TVM schaatsploeg

waarvoor onder meer wereldkampioen Sven Kramer uitkomt 

en mocht zich op 20-jarige leeftijd al ambassadeur van de 

Stichting ‘Vrienden van de TT’ noemen, een positie die hij 

deelt met sportcoryfeeën als Evert ten Napel, Wil Hartog, 

Robert Doornbos, Rintje Ritsma en politicus 

Wim van de Camp. 

Als enige vaste coureur in het wereldkampioenschap is 
Jasper in Nederland in korte tijd uitgegroeid tot een 
waardevolle ambassadeur voor zijn sponsors, voor de tt 
en voor de motorsport in het algemeen…
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Een optreden in Holland Sport, zijn reactie 

na afloop van iedere GP in de dagbladen, 

LIVE interviews vanaf de TT in Studio Sport, 

reportages van buitenlandse GP-races in 

special interest magazines, zijn ‘elektrisch’ 

debuut in TTXGP voor RTL en SBS en talloze 

YouTube registraties van TT-bezoekers en zijn 

eigen fanclub. De overweldigende media-

aandacht met een piek rond de jaarlijkse Dutch 

TT komt met de status van Jasper als enige 

Grand Prix coureur in de Benelux.

Waar aandacht is voor MotoGP in Nederland, 
is aandacht voor Jasper Iwema…
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De enige Nederlandse Grand Prix coureur is in social media 
onderwerp van gesprek en kent met 6.479 volgers op twitter 
en 5.369 op facebook een groot bereik.

@SportDvhN @SportDvhN  Morgen in #DvhN: column @JasperIwema53 

Esmee. @esmee_mid Zondag eindelijk een kleine kans om @JasperIwema53 te ontmoeten 

tijd voor twee @tijdvoortwee In #tvt praat @fritsspits met @JasperIwema53 
over zijn gekke seizoen en over #motorsport in het algemeen

Martin van der Veen@martinveen laatste hand aan ttJournaalpromo. 
Met @JasperIwema53 ! Vanaf vanavond op #tvdrenthe #Drenthe #tt #Hooghalen

Jasper Iwema@JasperIwema53 NoS MotoGP highlights with #Moto3 #@JasperI-
wema53 http://nos.nl/video/375051-lorenzo-glibbert-naar-overwinning.html … 

Jasper Iwema @JasperIwema53 @Gertjakobs64 @rintjeritsma ja er is veel veranderd 
aan de motor en ziet dat we nu flinke stappen voorwaards kunnen maken! :) 

Ga_Slimmer @Ga_Slimmer @provgroningen vrijdag 25 mei 10.00uur 
#Martinikerkhof #Groningen sleuteloverdracht #twitterfiets 
@JasperIwema53 aan Gedeputeerde @MarkBoumans 

Jasper Iwema @JasperIwema53 tomorrow I cycle 230km (oldenzaal-
rotterdam) with Preridetwente to join @rftrnl for another 100km 
sunday to collect money for CancerSociety! 

Jasper Iwema@JasperIwema53 Honor to visit DutchGtrace on invitation
of racingPrinces, Bernhard & Pieter Christiaan van oranje of
Dutchroyalfamily pic.twitter.com/hUPqHfrY

frank Weeink @frankweeink Een door @JasperIwema53 gesigneerde cap winnen? 
Mail je voorspelling over Jaspers klassering in race EN zijn tijd naar motogp@sport1.nl. 
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Jasper Iwema 
Naam

Nationaliteit

Woonplaats

Geb. datum

lengte

Gewicht

Klasse 

team 

Motor 

racenummer

Hobby’s

lievelingseten

film

Muziek

favoriete circuit

favoriete motor

Grote voorbeeld

Jasper Iwema

Nederlandse

Hooghalen

15 november 1989

1.68 m

48kg

FIM MotoGP World 

Championship Moto3

RW Racing GP

Kalex - KTM

53

Motorsport, fitness, schaatsen, 

skeeleren & wielrennen

Pasta & pizza (ham, kaas, tomaat, 

paprika, spek, ui en komkommer)

The last Samurai, Alexander & 

The Hangover

Snow Patrol, Red Hot Chilli Peppers,

Green Day, Coldplay & Blöf

Brno, Philip Island & Mugello

de 500cc tweetakt machines

Giacomo Agostini & Kevin Schwantz
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www.iwemania.com

Follow @JasperIwema53 on Twitter!

Like Jasper on facebook.com/jasper.iwema
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