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Persbericht  
  
Maximaal genieten van het raceseizoen!  

 

Ridderkerk, 6 juli 2021 – Het EK voetbal is ten einde, maar tijd voor 

verveling is er niet. Het raceseizoen 2021 is spannender dan ooit, nu dat 

een coureur van eigen bodem in de race is voor het 

wereldkampioenschap. Tamoil en het grootste online Formule 1 platform 

RacingNews365.nl werken het komende jaar samen om ervoor te zorgen 

dat de racefans het komende jaar geen nieuwtje rondom de Grands Prix 

meer missen! 

 

Lights out and away we go! 

RacingNews365 is de populairste Nederlandse F1-site waar racefans dagelijks het 

laatste nieuws uit binnen- en buitenland rondom de Grands Prix kunnen vinden. 

Tamoil maakt de (aftellende) klok op de website mogelijk, waarmee de fans tot op 

de seconde de starttijd van de volgende race kunnen volgen. De sponsoring zal 

verder vorm gegeven worden door een aantal aantrekkelijke gezamenlijke 

campagnes, die later dit jaar zullen worden gestart. Geïnteresseerden kunnen de 

website en de social media van Tamoil en RacingNews365.nl in de gaten houden. Zo 

kan de ervaring rondom het aankomende prachtige raceseizoen door de 

samenwerking nog completer worden.  

 

Meer over Tamoil 

Tamoil is meer dan 70 jaar actief op de Nederlandse brandstofmarkt. Zij exploiteert 

225 tankstations in Nederland en heeft daarmee een marktaandeel van ruim 5%. Het 

bedrijf investeert in duurzaamheid en is maatschappelijk betrokken. Zo produceert 

Tamoil groene stroom voor haar netwerk van tankstations en biedt zij klanten op 
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een aantal tankstations duurzame brandstoffen, zoals CNG en Neste MY Renewable 

Diesel. Door middel van donatie aan stichting Alpe d’HuZes van de opbrengsten van 

kledingcontainers die op haar stations staan, draagt Tamoil bij aan onderzoek naar 

kanker. Tamoil is onderdeel van de Oilinvest Groep, een olieconcern met 

tankstations in Italië, Duitsland, Zwitserland, Spanje en Nederland.  

NIET VOOR PUBLICATIE  

Dit persbericht en highres beeldmateriaal kunt u tevens downloaden vanaf de 

Tamoil website. Wanneer u vragen hebt, kunt u contact opnemen met Ronald 

Kempen, Managing Director Tamoil Nederland, via telefoon 088-4007331 of per e-

mail rkempen@tamoil.nl. 
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