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De naam 'Docshop' zal buiten de wereld van de
medici en anderen die met sportverzorgings-
artikelen te maken hebben, weinig belleties doen
rinkelen. In motorsportkringen ligt dat anders,
want sinds vorig iaar ziin de stiilvolle griisblauwe
kleuren van deze firma op talloze evenementen,
zowel op de circuits als in het zand, ruimschoots
vertegenwoordigd. Wat steekt er achter dit pro-
iekt en wie is de man die aan de touwties trekt?
Docshop-directeur Henny van Asselt spreekt vrij-
uit over vele algemene maar ook delicate kwes-
ties. Een man met een eigen mening over sponso-
ring en de motorwereld.

AANPAK IN DE BREEDTE
egen wegrace-coureurs maar liefst,
plus een half dozijn enduro- en rallye-
rijders traden in 1986 met financiële

steun van Docshop in het voetlicht. Op het asfalt
waren de vlaggedragers de Belgische 125 cc
G.P.-coureur Olivier Liégeois en de Nederland-
se 250 cc kampioen Gerard van der Wal. Op de
noppenbanden zorgden Arjan Brouwer en Ben-
nie Jolink, de motor-minded zanger van de Ach-
terhoekse popgroep Normaal, voor de nodige
tamtam, met name in de Djerba 500.
'Dat kan nooit goed gaan', riepen de sceptici in
de motorwereld, die zo'n brede aanpak niet ge-
wend waren en zich ook afvroegen waarom men
de geïnvesteerde bedragen niet voor een gering
aantal toppers zou aanwenden als zo'n bedrijf
dan toch veel publiciteit zou willen verkrijgen.
Deze mening strookt totaal niet met de plannen
van de 33-jarige Henny van Asselt. directeur van
Docshop en de daaraan gekoppelde motorzaak
Red Arrow, gevestigd op het industrie-terrein
van Doesburg. Al snel zou blijken, dat deze
energieke zakenman voor 1987 nog veel meer
pijlen op zijn boog heeft.

Omzetstijging
In 1981 nam Henny van Asselt Docshop over,
nadat hij een opleiding als register-accountant
had gevolgd. Dit bedrijf met vestigingen in Ne-
derland. België en de Bondsrepubliek Duitsland,
heeft ondertussen een jaaromzet van twintig
miljoen gulden en de handelswaar wordt om-
schreven als 'preventieve sportverzorgende ar-
tikelen'. 'In de zakenwereld moet je risiko's dur-
ven nemen en dat deed ik ook toen ik hieraan
begon', zegt Van Asselt van achter zijn bureau in
het moderne pand op het kille industrieterrein in
Gelderland. De telefoon staat roodgloeiend en
vormt een contrast met de troosteloze aanblik
van de buitenwereld, die door iedereen vanwe-
ge de snijdende koude wordt gemeden.
De kennismaking met de motorsport was puur
toevallig. 'Eind 1985 was ik bij een klant op
bezoek en ontmoette ik Herwie Peters, die zijn
spullen moest inleveren, omdat zijn oude spon-

sor er mee ophield. lk heb hem toen geholpen
voor de EK-races in Assen'. Deze steun esca-
leerde met de komst van Gerard van der Wal.
Hennie Boerman en Olivter Liégeois, waardoor
in 1986 ineens sprake was van een complete
renstal. Herwie Peters bleef van de partij en
Marcel Menting (Yamaha RD350 klasse), Rob
Gijsberts (F-2). Harrie van Pikartz ( 1000 cc klas-
se) en Paul Soetens (500 cc) werden ook inge-
lijfd, terwijl André Stamsnijder en later Kees v.d.
Endt ook met Docshop-materiaal op pad gingen.
'Noem mij geen sponsor', benadrukt Van Asselt.
• lk ben een voor-financier. Je moet het commer-
cieel zien. Deze operatie moet op den duur geld
opbrengen. Het gaat om de naamsbekendheid
van onze motorzaak Red Arrow en van Doc-
shop, maar vooral om de omzetstijging die daar-
door veroorzaakt moet worden. Daarom komen
we in februari ook met een eigen kleding-lijn, om
zodoende nog een andere uitlaatklep te hebben,
die ook weer voor een stuk omzet moet zorgen.
'Kijk', vervolgt hij 'die motorzaak Red Arrow is
voor mij erg belangrijk. Ik wil ook zo breed moge-
lijk in de motorsport vertegenwoordigd zijn. orn-
dat de markt zich op verschillende gebieden
uitstrekt, zoals cross, enduro en rallye. Daarom
rijden alle Docshop-coureurs dit jaar ook met
KTM, omdat wij dealer voor dit merk zijn gewor-
den. Verder heeft KTM weer goede contacten
met Rotax en daarop rijden sommige wegrace-
coureurs weer'. Dinand Zijlstra, Arjan Brouwer,
Ad Verstegen en Ronald Rietman zijn slechts
een paar namen die het dit jaar op de noppen-
fietsen moeten doen. Verder zijn onderhandelin-
gen gaande met Bennie Jolink en Jan Manschot
voor een Docshop Normaal Biertakt Team.

Viif iaar achter in Nederland
'Het is noodzakelijk om zoveel mogelijk coureurs
te laten rijden. Zeker in de wegrace is de situatie
in Nederland niet rooskleurig en het is nodig dat
er interesse wordt gekweekt bij jonge mensen
om een startbewijs aan te vragen. Het gaat erom
een brede basis te creëren en daarom zijn onze
coureurs ook in het Nederlands kampioenschap

en het Europees Kampioenschap in verschillen-
de klassen vertegenwoordigd. Wie niet op GP.-
niveau kan rijden moet dat ook niet doen. Een
Boerman of een Van der Wal zijn misschien wel
te oud om nog door te breken, maar kunnen in
het NK en EK wel met goede resultaten naar
huis komen'. Deze twee rijders zullen dit jaar
weer voor het team uit Doesburg uitkomen,
waarbij Gerard van der Wal de Rotax trouw blijft
en Hennie Boerman alleen in de 500 cc catego-
rie gaat starten. maar nu op een Honda RS. 'Met
een meer dan zeven jaar oude Suzuki is Boer-
man nog vijfde geworden in het NK, dus daar zit
nog meer in'. Van Asselt lijkt zich geen zorgen te
maken over de Oostenrijkse tandem-twin van
Gerard.
'Albert Siegers denkt die problemen van vorig
jaar te kunnen oplossen en we moeten proberen
om het niveau van Hans Lindner (Europees
Kampioen 1986, HvL) te kunnen halen.' Geen
simpele opgave. zeker niet als de technische
vooruitgang van de Honda-productie-racers in
beschouwing wordt genomen. Op zo'n V-twin
zal André Stamsnijder dit jaar in het EK uitko-
men, terwijl Herwie Peters op hetzelfde merk in
het 500 EK zijn geluk gaat beproeven. 'Ik denk
dat we in Nederland vijf jaar nodig hebben om de
wegrace weer een beetje uit het slop te krijgen',
klinkt het somber maar realistisch. Topman
Liégeois heeft zich ondertussen verzekerd van
een Bartol•MBA met LCR-frame, waarmee hij
alle Grand Prix hoopt te rijden en Olivier denkt
met deze combinatie over een sterk wapen te
beschikken. Verder werd er vorige week nog
een contract afgesloten met Bobby Issazadhe,
een Zweed van Iraanse afkomst en een proté-
gée van ex-wereldkampioen Kent Andersson.
Ook hij gaat het EK-pad met een Honda 250 RS
bewandelen.

SNRT afgeketst
Verwacht wordt dat Henny van Asselt binnen-
kort een contract met Interpromotion onderte-
kent, als sponsor van het nieuw op te zetten
Nederlands wegrace kampioenschap. 'Die op-
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zet van Interpromotion is goed en ook noodza-
kelijk. Er moeten minstens zes races komen en
dan bedoel ik niet van die kleine wedstrijdjes van

een kwartiertje. De belangstelling van de televi-

sie is een goede zaak, alleen begrijp ik soms de
inconsequentie van de tv niet. Ik erger me groen
en geel als ik bij het ene evenement, zoals de
Tour de France, minuten lang duidelijke reklame
van een wielrenner in beeld zie en later bij Parijs-
Dakar de camera zover op het gezicht van een
coureur zie inzoomen. dat het petje van de spon-
sor niet in beeld komt. Die jongens pakken zich-

zelf op den duur, want de commerciële televisie

doet het niet. Waar denk je dat de sponsors naar
toe gaan als het er op aan komt?'
Henny van Asselt leek hard op weg om een deal
te maken met de noodlijdende Stichting Neder-
lands Racing Team. 'Die doelstelling van de
SNRT is iets waar ik het mee eens ben. Daarom
heb ik ook met de KNMV, die eigenaar van de
SNRT is, onderhandeld en is er een budget
opgesteld. Eigenlijk wilde ik zelf een Benelux-
team, omdat je dan misschien ook de steun van
de Belgische bond kunt krijgen. Er is gepraat
over de coureurs voor de SNRT en over Mile
Pajic en Rob Punt konden we het eens worden,
maar de KNMV wilde persé Kees v.d. Endt op
een 500 cc Honda en ik had Boerman die moge-
lijkheid willen geven. Met v.d. Endt wil ik niets

meer te maken hebben en dat idee ging dus de
mist in. Ik ben niet het type van geld geven en je

bek houden. Als ik zo'n team ga steunen, bepaal

ik ook wie er op de motoren komen'. Die instel-
ling van Henny was ook de reden, dat hij enkele

jaren geleden met de voetbal-club Vitesse als
sponsor stopte. 'De KNMV staat nu voor de
keuze om een andere sponsor voor de SNRT te

vinden of er mee op te houden en het financiële

verlies te slikken. Mijn relatie met de bond is
verder uitstekend. Ze hebben vorig jaar vaak
geholpen om een start voor een van onze rijders
in het buitenland te krijgen'.

Een poging om de Heron-Suzuki's uit Engeland

te krijgen mislukte. Over het bedrag
(f 140.000,— voor twee complete racers, twee
blokken plus een berg onderdelen) kon Van
Asselt het wel eens worden met Martyn Ogbor-
ne. maar Wolfgang von Muralt was de Nederlan-

ders net een stapje voor en er was afgesproken
dat er eerst met de Suzuki's getest zou worden.

De verplichting luidde, dat wie er af viel ook de
motoren moest kopen. De Zwitser reed er in
Brands Hatch twee plat en was automatisch de
nieuwe eigenaar! Nu heeft de zakenman uit
Westervoort zijn zinnen gezet op de Honda
RS500 machine (met ATAC-systeem op alle
drie cilinders) van Wayne Rainey. 'Jean d'Hol-

Onderlinks: Kent Andersson kwam met Bobby
Issazadhe uit Zweden om een contract af te
sluiten.
Onder rechts: Naast het bekende Assmex

Suzuki project komt er binnenkort een KTM

tweetaktblok in dit Harris-trame. Weer een

nieuwe straatfiets dus.

156

lander heeft er een claim op en via hem kan ik die

motor naar Nederland krijgen. Er zijn zoveel
onderdelen bij dat je makkelijk twee fietsen kan
opbouwen'. Of V. Asselt de motoren nodig heett

is grotendeels afhankelijk van de onderhande-
lingen met Rob Punt. misschien wel de beste
Nederlandse 500 cc rijder van Nederland op dit
moment, en Paul Ramon. 'Ook zijn er contacten
met Cees Doorakkers, maar die bevinden zich in

een beginstadium'.

Niemand vertrouwt elkaar
'Als je je race-team niet commercieel opzet, dan

red je het niet. Bij de fabrieks-teams werkt dat

anders. maar die hebben ook andere belangen.
Ze zeggen van mij dat ik met geld smijt, maar dat

is niet zo. Natuurlijk is er veel geld in het materi-

aal gestopt, maar dat is een investering op lange

termijn. Motorsporters en zakenmensen hebben

veel gemeen, want of je met een bedrijf winst wil

maken of in een wedstrijd wil winnen: dat is
hetzelfde', concludeert Van Asselt. die geen be-

dragen noemt, maar wel de volgende toelichting

geeft.
'Bijna alle motoren zijn eigendom van Docshop,

evenals het transport-matenaal. lk heb een af-
spraak met de rijders over de verdeling van het
start- en prijzengeld en over de sub•sponsors,
die ze zelf inbrengen. Het is een puur commer-

Cléle operatie, die na verloop van jaren z'n
vruchten moet afwerpen en ik hoop dat de oude-

re coureurs de nieuwelingen in de toekomst
kunnen helpen, zowel op technisch gebied als-
mede door de overdracht van hun ervaringen als
coureur.' Henny vindt dat hij in vele gevallen op

een muur loopt in Nederland. 'Sommige dingen
verbazen mij over die motorsport. Iedereen ver.
telt een ander verhaal, niemand vertrouwt elkaar
en alles moet contant betaald worden. Men
kletst soms uren lang over iets, dat ik in twee
minuten kan afhandelen. De samenwerking laat
vaak te wensen over', klinkt het recht voor z'n
raap.
'Toch vind ik de motorsport leuk' , zegt Henny die
zelf ook graag motor rijdt en in het bezit is van —

uiteraard — een Assmex•Suzuki, een GSX 750R

en twee off-road fietsen. een KTM350 en een
Honda XL500. 'Verder heb ik een Yamaha
FZR 1000 besteld en ben ik een beetje auto-gek' ,
zegt de gelukkige eigenaar van een Jaguar E-
type en een Triumph TR4. In het dagelijks leven
verplaatst hij zich met een Porsche 911 turbo,
maar wil met zijn KTM dit jaar in enkele enduro•s
starten om de sfeer als rijder te proeven. Duide-
lijk een liefhebber die Van Asselt. Iemand die
image-building niet uit de weg gaat. al kost dat
een lieve stuiver. 'Je krijgt er een bepaalde naam

mee, maar ik weet voor mezelf waar ik mee
bezig ben. Het Docshop Racing Team heeft een
meerjarenplan. Directe resultaten kun je niet
altijd verwachten. Dat geldt voor bijna alle inves-
teringen'.
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