
 

Dunlop 24H DUBAI opnieuw een van de meest 
internationale lange-afstandsraces van het jaar 
 
GENNEP (18 november 2011) – Iets minder dan twee maanden voordat de 
zevende editie van de Dunlop 24H DUBAI van start gaat op het Dubai 
Autodrome (12 t/m 14 januari 2012) neemt het deelnemersveld meer en meer 
vorm aan. Er zijn al meer dan 80 inschrijvingen ontvangen voor deze eerste 
internationale lange-afstandsrace van het nieuwe jaar voor GT’s, toerwagens 
en 24H-specials. “Vele van onze vaste teams zijn er weer bij, terwijl we ook erg 
blij zijn met de inschrijvingen van tal van nieuwe teams”, zegt Gerrie Willems 
van het Nederlandse bureau CREVENTIC, dat samen met het DNRT optreedt 
als organisator en promotor van de Dunlop 24H DUBAI. “We hebben nog een 
paar startplaatsen beschikbaar, dus teams die belangstelling hebben om in 
Doebai te komen racen, doen er verstandig aan zich snel bij ons te melden.” 
 
Met sportwagens als de Porsche 997 R, RSR, Cup en Cup S, Mercedes-Benz SLS 
AMG, Audi R8 LMS, Ferrari F458 Italia, Lamborghini Gallardo, BMW Z4, Nissan 
370Z, Dodge Viper, Corvette, Aston Martin en Ginetta allemaal vertegenwoordigd in 
het deelnemersveld, belooft het in de topklassen van de Dunlop 24H DUBAI een 
mooie strijd te worden. Teams hebben echter niet perse een krachtige sportwagen 
nodig om te kunnen genieten van de fascinatie van de oorspronkelijke en eerste 
lange-afstandsrace in de Golf-regio. Auto‟s met dieselmotoren, waarbij BMW in de 
meerderheid is, SEAT Leon Supercopa‟s en „hot hatchbacks‟ als de MINI of de 
Renault Clio zijn ook uitstekend geschikt voor deelname aan de Dunlop 24H DUBAI. 
Van elk van deze auto‟s zijn er al meerdere ingeschreven. Het veld kent bovendien 
weer een zeer internationaal karakter met teams en rijders uit niet minder dan 31 
landen op de voorlopige inschrijflijst. Hiermee is de Dunlop 24H DUBAI wederom een 
van de meest internationale lange-afstandsraces van het jaar. 
 
Logistieke uitdaging 
 
Eind deze maand verscheept logistiek partner DHL het merendeel van de auto‟s en 
het materiaal vanuit de haven in Antwerpen naar Doebai. Om de logistiek voor de 
deelnemende teams zo eenvoudig en probleemloos mogelijk te maken, biedt de 
organisatie ook transportmogelijkheden vanuit diverse andere havens in Duitsland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Japan, Maleisië, Slovenië, Spanje en Turkije aan, 
vanwaar de schepen ook in de laatste week van november of de eerste week van 
december zullen vertrekken, zodat ze tussen Kerst en Nieuwjaar in Doebai 
aankomen, ruimschoots op tijd voor de race. “We verwachten dat we in totaal 70 
zeecontainers van 40 voet per stuk zullen vervoeren”, zegt Daphne Gengler, logistiek 
manager van CREVENTIC. 
 
Voldoende rijtijd op Dubai Autodrome 
 
Teams en rijders krijgen ruimschoots voldoende rijtijd, met de mogelijkheid van een 
optionele privé-testsessie op Dubai Autodrome op woensdag 11 januari van 13.30 tot 
17.30 uur. De „Welcome Party‟ met barbecue in het rennerskwartier, met de typisch 
Arabische gastvrijheid, vormt op woensdagavond de officiële start van het 
evenement. Op donderdag staan er twee vrije trainingen op het programma, gevolgd 



door de kwalificatie, die deels is onderverdeeld in aparte sessies voor een aantal 
klassen. In de avond is er nog een twee uur durende trainingssessie in het donker. 
De race start op vrijdag 13 januari om 14.00 uur en eindigt volgens plan precies 24 
uur later. 
 
Extra test op YAS Marina Circuit in Aboe Dhabi op maandag 
 
Omdat de teams en alle auto‟s en materiaal vanwege de Dunlop 24H DUBAI toch al 
in de Golf-regio zijn, heeft organisator CREVENTIC besloten om een exclusieve 
testmogelijkheid op het YAS Marina Circuit in het nabijgelegen Aboe Dhabi aan te 
bieden. “Vele teams hebben ons om zo‟n mogelijkheid gevraagd en na 
onderhandelingen met de circuitdirectie in Aboe Dhabi hebben we het circuit gehuurd 
voor een privétest. Dit is een primeur, want het wordt de eerste test met 24H-lange-
afstands-raceauto‟s van over de hele wereld op het YAS Marina Circuit”, zegt Gerrie 
Willems. Het 5,554 kilometer lange YAS Marina Grand Prix-circuit, waar afgelopen 
weekeinde de voorlaatste race van het FIA Formule 1 Wereldkampioenschap 
plaatsvond, behoort tot de modernste circuits ter wereld met uitstekende 
voorzieningen. Op maandag 16 januari kunnen teams en rijders van 17.00 uur tot 
middernacht op het YAS Marina Circuit testen. 
 
Volop aandacht in de media met Radio Le Mans en MOTORS TV 
 
Als eerste grote race van het jaar krijgt de Dunlop 24H DUBAI traditioneel volop 
aandacht in de media, met tal van algemene en vakbladen en websites die verslag 
doen van de race. Tijdens de komende editie zal Radio Le Mans, „the voice of 
endurance racing‟, live vanuit Doebai uitzenden. Ook MOTORS TV doet opnieuw 
verslag van dit internationale evenement. 
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