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Het is ons een genoegen deze eerste uitgave van REFUEL voor u in te leiden. 
Dit magazine geeft ons de kans om u te informeren over interessante business 
ontwikkelingen en u praktische achtergrondinformatie te geven. En we delen het 
redactionele podium graag met klanten om hen in staat te stellen hun verhaal te 
doen vanuit het eigen bedrijfsperspectief.

We hebben royaal ruimte gereserveerd voor klanten, omdat klantervaringen ons de beste 
feedback geven over onze propositie als geheel en onze producten en diensten in het bijzonder. 
Als lezer kunt u toetsen of de ervaring van de geïnterviewde klanten overeenkomt met die van u. 
Lees in deze uitgave wat de argumenten waren van Ronald van de Laarschot van TBI om voor 
Shell te kiezen. Of van Arjen Maat van de Maat Groep om, in navolging van zijn vader en 
grootvader, trouw te blijven aan Shell.

Heel motiverend vinden wij onder meer de positieve respons die we krijgen op het Shell 
FuelSavePartner brandstofmanagementsysteem. Uit de reacties blijkt dat het management en 
de chauffeurs dit programma waarderen. Een breed draagvlak dat mede de gerealiseerde 
brandstofbesparingen tot soms tien procent verklaart.

Wat we met REFUEL krachtig willen benadrukken - het Shell FuelSave Partner 
brandstofmanagementsysteem is daar een mooi voorbeeld van - is onze continue investering in 
de markt. Eén van de speerpunten is verbetering van ons netwerk door uitbreiding met nieuwe 
tankstations op goede locaties. Daarnaast blijven we producten ontwikkelen en verbeteren 
voor ondersteuning van uw bedrijfsvoering en het beheersbaar houden van de brandstofkosten. 
En last but not least: de ontwikkeling van innovatieve brandstoffen, het antwoord op strengere 
milieuregelgeving en versterking van uw concurrentiekracht.

We wensen u veel leesplezier!

Neem voor meer informatie over Shell-producten en -diensten contact op met uw Account Manager 
of ons Customer Service Center (CSC). Het telefoonnummer van Shell CSC is: 0900 202 2730.

TOEKOMSTGERICHTE PARTNER  
Algemeen Directeur Arjen Maat van de Maat Groep 
vertelt over de veertigjarige samenwerking met Shell. 

DE NIEUWE BRANDSTOFFEN VAN SHELL 
Voorlopig geen tekort aan fossiele brandstoffen, stelt 
Ewald Breunesse, Manager Energie Transities van Shell.
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UW REACTIE 
Uw feedback en suggesties zijn altijd welkom. 
Uw bericht kunt u sturen naar onderstaand 
e-mailadres: 
www.shell.nl/refuel
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Aan de totstandkoming van REFUEL is met veel 
zorg en aandacht gewerkt, om ervoor te zorgen 
dat de artikelen en andere informatie in dit 
magazine zo actueel en accuraat mogelijk zijn. 
Ondanks deze grote mate van zorgvuldighed 
accepteert Shell geen aansprakelijkheid voor 
fouten of omissies in deze uitgave.

NOOIT MEER OMRIJDEN 
TBI koos zes jaar geleden voor Shell. Vanwege kosten- 
besparing.  En een speciale contractvorm. 

INNOVATIE TANKEN 
Ruim zestig jaar partnerschap tussen Shell en Ferrari  
heeft geleid tot verbetering brandstoffen en motorolie.

Roland van Oudheusden 
Sales Manager NL CRT 

Robert Springer 
Sales Manager NL Fleet

PRAKTISCHE OPLOSSINGEN  
voor afrekenen nieuwe ecotax

Met ingang van 20 april 2013 wordt in de Elzas 
regio in Frankrijk de Ecotax ingevoerd. Deze 
wegenbelasting zal gelden voor voertuigen 
zwaarder dan 3,5 ton die gebruik maken van 
nationale en departementale wegen. Vanaf 20 juli 
zal de Ecotax in geheel Frankrijk worden ingevoerd

De Ecotax zal alleen betaald kunnen worden met behulp 
van een elektronisch toestel, een zogenaamd e-box. Voor 
euroShell Card gebruikers hebben we twee oplossingen. 

1. De pre-paid optie voor incidentele gebruikers. Deze is 
verkrijgbaar bij een distributiepunt van Ecomouv (bedrijf 
belast met organisatie van Ecotax-systeem). 

2. De post-paid optie is praktischer voor bedrijven die 
verwachten vaak of regelmatig Ecotax te moeten betalen. 
Ook hiervoor moet een voertuig uitgerust zijn met een e-box 
dat we in abonnementsvorm ter beschikking stellen. U betaalt 
achteraf (post-paid). Alle transacties worden vermeld op uw 
lopende euroShell factuur. Kiest u voor deze optie, dan krijgt 
u van de Franse overheid korting, met een maximum van tien 
procent. 

Neem contact op met uw accountmanager voor meer 
informatie over Shell stations die onderdeel zijn van het 
Ecomouv netwerk en onze service-tools voor de Ecotax.

Zo veraanGenamen we het leven 
VAN FLEET MANAGER EN BERIJDER

Het pakket services en het kwaliteitsniveau op de stations 
is in de afgelopen jaren flink toegenomen.

Fundamenteel is natuurlijk de kwaliteit van het netwerk en de 
brandstoffen. Naast deze primaire zaken bieden we tal van tools 
en services. Wat onder meer als heel praktisch wordt ervaren, 
is e-invoicing dat u directe toegang biedt tot uw elektronische 
facturen vanuit Shell Card Online. Het beheer wordt hiermee veel 
eenvoudiger en u bent beter beschermd tegen fraude. 

Shell helpt u ook het brandstofgebruik omlaag te brengen. 
We hebben daarvoor een overeenkomst gesloten met 
Prodrivelearning.com dat met een online training helpt om fors te 
besparen op brandstofkosten door efficiënter rijgedrag. euroShell 
Card-houders krijgen een korting van tien procent op deze 
training.

Met het nieuwe toiletconcept 2theloo biedt Shell haar klanten de 
beste toiletervaring. Van alle merken heeft Shell de schoonste en 
mooiste toiletten. En in veel Shell shops zijn tegenwoordig deli2go 
bakery’s te vinden, voor lekker vers belegd brood, de heerlijkste 
verse vruchtensappen en topkwaliteit koffie. Zo maken we het 
leven ‘on the road’ steeds aangenamer.

SHELL BLIJFT INVESTEREN IN  
kwaliteit netwerk en stations

Met Shell als partner bent u verzekerd van een 
uitgebreid netwerk, met 20.000 Shell stations in 35 
landen. De kwaliteit van het netwerk en de stations heeft 
onze constante aandacht. Daar blijven we onverminderd 
in investeren. 

Op belangrijke locaties openden we nieuwe stations. En we 
hebben veel geïnvesteerd in het kwaliteitsniveau van de stations. 
Voorbeelden zijn de snelle uitrol van 2theloo’s (het schone en 
moderne toiletconcept) en deli2go’s, het bakeryconcept voor verse 
broodjes en vruchtensappen ‘on the go’. Een voorbeeld van een 
modern station is het nieuwe Shell Station Zuidpunt, strategisch 
gelegen aan de A16 bij Dordrecht.

De euroshell carD: veel meer 
DAN EEN BRANDSTOFKAART

Enkel van een brandstofkaart spreken, doet de 
euroShell Card tekort. Want de euroShell Card is 
een breed serviceconcept. 

Een buitengewoon praktische faciliteit van de euroShell 
Card is de betaling van tolheffingen in veel Europese 
landen. Ongeacht het land of het systeem, de euroShell 
Card biedt de oplossing:

•	 Alle kosten gerelateerd aan tolheffingen worden 
opgenomen op uw euroShell Card-factuur.

•	 Voldoe al uw tolgerelateerde rekeningen in Europa met 
één betaling, onafhankelijk van het aantal landen. 

•	 Snelle en eenvoudige terugvordering BTW en accijns 
voor aankopen in Europa.

Meer weten? Google op Shell en ‘tolheffing en meer’.
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TOEKOMSTGERICHTE 

PARTNER
“Een sterke, toekomstgerichte partner als Shell helpt 
ons bij het realiseren van onze groeiambities.”

REFUEL is te gast in het ruime en 
lichte bedrijfspand van de Maat 
Groep in Alblasserdam. Gastheer 
en gesprekspartner is Arjan Maat, 
Algemeen Directeur van de Groep. 
Lang geleden gestart als traditioneel 
transportbedrijf, is de Maat Groep nu 
gepositioneerd als logistiek expert met 
een breed pakket diensten. En onder het 
label Total Solutions actief als logistieke 
integrator voor grote klanten.

“De Maat Groep is een honderd procent 
familiebedrijf, opgericht in 1934 door 
mijn opa”, vertelt Arjan Maat. “Doordat 
hij op jonge leeftijd overleed, nam mijn 
vader het bedrijf al op zijn achttiende 
over.” In de beginjaren vervoerde 
de transportonderneming vooral 
basismaterialen en onderdelen voor 
de opkomende scheepsbouwindustrie 
in Alblasserdam. Toen Arjan Maat in 
2008 het roer overnam van zijn vader, 
kreeg hij de leiding over een logistieke 
speler van formaat, met vijf onderdelen: 
Transport, Techniek, Heftrucks en 
Logistiek. En een beveiligde truckparking, 
de eerste van Nederland, in 2006 
geopend door toenmalig minister Camiel 
Eurlings.

De relatie met Shell bestaat al ruim 
veertig jaar, vertelt Arjan Maat. De 
aanwezigheid van een Shell Truck Diesel 
Station bij het bedrijfspand onderstreept 
dat er ook in deze tijd sprake is van 
een nauwe samenwerking. Voor het 
wagenpark vertrouwt de Maat Groep op 
smeermiddelen van Shell. Door nieuwe 
producten intensiveert de samenwerking. 
Anderhalf jaar geleden is gestart met 
het programma Shell FuelSave Partner. 
“Daar zijn wij ‘ui-ter-mate’ tevreden 
over”, benadrukt Arjan Maat. “Voor 
data gebruikten we voorheen onze 
eigen boordcomputer. Daarin moesten 
chauffeurs zelf de gegevens ‘inkloppen’. 
Een komma op de verkeerde plaats… 

Een fout was zo gemaakt. Nu hebben 
we betrouwbare data, dat geeft veel 
meer grip.” Ook kwam aan het licht dat 
trucks vaak onnodig stationair draaiden. 
“Dat is chauffeurs eigen, ze staan soms 
uren geparkeerd met draaiende motor. 
Het idee is dat de motor, met name in 
de winter, warm moet blijven. Dat is met 
moderne motoren helemaal niet nodig en 
het kost liters brandstof.” 

Ook met zuiniger rijden maakt hij 
vorderingen. “We monitoren het 
rijgedrag continu. Chauffeurs zien 
de resultaten en willen volledig in het 
groen rijden. Bedenk wat zuiniger rijden 
voor ons betekent. Een paar procenten 
minder brandstof tikt aardig aan op 
meer dan een miljoen liter die we 
jaarlijks gebruiken.” Hij is ook blij met de 
fraudebestrijdingsfunctie van het systeem. 
“Ik stel veel vertrouwen in mijn mensen, 
maar er kan altijd iemand tussen zitten 
die het wat minder nauw neemt. Nu weet 
ik zeker dat niemand een jerrycan voor 
zichzelf meeneemt.” 

De trucks van de Maat Groep rijden 
vooral op Nederlandse wegen, maar 
met 30% internationaal vervoer passeren 
de trucks toch regelmatig tolpoortjes. 
Over e-box Shell InterRoute, het 
afrekensysteem voor tolheffingen, dat is 
gekoppeld aan de euroShell Card is hij 
zeer te spreken. 

  We maken er volop 
gebruik van. Fenomenaal. 
Tijdbesparend, praktisch en 
betrouwbaar.  

Mede door deze initiatieven is 
Arjan Maat erg te spreken over 
de samenwerking met Shell. 
“Wij zijn een modern bedrijf met 
gezonde groeiambities. Een sterke, 
toekomstgerichte partner als Shell helpt 
ons die te realiseren.”

 De relatie met 
Shell bestaat al 
ruim veertig jaar. 
Door nieuwe 
producten 
intensiveert de 
samenwerking.  
Arjan Maat,  
Algemeen Directeur van de Maat Groep



van keulen  
stapt over 
op gtl fuel
Van Keulen is al meer dan honderd jaar 
een begrip in Amsterdam. Verkoop en 
levering van hout- en bouwmaterialen 
staat voorop in de dagelijkse bedrijfsvoering. 
De onderneming voert ook een actief 
MVO-beleid en is continu bezig met het 
verbeteren van de eigen milieu-footprint. 
Sinds het voorjaar van 2012 rijdt het 
gehele wagenpark van Van Keulen op 
Shell GTL Fuel. 

  Met zestien auto’s, een 
verbruik van 200.000 
liter diesel op jaarbasis 
en 19.500 losadressen 
per jaar in Amsterdam 
leveren wij op deze manier 
een forse bijdrage aan 
een schonere lucht in de 
binnenstad  

aldus John Veerman, directeur van Van Keulen.
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Ewald Breunesse is 
Manager Energie 
Transities van Shell. Aan 
hem de vraag wat ons 
op korte en langere 
termijn te wachten staat 
op energiegebied? Hoe 
staat het bijvoorbeeld 
met de ontwikkeling van 
nieuwe brandstoffen?
Allereerst stelt hij dat er geen snelle 
overgang zal zijn van fossiele naar 
hernieuwbare energie. Een volledig 
op hernieuwbare energie gebaseerde 
economie hebben we pas tegen het 
jaar 2100, is zijn verwachting.  We 
hoeven overigens niet bang te zijn 
dat de fossiele brandstof snel op is. 
De bewezen aardgasreserve is zo’n 
250 jaar. Olie is er nog wel voor 
zo’n 40 jaar en die periode kan 
opgerekt worden door benutting van 
onconventionele bronnen. 

Gezien de opwarming van de aarde 
en de daarmee verbonden effecten, 

is het wel zinvol om de CO2-uitstoot te 
beperken. En er is een uitdaging om 
lokaal de luchtkwaliteit te verbeteren. 
We hebben het dan over reductie van 
NOx, roet en fijnstof. Shell werkt aan 
oplossingen die zowel op mondiaal 
als lokaal niveau van belang zijn. Zo 
is Shell een grote speler op het gebied 
van biobrandstoffen. Voor de toekomst 
noemt Breunesse twee interessante 
ontwikkelingen op dit gebied. 
Bioraffinage: het maken van een ‘kopie’ 
van fossiele brandstof. En gebruikmaking 
van andere grondstoffen dan de eetbare 
onderdelen van planten, denk aan afval- 
en reststromen. 

Shell GTL Fuel is sinds kort op de markt, 
nu nog speciaal voor zakelijke klanten 
die een eigen tankinstallatie hebben. 
De synthetische brandstof kan zonder 
aanpassing van de motor, direct gebruikt 
worden. Door efficiëntere verbranding 
dan conventionele diesel, komen er minder 
stikstofoxiden, fijnstof en roet vrij. GTL 
Fuel is bovendien vrijwel vrij van zwavel. 
Daarnaast werkt Shell aan twee andere 
alternatieve brandstoffen, namelijk LNG 
en waterstof.LNG (Liquified Natural Gas) 
heeft voor het wegtransport het voordeel 
van een veel grotere actieradius dan CNG 

(Compressed Natural Gas) en het is ook 
toepasbaar in de binnenvaart. Waterstof 
en de brandstofcel is een ontwikkeling 
voor de langere termijn. Ontwikkelingen 
om in de gaten te houden, beide zijn zeer 
schone brandstoffen zowel wat betreft 
CO2 als lokale emissies.

We hoeven echter niet te wachten op 
de toekomst, stelt Ewald Breunesse: “Ik 
zeg altijd: de meest duurzame en meest 
robuuste oplossing is je energiegebruik 
terug te dringen.” Shell helpt daarbij. 
Bijvoorbeeld met Shell V-Power, zoals 
eerder vermeld. En met het Shell 
FuelSave Partner-programma. 

  Verdrijf alle inefficiënties en 
verspillingen uit je organisatie. 
Energiebesparing is ook 
kostenbesparing. Mooi om 
de ‘carbon footprint’ te 
reduceren. Interessant om de 
kosten omlaag te brengen.  

Alle reden dus om van ‘het 
energievraagstuk’ op bedrijfsniveau een 
strategisch speerpunt te maken. Niet in 
de laatste plaats vanwege concurrentiële 
overwegingen.

DE NIEUWE  
BRANDSTOFFEN  
VAN SHELL

Shell GTL Fuel is een 
nieuwe brandstof, 
met name geschikt 
voor verbetering van 
de luchtkwaliteit in 
stedelijke gebieden. 
Verschillende bedrijven 
gebruiken GTL Fuel al.
“GTL staat voor Gas-to-Liquids. Het is 
een vloeibare brandstof die gemaakt 
is van aardgas”, vertelt Annika Evertse, 
Business Development Manager 
Commercial Fuels van Shell. “Je kan 
GTL Fuel zonder aanpassingen aan 
de motor direct in elk dieselvoertuig 
gebruiken. Elke auto, bus, vrachtwagen 
of boot die op diesel draait, kan 
gewoon GTL Fuel tanken. Geen 
aanpassingen en dus ook geen 
investeringen.” 

Bij gebruik van Shell GTL Fuel is er 
veel minder uitstoot van stikstofoxiden, 
zwalveloxiden en fijnstofdeeltjes dan 
bij diesel. Shell GTL Fuel helpt zo de 
lokale luchtkwaliteit te verbeteren. 

“Afvalverzamelaar Van Gansewinkel 
is heel enthousiast over Shell GTL 
Fuel”, vertelt Annika. “Ze hoefden 
hun personeel niet extra op te leiden 
en er was geen investering nodig 
in het wagenpark. De chauffeurs 
merkten geen verschil in de prestatie 
van de motor.” Ook busmaatschappij 
Connexxion testte Shell GTL Fuel. 
“Daar vonden we hetzelfde als bij 
Van Gansewinkel. Wat de chauffeurs 
en zelfs de passagiers verder opviel, 
was dat er geen ‘diesellucht’ meer in 
de bussen hing.” Shell GTL Fuel draagt 
in meerdere opzichten bij aan een 
verbetering van de lokale luchtkwaliteit.

Je kan GTL zonder 
aanpassingen aan 
de motor direct in 
elk dieselvoertuig 
gebruiken.

schonere lucht  
in stedelijke gebieden

1 Ewald Breunesse, Manager Energie Transities 
2 Business Development Manager Annika 
Evertse (links) en Government Advisor Annelie 
Kohl tijdens de officiele productlancering van 
Shell GTL Fuel in Nederland. 
3 Met Shell GTL Fuel is Van Keulen voorbereid 
op de toekomst.

1

2

3
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TBI bedrijven kom je overal tegen, in 
heel Nederland. Als je er bewust op 
gaat letten dan zal dat zeker opvallen, 
want de paars-groene bedrijfsauto’s zijn 
heel herkenbaar. Bijvoorbeeld bij het 
passeren van station Rotterdam Centraal, 
de Tweede Coentunnel of het UMC St 
Radboud in Nijmegen. TBI is dan ook 
een grote speler in de markt, met een 
netwerk van ondernemingen die actief 
zijn in de segmenten techniek, bouw & 
ontwikkeling en infra.

TBI realiseert met circa 9.000 
medewerkers een omzet van ongeveer 
2,3 miljard euro. Voor de diverse 
activiteiten van TBI zijn veel voertuigen 
nodig. Dat zijn er in totaal zo’n 
3.500, waarvan circa 1.700 in de 
huisstijlkleuren. Alle chauffeurs tanken 
bij Shell; we hebben het dan over een 
jaarvolume van maar liefst negen miljoen 

liter. Te gast bij TBI-dochteronderneming 
HVL, een grote dienstverlener op 
het gebied van  elektrotechniek en 
werktuigbouw, spreken we Ronald van 
de Laarschot. Hij is Manager Inkoop en 
Logistiek en verantwoordelijk voor het 
contract met Shell.

“Zes jaar geleden is de samenwerking 
gestart”, vertelt Van de Laarschot. 
De aanleiding om met Shell in zee te 
gaan, was simpel: kostenbesparing. 
“Voorheen hadden we een 
multitankkaart, maar gezien ons 
grote volume lag het voor de hand 
om voor één merk te kiezen en 
korting te bedingen.” Verschillende 
partijen werden uitgenodigd. Shell 
had het beste aanbod. “Er was een 
merk dat meer korting gaf, maar 
de tanklocaties waren beperkt, 
waardoor we meer kilometers moesten 

maken. Ondanks de korting waren 
we daardoor toch duurder uit. Shell 
heeft het beste netwerk, waardoor 
omrijden niet of nauwelijks nodig is. 
Dus minder tijdverlies en een gunstiger 
kostenplaatje door afname van het 
aantal voertuigkilometers. Dat is één van 
de doorslaggevende redenen waarom 
wij voor Shell hebben gekozen.”

  Shell heeft het beste 
netwerk, waardoor 
omrijden niet of 
nauwelijks nodig is. 
Dus minder tijdverlies 
en een gunstiger 
kostenplaatje door 
afname van het aantal 
voertuigkilometers. 

NOOIT MEER 
OMRIJDEN
TBI koos voor Shell. Vanwege kostenbesparing. En een 
speciale contractvorm. Wat is er bijzonder aan en wat 
zijn de praktische voordelen? 

Een andere reden om voor Shell te 
kiezen, is de speciale contractvorm die 
Van de Laarschot voor ogen had. Shell 
stond hier open voor. “Ik wilde per se 
een driepartijenovereenkomst”, legt 
hij uit, “met TBI’s leasemaatschappij 
Athlon Car Lease als derde partij.” 
Contracttechnisch gezien geen 
‘inkoppertje’: “Ik wilde dat de facturatie 
via Athlon loopt. Shell factureerde 
alleen rechtstreeks. Juridisch gezien 
was dat niet eenvoudig, maar het 
is gelukt. Ik krijg nu alle financiële 
en managementdata via de 
leasemaatschappij. Het kostte even 
tijd, maar nu het draait, ben ik er heel 
blij mee. Momenteel zie je dat deze 
oplossing vaker wordt gekozen. Shell 
biedt deze vorm nu standaard aan.”

Ronald van de Laarschot overlegt  
periodiek met Karel Doest, Key 

Account Manager Fleet van Shell. “Een 
onderwerp dat we dan bespreken, is: 
hoe ontwikkelt het volume zich? Shell 
denkt er ook over mee hoe wij meer 
besparingen kunnen realiseren.” Ook het 
Shell netwerk komt ter sprake. “Ik wijs 
Karel dan op locaties waar wij graag 
een Shell station zouden zien.” Van de 
vijf locaties die hij heeft aangegeven, 
zijn er inmiddels twee ingevuld. “Ik kan 
me niet aan de indruk onttrekken dat er 
ook naar ons geluisterd wordt”, voegt hij 
er met een relativerende lach aan toe.

De euroShell Card is inmiddels 
TBI-breed ingevoerd. Dat is 
niet vanzelfsprekend, zegt Van 
de Laarschot: “Ons credo is 
‘ondernemerschap aan de basis’. We 
leggen aan de werkmaatschappijen 
dus weinig van bovenaf op. Maar ook 
de voorzitter van de Raad van Bestuur 

was overtuigd van de voordelen. 
Hij heeft een brief rondgestuurd om 
uit te leggen dat de euroShell Card 
een van de weinige verplichtingen 
bij TBI is. Zo’n verplichting is voor 
TBI-begrippen bijna uniek. Maar de 
kostenbesparing met de euroShell Card 
is zo substantieel, dat we hiervoor een 
uitzondering maken.”

  We leggen aan 
werkmaatschappijen 
weinig van bovenaf 
op. Maar de 
kostenbesparing met 
de euroShell Card 
is zo substantieel, 
dat we hiervoor een 
uitzondering maken. 

Alle berijders van de 3500 
TBI-voertuigen tanken bij Shell.



Tredget en haar team hebben te 
maken met strikte voorschriften die 
bepalen welke bestanddelen zijn 
toegestaan en binnen welke marges.

“Maar dat betekent dat we nog steeds 
met honderden componenten kunnen 
spelen. We kunnen de verhoudingen van 
allerlei zaken veranderen. Bijvoorbeeld 
om een brandstof te maken die net 
een beetje vluchtiger is. Een kleine 
aanpassing aan de brandstof kan net 
een startpositie schelen.”

Het werk stopt nooit. In raceweekends 
bouwt Shell op het circuit een 
laboratorium op. Daar worden de 
brandstof en smeermiddelen maar 
liefst zeventig keer getest voordat ze 
worden gebruikt. Alles om er zeker 
van te zijn dat er niet per ongeluk 
een besmetting in terecht is gekomen.

SHELL V-POWER
“Voor ons staat Ferrari gelijk aan 
uitmuntendheid”, zegt Daniele 
Frustagli. “Werken met een bedrijf 
van zo’n hoog niveau is uitdagend 
en vereist ook van ons topprestaties.” 
De account manager is wereldwijd 
verantwoordelijk voor verkoop 
en levering van smeermiddelen. 
Algemene tests voor motorolie 
volstaan prima voor de eisen van 
de markt, vertelt hij maar: “Dankzij 
Ferrari’s zware tests hebben we een 
referentie van het hoogste niveau; die 
maatstaf leggen we ook onszelf op. 
Dus is Shell Helix Ultra geen gewone 
olie; hij is beter dan de rest.”

Remi Sinai, binnen het Shell-sponsorteam 
belast met het partnerschap met 
Ferrari, beaamt dat: “We kunnen onze 
bevindingen uit de Formule 1 benutten 
voor onze commerciële producten. 
De mensen die bezig zijn met de 

ontwikkeling van de Ferrari-brandstof 
zijn dezelfde mensen die werken aan het 
commercieel product.”

De vooruitgang die samen met 
Ferrari is geboekt, heeft Shell in staat 
gesteld een topklasse autobrandstof 
te ontwikkelen: Shell V-Power. De 
racebrandstof die Ferrari het afgelopen 
Formule 1-seizoen gebruikte, heeft voor 
99 procent dezelfde samenstelling als 
die van Shell V-Power. 

Nieuwe ontwikkelingen gaan nog steeds 
door. De samenwerking tussen Shell en 
Ferrari staat nooit stil. Van de Formule 1 
kun je ook niet anders verwachten.
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Een goede startpositie is van cruciaal 
belang voor een Formule 1 race. Een 
plek op pole position hangt af van de 
kwaliteiten en fitheid van de coureur, het 
ontwerp van de wagen en de kracht van 
de motor. Wat door die motor stroomt  
– de brandstof en de smeermiddelen 
die voor een Formule 1-auto worden 
gebruikt – kan nét die honderdste van 
een seconde schelen en zo een betere 
positie bij de start opleveren.

Ferrari is al sinds het begin van de 
Formule 1 in 1950 actief in de hoogste 
raceklasse. Zo lang terug gaat ook al 
de relatie met Shell. Die begon met de 
samenwerking van Shell met Enzo  
Ferrari in 1929. 

  Shell was erbij toen 
Ferrari zijn eerste  
Formule 1-race ooit  
won. 

in 1951 op Silverstone met een Ferrari  
375 F1. Sindsdien haalde de 
legendarische renstal, met Shell in het 
team, twaalf rijderskampioenschappen en 
tien constructeurstitels in de Formule 1.

INNOVATIE  
TANKEN
Het partnerschap tussen Shell en Ferrari bestaat al 
ruim zestig jaar. Deze samenwerking heeft onder 
meer geleid tot verbetering van onze brandstoffen, 
zowel voor de Formule 1 als voor onze klanten. 

INSIDE INFORMATIE  
OVER FERRARI MET SHELL!
Volg Shell Motorsport op: 
facebook.com/ShellMotorsport
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Tussen de ontdekking in het lab en 
toepassing in een Grand Prix-race zit 
soms maar enkele maanden.
Clara Tredget, Shell Technologiemanager

SNEL
Cara Tredget geeft als Shell Formule 1 
technologiemanager leiding aan het  
Shell team wetenschappers dat 
continu bezig is met de research en 
ontwikkeling van brandstoffen en 
smeermiddelen voor Ferrari: “We zijn 
altijd bezig om vernieuwingen en 
verbeteringen in de kortst mogelijke 
tijd te ontwikkelen en testen. Als we 
iets goeds vinden in een brandstof, 
kunnen direct een blend – een mengsel 
– maken en naar Ferrari sturen. Tussen 
de ontdekking in het lab en toepassing 
in een Grand Prix-race zit soms maar 
enkele maanden. Productontwikkeling 
voor commerciële toepassingen duurt 
normaal gesproken jaren.”

SPELEN MET 
VERHOUDINGEN
Als een nieuwe brandstof is getest 
en goed bevonden door Ferrari, 
moet die worden goedgekeurd door 
de Fédération Internationale de 
l’Automobile (FIA), die streng toeziet 
op de regels in de Formule 1. Cara 

WE zIJN 
GEïNTERESSEERD  
IN UW MENING!
Daarom vragen we u om online enkele 
vragen te beantwoorden. Als blijk 
van waardering bieden we u de kans 
om leuke Ferrari goodies te winnen. 
Iedereen die de vragenlijst invult, maakt 
kans op een officieel Ferrari-product. 
Dit is de link naar de vragenlijst:  
www.shell.nl/refuelsurvey



BETERE BESCHERMING  
VOOR UW WAGENPARK
Wilt u brandstofverlies direct stoppen? Shell FuelSave Partner helpt u hierbij. 
Met Shell FuelSave Partner kunt u het brandstofmanagement van uw wagenpark constant 
controleren en verbeteren, verspillingen opsporen en zien waar en hoe u uw brandstofverbruik 
kunt verbeteren. Daarnaast kunt u de aankoopgegevens van de euroShell-card eenvoudig 
vergelijken met de werkelijke hoeveelheid brandstof in de tank en zo eventuele fraude  
vaststellen als uw wagens onderweg zijn.

Ga voor meer informatie naar www.shell.nl/shellfuelsavepartner


