
 

 

 

 

ProOils; 
Professionele Oliën & Car Liquids. 

Gun uw auto enkel het allerbeste! 
 

Wie en wat is ProOils?  

ProOils is het geesteskind van 

Bart Ooms. Ondanks zijn jonge 
leeftijd (26jaar) heeft hij al 20 jaar 

Race-ervaring. Eerst in Karting 
(Belgisch Kampioen en Vice 

Europees Kampioen). Vanaf 15 jaar 
begon hij aan het “echte” werk met 

al op 17 jarige leeftijd de 
Wereldkampioenschapstitel in de 

FunCup als eerste bekroning. 
“Tussendoor” werd er nog geracet in 

de Clio-Cup, met BMW M3, Lotus, 
Radical, Porsche. 

Dit jaar nam ProOils praktisch al 
zijn tijd in beslag waardoor nog 

enkel het BGDC-kampioenschap, 

samen met zijn Business Partner Jef 
Van Mechelen, met Honda werd 

gereden (Belgisch 1600 Kam- 
pioen 2019!) en de 25h Fun-Cup 

Bi-place (4de plaats Algemeen!) 
 

Waarom Bart’s Race-cv in deze 

brochure?  

Omdat Bart al 20 jaar met “schade 

en schande” ondervindt wat olie- en 
koelvloeistofkwaliteit in de keiharde 

racewereld betekenen. De motoren 
draaien  in extreme zomerse hitte 

gedurende uren tussen de 8.000 en 
de 10.000 toeren/minuut.   14 

dagen later wacht er de motoren een 
nieuwe race, en nog eens 3 weken 

later wacht er hen een 8, 10 of zelfs 
een 24 uren race! 

  

 
 

 
 

 
 
 

Bart en Jef reden in 2018 en 2019 
samen in het Belgian Gentleman 

Drivers Club (BGDC)  Kampioen- 
schap dat verreden wordt in Zolder 

(2x), Francorchamps (2x), Magny-
Cours en Assen. Uitvallen met 

mechanische pech betekent geen 
punten en een lelijke hap uit het 

budget.  

Het feit dat ze Belgisch Kampioen 
werden met 4 overwinningen, 

betekent dat tijdens de 6, drie-uren 
races alles “gesmeerd” verliep.  

Onze Honda Civic 1600 (195pk)  
verdroeg de constante pijniging aan 

8.500 omwentelingen per minuut, 
het brute schakelen en het venijnige 

remmen perfect dankzij de volgende 

ProOils-producten; 
 

Motorolie; 10w60 

Versnellingsbakolie;75w90LS 
Remolie; Dot 4 Racing 

Koelvloeistof; G12+ 
 

 
 

 
 

 

 
 

Er reden nog verschillende andere 

raceteams met onze ProOils- 
producten. Zoals o.a. Koen de Wit 

die met zijn BMW M4 GT4 het 
Nederlandse STWC- kampioen- 

schap overheerste en daar voor het 
2de opeenvolgende jaar Algemeen 

Kampioen werd.  
 

 
 

 

 

ProOils krijgt ook in 2020 terug het 

vertrouwen van EMG-Racing 

(Porsche), Convents Racing 

(BMW), Wlh Racing (BMW), 

United MotorSport Company 

(BMW), enz… 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

De motor is het hart van uw 

kostbare en dure auto; of het nu een 
dagdagelijkse auto, een race- 

machine of een Oldtimer is.  
De belangrijkste “lang-leef-vita- 

mine” voor de motor is de juiste olie.  
ProOils heeft dié olie die UW auto 

nodig heeft en wij geven u ook het 
énige juiste advies. 

Voor u olie koopt, checkt u natuurlijk 
of die olie voldoet aan alle normen 

en over de juiste certificaten 
beschikt. ProOils beschikt over alle 

certificaten, zelfs de meest 

hoogstaande zoals voor de BMW M 
reeks en Porsche. Natuurlijk ook 

voor Audi, VW, Renault, PSA, enz…   
 

 
De 

De moderne (synthetische) oliën en 

De moderne (synthetische) oliën en 

mot 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
motoren staan inderdaad een hoog 

aantal kilometers toe alvorens de 
olie te vervangen. Weet wel dat er 

bij deze aanbevelingen van rustig en 
normaal gebruik wordt uitgegaan. 

Het is ook een “én”-verhaal; én een 
moderne auto én de juiste olie.  

ProOils adviseert wel minimum 
een jaarlijkse olie-vervanging (+ 

alle filters). Bij race- en rallygebruik 
wordt de motor én de olie extreem 

heet én extreem belast. Na elke race 
krijgen onze auto’s altijd nieuwe olie  

 

 
 

ProOils voorziet u ook van;  
Koelvloeistof, Remolie, Brake 

Cleaner, AdBlue®, Vetten, 
Hydraulische Oliën, enz… 

voor uw auto, moto, vrachtwagen, 

heftruck, graafmachine,… 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Voor info en bestellingen: 
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Waarom ProOils Oil, Car Liquids & Car Care products? 

 
Waarom ProOils olie? 

15.000 tot 30.000km?  

ProOils Liquids 

ProOils België 
Bedrijfsstraat 21 

3500 Hasselt 
 

Bart Ooms +32 479 48 49 70 

bart@pro-oils.be 
Jef Van Mechelen +32 499 56 80 11 

jef@pro-oils.be 
 

www.pro-oils.be 

info@pro-oils.be 

 

ProOils Nederland 
Virmundtstraat 14 

5421 BW Gemert 
 

Ton Scheepers +31 6 13 12 61 82 

ton@pro-oils.nl 
Luc Scheepers +31 6 33 00 68 23 

luc@pro-oils.nl 
 

www.pro-oils.nl 

info@pro-oils.nl 
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