XAVIER MAASSEN
Wil je Xavier Maassen boeken? Assemblee
Speakers is het officiële boekingskantoor van
Xavier Maassen. Hier kun je een optreden
boeken van Xavier Maassen. Vraag een offerte
aan bij onze boekers. Het verplicht je tot niets.

Tijdslijn
2017
Xavier wint de titel in de
Porsche GT3 Cup
Challenge Benelux.

Categorie
Business & Management, Sport

Type
Mental coach | Spirituele spreker, Sporter |
Sportcoach

Inzetbaarheid
2014

Keynote spreker, Dagvoorzitter/ Presentator

Xavier wint de titel in de
Porsche GT3 Cup
Challenge Benelux.

Thematiek

2014
Xavier vergroot zijn
bewustzijn en behaalt zijn
Consciousness Coaching
diploma als professional
coach.

2012
Xavier behaalt een
belangrijke overwining op
de Nurburgring en eindigt
3e in de Blancpain
Endurance Series.

2011
Xavier wint zijn eerste 24
uurs race tijdens de 24 uur
van Zolder.

2009

Waarom doe je dit?, Focus!, Samen voor de
winst, Secret to Succes, Formula 1 en Max
Verstappen, De wil om te winnen, in de zevende
versnelling naar de winst

Talen
EN, NL, DE

Afkomstig van
Nederland

Biografie
Wat wilde jij vroeger worden? Grote kans dat je
het niet meer weet, of het nooit geworden bent.
Xavier Maassen weet en deed het wel: als
meervoudig Porsche Cup kampioen weet deze
succesvolle autocoureur hoe het is om je
dromen na te jagen - met raceauto, maar zeker
ook daarbuiten.
Xavier Maassen startte zijn carrière als coureur in
de karts. Na de nodige rondjes en
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podiumplaatsen is het nu aan hem om zijn
lessen te delen en anderen te inspireren om hun
doelen te bereiken. Want of het nu gaat om de
autosport, ondernemerschap, of een nieuwe fase
in je leven: Xavier weet dat passie is als een
goede auto: het brengt je veel verder. En die
passie deelt hij nu als spreker.
Door de topsport kwam Xavier er steeds meer
achter wie hij is, wat hij wilt bereiken en waarom
hij doet wat hij doet. Naast het delen van zijn
passie voor de autosport, prikkelt hij mensen
met zijn enthousiasme om het beste uit jezelf te
halen. Niet alleen dromen en over je bucketlist
praten: Xavier zet aan tot actie. Daarnaast heeft
Xavier zijn Master behaald in International
Business aan de Universiteit van Maastricht. Als
coach en trainer van Consciousness Coaching én
ondernemer weet hij daardoor op meerdere
vlakken te inspireren.
De angst om te falen en de moeilijke momenten
uit zijn carrière maakt Xavier bespreekbaar,
maar ook hoe hij zijn grootste overwinningen
behaalde. Ook spreekt hij met veel
enthousiasme en passie over de wereld van de
autosport, de Formule 1 en het succes van Max
Verstappen. Hoe zit de wereld van de autosport
in elkaar? En wat is er nodig voor succes in deze
sport?
Xavier zelf stopt nooit met dromen: die grote
race op het circuit van Le Mans winnen houdt
hem nog steeds wakker, en ook daar werkt hij
naartoe. Inspireer jouw publiek om hun doelen
achterna te racen, met passie voor goud te gaan
en geef ze een kijkje in de wereld van de
autosport met Xavier Maassen als spreker.
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