
 

 

 

 

 

 

                      43e Telenet Superprestige Cyclocross Gieten

  

 

ZONDAG 14 OKTOBER 2018 



 

 

 

Sponsorpakketten 2018 
 

 

Sponsorcommissie Stichting Wieler Promotion Oostermoer 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Namens de Stichting Wieler Promotion Oostermoer in Gieten brengen wij graag het 
volgende onder uw aandacht.  
 
Wij organiseren al jaren de grote Internationale Superprestige Veldrit in Gieten. In de reeks 
van Superprestige Veldritten is Gieten de enige plaats in Nederland waar deze nog wordt 
gehouden. Onze veldrit maakt deel uit van het Superprestige klassement, een 
overkoepelend klassement van 8 wedstrijden in Europa. De uitstraling van dit evenement is 
erg groot door onder andere het aanbieden van een rechtstreekse TV uitzending via RTV 
Drenthe en Ziggo Sport in Nederland. Telenet kanaal 11, Playsports en Proximus kanaal 600 
zenden in België live uit. Ook is er een ruime samenvatting op het Belgische station: Sporza 
en Sportweekend. In 2017 keken in totaal ca. 1.950.000 kijkers naar de Belgische live-
uitzendingen en/of samenvattingen. Verder meer dan 100.000 kijkers bij RTV Drenthe en 
Ziggo Sport ca. 500.000 en dan nog de samenvatting zondagavond op Studio Sport (hiervan 
zijn geen aantallen kijkers bekend). Daarnaast hebben er via internet ruim 65.000 kijkers 
wereldwijd ingelogd op de livestream. In totaal dus ruim meer dan twee miljoen zes honderd 
duizend volgers op tv en internet!! Ook omzoomden ca. 5000 toeschouwers in 2017 het 
fraaie parkoers aan de Nijslootsweg. 
 
Op 14 oktober a.s. hopen we onze 43e editie van de internationale veldrit te organiseren. We 
zijn hiermee de oudste internationale veldrit in Nederland en één van de oudsten in Europa. 
Dit willen we natuurlijk niet ongemerkt aan ons voorbij laten gaan. 
 
Alle wereldtoppers (o.a. uit Nederland, België, Tsjechië, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, 
Polen, Amerika, en Engeland) komen jaarlijks naar Gieten. Het betreft de categorieën Elite, 
Beloften, Junioren Nieuwelingen en Dames. Vele wereldkampioenen en nationale 
kampioenen staan jaarlijks aan de start. Door de perfecte organisatie en het sterke 
deelnemersveld waardeert de U.C.I. de veldrit van Gieten met de hoogst haalbare categorie-
aanduiding 1. Gieten is naast de wereldbekerwedstrijd in Hoogerheide in het seizoen 
2018/2019 de enige Nederlandse categoriewedstrijd 1 in Nederland. 
 
Het parkoers in Gieten is op veler verzoek weer op het schitterende “oude” parkoers aan de 
Nijslootsweg en is uitermate geschikt voor een goede uitstraling voor de sponsor. Dit mede 
door de nodige aanpassingen met een nieuwe start- en finishlocatie en een nieuwe locatie 
voor de VIPs. De sponsoring kan o.a. bestaan uit logovermeldingen, reclameborden, 
spandoeken, vlaggen en bogen. Daarnaast kunnen we ook tegemoet komen aan uw 
individuele wensen. Ook op het gebied van relatiemarketing hebben wij veel te bieden. Een 
compleet verzorgd dagje Gieten met gasten is zeker aan te bevelen. We ontvangen hierover 
veel positieve reacties. 
 
Jaarlijks komen er duizenden bezoekers naar ons parkoers, maar dit is niet voldoende om 
onze begroting sluitend te krijgen.  
Ondanks de inzet van bijna 200 vrijwilligers, die ons een aanzienlijke besparing in de kosten 
opleveren, zijn we voortdurend op zoek naar sponsors die hun steentje bij willen dragen om 
de Superprestige voor Nederland en Gieten te kunnen behouden. 



 

 

 
 
 
Naast de vele lokale sponsors zijn o.a. de volgende Hoofdsponsors al bij ons evenement 
betrokken: 
Rabobank, Provincie Drenthe, Gemeente Aa en Hunze, Jumbo Abbas, Boels Rental, InBev 
(Jupiler), Blakläder en Boom regionale uitgevers. 
 
Uiteraard willen wij de lijst van Hoofdsponsors en overige sponsors graag uitbreiden, 
waardoor de Superprestige voor Gieten behouden kan blijven. 
 
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan gaan we graag met u in gesprek.  
Wilt u meer weten, uw telefoontje of e-mail is van harte welkom. 
 
Namens Bestuur en Sponsorcommissie Stichting Wieler Promotion Oostermoer. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Lambert Folkers, penningmeester 
en 
Jantienus Warners, secretaris St.WPO 
Eexterweg 46, 
9461 BG Gieten 
Tel. 0592-263232  / 06-53741475 
e-mail: j.warners46@ziggo.nl 
website: www.cyclocrossgieten.nl 
 
 
Overige informatie. 
 
De datum voor de 43e Internationale Superprestige Veldrit is vastgesteld op zondag 14 
oktober 2018. 
 
Onze organisatie heeft o.a. de volgende evenementen georganiseerd. 
 
5 x het Nederlands Kampioenschap Veldrijden in 1976, 1985, 1991, 2000 en 2014. 
1x het Nederlands kampioenschap veldrijden voor jeugd 2012 
1 x het Wereld Kampioenschap Veldrijden in 1991 
1 x het Nederlands Kampioenschap op de weg voor Amateurs-B en veteranen 
1 x aankomst en organisatie individuele tijdrit Olympia’s tour door Nederland 
2 x vertrek- en aankomstplaats van de Holland Ladies Tour 
42 x Internationale Veldrit, waarvan 29 x opgenomen in het Superprestige Klassement 
14 x een groot Mountainbike spektakel met ca. 1400 deelnemers 
9 x een grote Nationale Atletiekloop (Run van Gieten) 
36x Criterium: Ronde van Gieten 
3x Skeelermarathon van Gieten 
4x het Noordelijk kampioenschap op de weg 
In augustus 2009 nauw betrokken bij de Vuelta in Drenthe  
 
 

 

mailto:j.warners46@ziggo.nl
http://www.cyclocrossgieten.nl/


 

 

 

Sponsorpakketten: 

43e Internationale   

Superprestige Veldrit Gieten 2018. 
 

Sponsorpakket A: € 360,00*/ € 240,00  :Sponsor 
0 aankondiging in programmaboek 

0 naamsvermelding door de omroepinstallatie op het parkoers 

0 reclamespot op groot tv scherm 

0 één reclamespandoek of bord, door sponsor zelf aan te leveren 

0 twee VIP-receptiekaarten 

0 vijf toegangsbewijzen  

0 twee speciale P-kaarten    *Live-tv contract 

     

 

Sponsorpakket B: € 1.800,00* / € 1.200,00  :Hoofdsponsor 
0 advertentie in het programmaboek 1/1 pagina 

0 naamsvermelding op de posters 

0 naamsvermelding door de omroepinstallatie op het parkoers 

0 vermelding als Hoofdsponsor 

0 vijf spandoeken of reclameborden, door sponsor zelf aan te leveren, 

   op voor tv zichtbare plekken 

0 bedrijfslogo met link op onze website: www.cyclocrossgieten.nl 

0 reclamespot op groot tv scherm  

0 vier VIP-lunchkaarten 

0 vijf toegangsbewijzen 

0 twee speciale P-kaarten    * Live-tv contract 

 

 

Sponsorpakket C: € 3.750,00* / € 2.500,00 :Ster-Hoofdsponsor 
0 advertentie in het programmaboek 1/1 pagina 

0 naamsvermelding op de posters 

0 naamsvermelding door de omroepinstallatie op het parkoers 

0 vermelding als Ster-Hoofdsponsor 

0 branche-exclusiviteit 

0 bedrijfslogo met link op onze website: www.cyclocrossgieten.nl 

0 mogelijkheid tot het plaatsen van een eigen Vip-room op het parkoers 

0 plaatsen van een boog met reclame-uiting op het parkoers 

0 twaalf spandoeken of reclameborden, door sponsor zelf aan te leveren 

0 reclamespot op groot tv scherm 

0 tien VIP-lunchkaarten  

0 vijf VIP-receptiekaarten 

0 tien toegangsbewijzen 

0 vijf speciale P-kaarten    * Live-tv contract 

        

Sponsorpakket D: € 125,00         :Club van 100 

0 aankondiging in programmaboek  

0 naamsvermelding door de omroepinstallatie op het parkoers 

0 twee VIP-receptiekaarten met toegang tot de VIP-gastenruimte op het parkoers  

0 twee toegangsbewijzen (t.b.v. medewerkers / relaties van uw bedrijf) 

0 reclamespot op groot tv scherm 

0 één speciale P-kaart 

0 het lidmaatschap geldt voor één jaar en zal telkens met één jaar worden verlengd, tenzij uiterlijk 3    

  maanden voor afloop van het verenigingsjaar schriftelijk bij het secretariaat wordt opgezegd. Het    
  verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 



 

 

Sponsorpakket  E: € 45,00         :VIP-kaarten   
De aankoop van losse VIP-receptiekaarten  behoort ook tot de mogelijkheden. 

Voor de prijs van € 45,00 ontvangt u een VIP-receptiekaart (met speciale P-kaart) waardoor 

u op zondag 14 oktober 2018 een onvergetelijke dag kunt beleven. De VIP-receptiekaart geeft toegang 

tot het parkoers aan de Nijslootsweg en u krijgt toegang tot de VIP-tent waar u wordt voorzien van 

voldoende hapjes, snert, broodjes en drankjes en een stamppotbuffet op het eind van de middag. 

Kosten VIP-receptiekaart:  € 45,00. 

Daarnaast worden er VIP-lunchkaarten aangeboden voor de speciale prijs van € 65,00. Hiervoor 

krijgt u naast de inhoud van de VIP-receptiekaart een (warm) lopend lunchbuffet aangeboden.  
n.b.: het totaal aantal uit te geven VIP-lunchkaarten is gelimiteerd. 

 

Sponsorpakket F:      :Businessclub 
U kunt ook lid worden van de Businessclub van de Internationale Superprestige Veldrit van Gieten. Er 

zijn vier Businessclub arrangementen mogelijk, te weten: 

0 Arrangement 1: 6 VIP-receptiekaarten (+ 3 P-kaarten) voor de prijs van € 230,00 

0 Arrangement 2: 6 VIP-receptiekaarten (+ 3 P-kaarten) + 1 reclamespandoek op het parkoers  

+ vermelding in het programmaboek voor de prijs van € 340,00 

0 Arrangement 3: 6 VIP-lunchkaarten (+ 3 P-kaarten) voor de prijs van € 350,00 

0 Arrangement 4: 6 VIP-lunchkaarten (+ 3 P-kaarten) + 1 reclamespandoek op het parkoers +  

vermelding in het programmaboek voor de prijs van € 450,00 

De reclamespandoeken dienen door de sponsor zelf aangeleverd te worden. 

Het lidmaatschap voor de Businessclub (incl. de afname van een arrangement) geldt voor één jaar en zal ieder 

jaar met één jaar worden verlengd, tenzij uiterlijk 3 maanden voor afloop van het verenigingsjaar schriftelijk bij 

het secretariaat wordt opgezegd. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni. 

 

Sponsorpakket G: € 75,00    :Bedrijfslogo 
0 bedrijfslogo op groot tv scherm, meerdere keren in beeld gebracht 

  (digitaal aanleveren) 

 

Relatiemarketing 
De Internationale Superprestige Veldrit van Gieten leent zich uitstekend voor relatiemarketing. 

Naast de sponsorpakketten kunt u extra VIP-kaarten inkopen om deze aan te bieden aan uw relaties. 

Uw relaties kunnen op zondag 14 oktober 2018 een onvergetelijke dag beleven op het fraaie parkoers 

aan de Nijslootsweg en genieten van spannende wedstrijden. Zij ontvangen een complete uitgebreide 

verzorging in de speciale gastenruimte op het parkoers waarbij zij dicht bij de renners (waaronder vele 

nationale- en wereldkampioenen) zullen zijn en kunnen in een ongedwongen sfeer napraten met de 

overige gasten. Kosten per VIP-kaart: :  € 45,00. 

 

Radio- en televisie commercials RTV Drenthe 
Het is mogelijk om tegen aantrekkelijke tarieven vlak voor de live-uitzending van de Super Prestige 

enkele commercials voor uw bedrijf uit te zenden, dit in combinatie met een hoofdsponsorschap. 

Nadere informatie over prijzen en mogelijkheden bij ons algemeen secretariaat Eexterweg 46, 9461 

BG Gieten. Tel. 0592-263232, E-mail j.warners46@ziggo.nl 

 

Individuele wensen/ Maatwerkpakket: 
Mocht u naast de pakketten nog individuele wensen hebben ten aanzien van reclame-uitingen op en 

rond het parkoers dan zijn deze natuurlijk bespreekbaar. Ook kunt u, via een maatwerkpakket, 

Super-Hoofdsponsor worden vanaf € 5.000,00 tot € 15.000,00. Hierbij behoren bijv. een aparte ruimte 

in de VIP-tent met bijv. een meat en great met een toprenner, extra vip-lunchkaarten en vip-

receptiekaarten, extra entreekaarten, vermelding in tv-commercial op RTV Drenthe, adoptie van één 

of meerdere prijzenpakketten en/of renners/rensters, bezoeken als VIP-gast naar overige Super 

Prestige wedstrijden eigen reclame-unit op parkoers en een eigen reclamebocht op het parkoers tot de 

mogelijkheden. Ook specifieke wensen van een sponsor kunnen worden besproken. 

* pakketten A,B en C betreffen tv-contracten. Bij live-uitzending van de wedstrijd zijn de tarieven 

50% hoger dan de normale prijzen zonder live-uitzending.    alle genoemde prijzen zijn excl. B.T.W. 



 

 

SPONSOROVEREENKOMST  

43E  INTERNATIONALE  SUPERPRESTIGE VELDRIT GIETEN   

ZONDAG  14 OKTOBER 2018 

Hiermede verklaart ondergetekende akkoord te gaan met de sponsoring middels een sponsorpakket 

voor de 43e Internationale Superprestige Veldrit van Gieten, die zondag 14 oktober 2018  wordt 

gehouden. De inhoud en de voorwaarden van de sponsorpakketten zijn ondergetekende bekend. 

 

Naam bedrijf:………………………………………………………………………………………  

 

Adres:.. …………………………………………………………………………………………….    

 

Postcode: …………… …..        Woonplaats: ……………………………………………………. 

 

Bij deze vertegenwoordigd door:  ………………………   E-mail: ……………………………… 

 

wenst  het navolgende sponsorpakket af te nemen: 

 

 0 Maatwerkpakket vanaf  € 5.000,00  Super-Hoofdsponsor 

   

 0 sponsorpakket A:  € 360,00* / € 240,00  Sponsor 

 

 0 sponsorpakket B:  € 1.800,00* / € 1.200,00 Hoofdsponsor 

 

0 sponsorpakket C:  € 3.750,00* /  € 2.500,00 Ster-Hoofdsponsor 

 

  0 sponsorpakket D:  € 125,00   Lidmaatschap Club van 100 

 

0 sponsorpakket E:     VIP-kaarten  

0      … VIP-receptie kaarten  à  € 45,00   

0  … VIP-lunch kaarten  à  € 65,00 

 

0 sponsorpakket F:     Lidmaatschap Business-Club 

0     Arrangement 1:      € 230,00 

0     Arrangement 2:       € 340,00  

0 Arrangement 3:      € 350,00 

0 Arrangement 4:     € 450,00  

    

        

0 sponsorpakket G: € 75,00   Bedrijfslogo op tv scherm   

  

Contractduur: (gewenste duur aankruisen) 

0 contractduur 1 jaar 

0 contractduur 3 jaar 

 

Opzeggen:  

Contract dient 3 maanden voor beëindiging schriftelijk te worden opgezegd. Bij niet tijdig 

opzeggen, wordt het contract automatisch verlengd. Prijzen zijn excl. BTW 

 

 * pakketten A,B en C betreffen tv-contracten. Bij een live-uitzending van de wedstrijd in Nederland 

en/of België zijn de tarieven 50% hoger dan de normale prijzen zonder live-uitzending. 

 

Ondergetekende zal het toegezegde sponsorbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van een nota 

overmaken op de bankrekening van de Stichting Wieler Promotion Oostermoer te Gieten. 

Ondergetekende,  Sponsorcommissielid   Datum, 

 

 

…………………………….      …..………………….       ………………..2018. 


