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De wielersport en Emmen zijn al jaren een goede combinatie. We denken 
nog steeds met heel veel plezier terug aan de Vuelta in 2009. En dichterbij: 
het NK Tijdrijden, met die bijzondere start vanuit de dierentuin. Ook door 
onze eigen inwoners en wielersportverenigingen worden jaarlijks prachtige
wielerwedstrijden georganiseerd, denk alleen al aan de Gouden Pijl.

Toen de KNWU ons benaderde voor een nieuwe opzet van de NK’s op wieler-
sportgebied, waren we meteen enthousiast. Ja! Emmen wil graag de eerste 
in Nederland zijn, die alle NK’s op wielersportgebied mag organiseren. En 
ook nog eens binnen een periode van twee weken.

Uniek voor Nederland en een uitstekende mogelijkheid om Emmen lande-
lijk op de kaart te zetten! Een groot evenement als dit, kan een gemeente 
niet alleen organiseren. Samen met de KNWU, wieler- kenners en wieler-
liefhebbers zetten we de schouders eronder om een fantastisch evenement 
neer te zetten. Mooi om te zien is ook dat onze wielersportverenigingen 

enthousiast mee helpen om er een onvergetelijk wielerfeest van te maken.De wed-
strijden en alle festiviteiten eromheen, zullen ervoor zorgen dat Emmen eind juni hét 
middelpunt van Nederland is. Met duizenden bezoekers en veel media-aandacht.

Sponsoring van ons bedrijfsleven is voor de organisatie van een evenement als dit 
van groot belang. Met uw bijdrage kunnen we dit evenement die uitstraling geven, 
die Emmen verdient. In deze sponsorbrochure treft u een scala aanmogelijkheden 
aan om dit prachtige evenement mede mogelijk te maken. Hierin wordt ook samen 
gewerkt met de organisatie van de Gouden Pijl. 

mogen wij op u rekenen?
Cees Bijl

Burgemeester van Emmen

zaterdag 20 juni

9.30 uur  Nieuwelingen jongens  75 km

12.30 uur  Nieuwelingen meisjes  50 km

15.00 uur  Junioren jongens  125 km

Emmen centrum Alles Kids en Pump Track 

zondag 21 juni

9.30 uur  Junioren dames  62,5 km

12.30 uur  Elite zonder contract  187,50 km

Emmen Centrum Alles Kids en Pump Track 

woensdag 24 juni

09.00 uur  Aangepast wielrennen 

11.15 uur  Nieuwelingen jongens tijdrijden  24 km

12.30 uur  Nieuwelingen meisjes tijdrijden  24 km

13.15 uur  Junioren dames tijdrijden  24 km

14.45 uur  Beloften tijdrijden  38 km 

16.45 uur  Junioren jongens tijdrijden  30 km

17.40 uur  Elite dames tijdrijden  30 km

19.00 uur  Elite heren tijdrijden  60 km

Emmen Centrum markt en diverse festiviteiten

Twee weken lang staat Emmen in het teken van de wielersport. Alle Nederlandse kampioenschappen worden 
dan hier verreden. Van junioren tot profs; van tijdrijden tot BMX. Het wordt genieten voor alle wielerfans. 
Ook voor het algemene publiek is Emmen ‘the place to be’: voor jong en oud worden er allerlei festiviteiten 
georganiseerd. Maak het mee! Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

zaterdag 27 juni

10.00 uur  Beloften  175 km

15.00 uur  Vrouwen  137,5 km

Emmen Centrum div. festiviteiten o.a. Barrel 
             and Food Trucks

zondag 28 juni

10.30 uur  Beroepsrenners  250 km

Emmen Centrum div. festiviteiten o.a. Barrel 
             and Food Trucks

zaterdag 4 juli & zondag 5 juli

Klazienaveen Nederlands Kampioenschappen BMX

dinsdag 11 augustus 

De Gouden Pijl

programma



“Emmen heeft tijdens de Vuelta 
in 2009 bewezen dat ze er een 
feestje van kunnen maken”
Herbert Dijkstra, NOS verslaggever 

SPONSORPAKKETTEN NK WIELERSPORTWEKEN  PAKKET A PAKKET B
24, 27, EN 28 JUNI SPONSOR CO-SPONSOR
 € 10.000,- € 5.000,-

Deelname bedrijventeam aan de tijdrit  max 6 personen max 6 personen

Meerijden in een volgauto tijdens een van de wedstrijden • •

VIP arrangement voor 28 juni  12 6

VIP kaarten voor 24, 27 of 28 juni  12 6

Logo vermelding op www.nkwielersportweken.nl  • •

Advertentie in het programmaboekje  hele pagina halve pagina

Plaatsing spandoeken langs het parcours   in overleg 8

Speaker vermelding tijdens alle wedstrijden  • •

Naamsvermelding media (radio-commercial)  • •

Vermelding op de tv-schermen bij start/finish  • •

Vermelding op alle communicatie-uitingen  • •

Naamsvermelding op de VIP kaarten  •

Naamsvermelding op het huldigingspodium  •

netwerken op topniveau

Tijdens de NK Wielersportweken bieden wij u volop mogelijkheden om te netwerken in een prettige en 
gemoedelijke ambiance. Als sponsor van pakket A en B kunt u relaties uitnodigen om het wielrennen 
op topniveau van dichtbij mee te maken en volop te netwerken.  Beleef de koers ook vanuit een volgauto 
en maak van dichtbij mee hoe de Nederlandse titels worden binnengehaald. Wij zorgen ervoor dat u en 
uw gasten een onvergetelijk evenement meemaken. 



HOSPITALITY PAKKETTEN PAKKET C PAKKET D PAKKET E
 € 3.250,- € 2.250,- € 1.500,-

Deelname bedrijventeam aan de tijdrit max 6 personen max 6 personen max 6 personen

Meerijden in een volgauto • • •

VIP arrangement voor 28 juni 6 - -

1 VIP tafel voor de Gouden Pijl • - -

VIP arrangement Gouden Pijl - 6

VIP kaarten voor 24 en 27 juni 2 - -

Logo vermelding op nkwielersportweken.nl • • •

Logo vermelding op goudenpijl.nl • • •

Advertentie in het programmaboekje kwart pagina 1/8 pagina 1/8 pagina

Plaatsing spandoeken langs het parcours  6 6 4

Speaker vermelding tijdens alle wedstrijden • • -

Tegen een gereduceerd tarief zijn extra losse VIP kaarten te bestellen: 

VIP kaart 24 of 27 juni € 115,- en VIP kaart 28 juni € 125,- 

Emmen reed zich al in de kijker met de 
Gouden Pijl, maar met het NK erbij ligt 
Emmen echt op kop.
Roelie Lubbers voorzitter Gouden Pijl

nk wielersportweken en gouden Pijl 

Twee fantastische wielerevenementen in Emmen geven de mogelijkheid om een speciale aanbieding te doen 
in samenwerking met de organisatie van de Gouden Pijl. We hebben combinatie hospitality pakketten 
samengesteld zodat u optimaal kunt profiteren van twee wielerevenementen in Emmen. 



SPONSORPAKKETTEN DEELNAME PAKKET F PAKKET G PAKKET H
BEDRIJVENTEAM NK TIJDRIJDEN 24 JUNI € 1.000,- € 400,- € 250,-

Deelname bedrijventeam aan de tijdrit max 6 personen max 6 personen max 6 personen

Meerijden in een volgauto • • •

VIP kaarten voor 24 4 2 -

Logo vermelding op nkwielersportweken.nl • • -

Logo vermelding in het programmaboekje • - -

“Ik was dé te kloppen man als je kijkt naar de 
uitslagen. Daar moet je eerlijk in zijn. Maar het 
blijft vooraf natuurlijk spannend. Je moet het nog 
altijd waarmaken en dat brengt extra druk met 
zich mee.”
Tom Dumoulin, Nederlands Kampioen Tijdrijden 2014 

ga de race tegen de klok aan met collega’s of relaties

Op woensdag 24 juni staat de race tegen de klok centraal. De beste tijdrijders uit Nederland strijden deze dag 
om de Nederlandse titels. Tijdrijden is een vak apart en een discipline die met enige doorzettingsvermogen 
wordt afgelegd.  De ultieme test om samen met uw collega’s werknemers of relaties die race tegen de klok 
aan te gaan en teamwork is hierbij niet weg te denken.  U ervaart zelf wat de tijdrijders moeten doorstaan op 
het NK Parcours in de Gemeente Emmen. Na afloop kunt u meerijden in een volgauto en volgt u de prestaties 
onder het genot van een hapje en drankje bij de finish. 



LOSSE SPONSOR BEDRAGEN 

VIP kaart 24 juni tijdens NK Tijdrijden  € 150,-

VIP kaart 27 juni tijdens beloften en vrouwen  € 150,-

VIP kaart 28 juni tijdens beroepsrenners  € 250,-

Logo vermelding in het programmaboekje  € 100,-

Advertentie in het programmaboekje

- hele pagina (A5)  € 300,-

- halve pagina (A6)  € 200,-

- kwart pagina (A7)  € 150,-

- 1/8 pagina (A8)  € 100,-

*  Het VIP arrangement vindt plaats in het Bruggebouw, waar u in een gastvrije en sfeervolle omgeving 
 kunt netwerken en genieten van hapjes en drankjes.

informatie
Wilt u meer informatie over sponsormogelijkheden van de NK Wielersportweken? 
Neem dan contact op met Jennie Snippe, telefoonnummer 06-50278720 of via jb.snippe@emmen.nl

Ik zie mooie initiatieven ontstaan tijdens 
netwerkbijeenkomsten en sponsoring 
van evenementen in Emmen
Denis Assen, regiomarketeer Emmen Maak het Mee 

netwerken 

Duizenden mensen staan langs het parcours, beelden gaan door het land tijdens de uitzendingen van de NOS 
en de kranten staan vol met mooie verhalen over de Nederlandse Kampioenschappen. We hopen dat we met 
elkaar tot een prachtig evenement komen. Sponsoring is van groot belang voor een evenement als dit maar 
voor u als sponsor ook een uitgelezen mogelijkheid om mensen te bereiken. 

Wij rekenen op u! 
Naast de sponsorpakketten en hospitalitypakketten bieden wij u ook de mogelijkheid om losse kaarten of 
advertenties te plaatsen. 



nkwielersportweken.nl


