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Dit jaar organiseert Stichting Goede Doelen van Rotary Club 

Helmond-Regio het Helmonds Drakenbootfestival. 

Ruim 190 jaar geleden werd besloten de Zuid-Willemsvaart 

aan te leggen. Voor Helmond en omgeving een zeer verstandig 

besluit, zo zou later blijken. Immers daardoor kwam het 

industrialisatieproces van de stad versneld op gang en kon 

Helmond in de 20e eeuw uitgroeien tot de derde textielstad van 

Nederland. Talloze ondernemingen hebben zich in de loop der tijd 

aan het kanaal gevestigd. Nu nog zijn er belangrijke industriële 

bedrijven aan het kanaal gevestigd.

Met zo’n 50 teams, 900 deelnemers en 10.000-en bezoekers 

gaan we een groots spektakel in het centrum van Helmond aan en 

op het Helmonds kanaal realiseren. 

De drakenbootrace is de spannende basis van het festival. Het 

parcours van de race is overzichtelijk kort (ca. 250 meter), de 

beproeving van anderhalve minuut per race is zwaar en lang 

genoeg om de competitie volop te beleven, kansen op winst te 

krijgen en weer kwijt te raken... 

Meedoen aan de drakenbootrace is een perfecte combi van 

teambuilding, netwerken en reclame voor uw bedrijf! In 

deze brochure leest u er meer over. Graag tot ziens bij het 

Drakenbootfestival! 

1e Drakenbootfestival in helmond

Maatschappelijke Doelen 2015
Doelstelling van de organisatie is om met het 

Drakenbootfestival een aansprekend evenement voor de stad 

Helmond te organiseren. 

Daarbij willen wij door middel van fondsenwerving goede 

doelen financieel ondersteunen. Thema voor dit jaar is de 

Helmondse jeugd. Het geld dat de stichting Goede Doelen 

inzamelt komt ten goede aan de kinderafdeling van het 

Elkerliek ziekenhuis en aan locale stichtingen die zich 

inzetten voor de Helmondse jeugd.



PROGRAMMA
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zaterdag
Zaterdagochtend wordt het Helmonds Drakenbootfestival 

geopend. Op zaterdag 13 juni zullen 32 bedrijventeams aan 

de start verschijnen om op spectaculaire en sportieve wijze te 

strijden om de eerste Helmondse Drakenboot bokaal. 

Het drakenbootvaren is een oude Chinese traditie die terug gaat 

tot meer dan 2000 jaar geleden. In de Zuid-Chinese valleien 

werden drakenbootraces gehouden als vruchtbaarheidsritueel 

voor de goden om de gewassen elk jaar weer te laten 

groeien. De races werden gehouden als aanmoediging voor 

de regen en om de aandacht af te leiden van hun moeilijke 

levensomstandigheden.

Een drakenbootrace bestaat uit teams gevormd door 16 

peddelaars en 1 trommelaar. Elk team krijgt een drakenboot 

aangewezen met daarbij een ervaren stuurman geleverd door de 

organisatie. De teams varen tenminste 3 keer in de strijd om de 

titel “Helmondse Drakenbootrace kampioen”.

De dag is een interessante mix van sportiviteit, strijd, netwerken 

en vooral veel gezelligheid.

Boathouse
Voor de deelnemers is er de mogelijkheid om de race vanuit het 

boathouse te aanschouwen. Tevens een unieke mogelijkheid om te 

netwerken en samen te genieten van de strijd, lol en sportiviteit.

op de oevers
Naast het varen van de Drakenboten is er ook op de wal volop 

activiteit. Een Wereldmarkt met tal van stands, straattheater en 

-muzikanten. Voor de kinderen is er een heus kinderspeeldorp. 

Horeca ondernemers zorgen voor lekker eten en een drankje op 

de gezellige terrasjes

 

concert
Op zaterdagavond is er een gratis concertavond met een mooie 

line up van bands. 

zondag
Op zondag zijn de (buurt)verenigingen aan de beurt om de strijd 

aan te gaan. 24 teams zullen dan strijden om de verenigingen 

drakenboot bokaal. Ook op zondag is er tijdens de races volop 

activiteit op de wereldmarkt.  Aansluitend op zondagavond is 

wederom een line-up met aansprekende nederlandse bands 

waarna het festival omstreeks 23:00 wordt afgesloten.
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Een spectaculair festival op zaterdagavond 13 juni en zondagavond 14 

juni met ‘Drakenboot in Concert’. Dé uitgelezen kans om in Helmond te 

genieten van optredens van grote namen uit de Nederlandse pop-wereld. 

In de sfeervolle entourage van het kanaal, onder de ondergaande zon en 

met de gezellige, gemoedelijke sfeer die zo kenmerkend is voor Helmond. 

Een knallend en swingend concert, uniek voor onze stad! 

In dit eerste jaar wordt Drakenboot in Concert natuurlijk extra bijzonder en 

daarom is er veel aandacht besteed aan de invulling! Kom, aansluitend aan 

de drakenbootrace op tijd en geniet van de lekkere hapjes en maaltijden 

bij de gezellige foodstands en zitjes op het terrein. Want op zaterdagavond 

trapt om 20:00u de eerste band af. Op zondag begint het concert omstreeks 

18:00u, met geweldige bands van formaat. Mis het niet! 

IN CONCERT

   zaterdag: Wipneus en Pim     
   zondag: Memphis Maniancs & Rowwen Hèze     

TICKET PRIJS (INCL BTW)

Voorverkoop (vanaf 1 maart) 27,50
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PAKKETTEN
Op zaterdag kunnen bedrijven deelnemen aan het Drakenbootfestival. 

Beleef met uw bedrijf, personeel en relaties ook een onvergetelijke dag vol 

spanning en ontspanning. Meedoen kan met een team van 17 personen: 

1 trommelaar en 16 peddelaars. De organisatie zorgt op elke boot voor een 

ervaren stuurman. Ervaring is niet nodig: iedereen kan meedoen.

Doe ook mee met een team! 
U kunt voor deelname kiezen uit 3 pakketten. Hoe uitgebreider uw pakket 

hoe meer zichtbaar u bent op het festival en in allerlei media-uitingen! 

Bovendien ondersteunt u daarmee het goede doel: de jeugd van Helmond. 

De opbrengsten komen ten goede aan de kinderafdeling van het Elkerliek 

ziekenhuis en aan lokale stichtingen die zich inzetten voor de Helmondse 

jeugd.

inschrijven
Op de website drakenbootfestival.nl/helmond vindt u alle informatie en het 

inschrijfformulier om uw team aan te melden voor de drakenbootrace.

‘Zodra de teams eenmaal aan de start verschijnen, kijken ze eens opzij naar de teams in de andere 

boten, ze horen het gejuich op de oevers en voelen de fanatieke kriebels opborrelen: ze willen deze 

race winnen! De starter vraagt of het team klaar is:”Are you ready? Attention….GO!” Een explosie 

van energie volgt en vol adrenalinestuwen de peddelaars de drakenboot zo snel mogelijk door het 

water om als eerste de finish te bereiken. Aangemoedigd door het luide tromgeroffel volgen de 

peddelaars het ritme. Een waar spektakel!’

pakketten
DEELNAME 

€995,-
ZILVER 
€1.995,-

GOUD 
€2.995,-

Deelname met 1 team aan de bedrijvenrace Ja Ja Ja

Logo op een drakenboot (4 stickers exclusief)  Ja

Podium: logo op side wings Ja

Website: logo team op sponsor pagina met link naar uw site Ja Ja Ja

Website: logo op elke pagina met link naar uw site Ja

Drakenbootmagazine: logo op sponsorpagina Ja Ja

Drakenbootmagazine: logo op voorkant Ja

Drakenbootmagazine: advertentie 1/4 pagina Ja

Advertenties: logo in alle advertenties in dagbladen Ja

Logo op drakenbootvlag langs parcours 2 4

Logo op lantaarnpaalborden (2-zijdig) 6

Gratis toegang op beide concert avonden 4 8

Boat house 17 17

Beker/medaille Ja Ja Ja
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Positieve promotie van uw bedrijf door nog meer op te vallen tijdens het 

Drakenbootfestival. U vindt hieronder een greep uit de vele sponsormoge-

lijkheden. Heeft u hier vragen over? Wij maken graag een afspraak om de 

mogelijkheden persoonlijk met u door te nemen en af te stemmen op uw 

specifieke wensen!

SPONSORING

MuntsponsorinG prijs

Uw logo op alle consumptiemunten, het betaalmiddel tijdens 
het festival voor alle hapjes en drankjes.
• Eenzijdig bedrukt met uw logo
• Tweezijdig bedrukt 

1.500,-
1.995,-

Bootsponsoring prijs
• 1 sticker
• 4 stickers (hele boot)

150,-
500,-

Shirtsponsoring prijs

Uw logo op de t-shirts van alle vrijwilligers
• Voorzijde
• Achterzijde 

1.500,-
2.250,-

Start- Finish sponsoring prijs

• Start
• Finish
• Start en Finish

500,-
750,-

1.000,-
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ADVERTEREN

1/8 pag 1/4 pag 1/2 pag 1/1 pag

Deelnemer race 125,- 235,- 450,- 750,-

Adverteerder 175,- 300,- 550,- 875,-

1 maand 3 maanden 6 maanden tot 1 jan 2016

175,- 300,- 550,- 1.000,-

Drakenbootmagazine
Het Drakenbootmagazine staat boordevol nieuws over het 

Drakenbootfestival. Ook worden hierin onder andere het 

festivalprogramma en het wedstrijdschema opgenomen. Het 

magazine heeft een grote attentiewaarde bij een zeer brede 

en grote doelgroep. Adverteren in het Drakenbootmagazine 

betekent daarom voor u enorme exposure.

• circa 30 pagina’s op A4 of tabloid formaat

• oplage van bijna 80.000 exemplaren

• verspreiding in de week voor het festival

• huis-aan-huis in Helmond en omliggende dorpen

• tijdens het festival worden 2.500 magazines uitgereikt.

Banners
Tijdens het festival worden banners geplaatst tegen de Dra-

kenbootfestival omheining aan de kanaalzijde, Drakenboot-

vlaggen en Drakenbootlantaarnpaalborden langs het parcours.

drakenbootvlag
Vlag langs parcour en gestoken op 5 m lange bamboestok 

uitgevoerd met vlammen.

lantaarnpaalborden
Plaatsen van logo op lantaarnpaalborden. Lantaarnpaalborden 

worden voor het festival op diverse plaatsen, met name op de 

toevalswegen, in Helmond geplaatst.

Zie ook de website voor meer informatie over sponsoring en 
een uitgebreide toelichting: www.drakenbootfestival/helmond.nl  
Alle genoemde prijzen zijn ex. btw

website
De website van het Drakenbootfestival is het platform waar 

bezoekers en deelnemers veelvuldig informatie opzoeken, 

tickets kopen en zich inschrijven. Uw advertentie wordt door 

iedereen gezien!

klein middel groot

250,- 500,- 750,-

per stuk per 4 stusk per 8 stuks

75,- 275,- 500,-

op minimaal 20 borden

Adverteerder 200,-



  

WAT IS EEN DRAKENBOOT?
Drakenboten zijn maar liefst 12,5 meter lang en ruim 1 meter breed. De boot is 

versierd met een drakenkop en -staart, en is beschilderd met drakenschubben. 

Voorop de boot staat een stoeltje met een grote trom voor de trommelaar. Een 

drakenbootteam bestaat uit 16 peddelaars en 1 trommelaar. De peddelaars 

zitten met zijn tweeën naast elkaar op de bankjes in de boot. De organisatie 

zorgt op elke boot voor een ervaren stuurman/vrouw die het team instrueert en 

begeleidt. De stuurman staat achter op de boot en bestuurt de drakenboot met 

een stuurpeddel.

Het tempo en ritme van het peddelen wordt bepaald door de voorste 2 

peddelaars. De trommelaar zit voor op de boot, met zijn gezicht naar de 

peddelaars toe en slaat op het tempo van de voorste 2 peddelaars op de trom. 

De andere peddelaars moeten dit ritme volgen. Vooral het gelijktijdig insteken 

van de peddels is dus, naast kracht, bepalend voor de snelheid. Dat maakt het 

drakenbootvaren dan ook een echte teamsport, samenwerking is essentieel!

Bij drakenbootfestivals wordt meestal gevaren over een afstand van circa 250 

meter. Officiële wedstrijden worden gevaren over afstanden van 250, 500 

en 1.000 meter. Een drakenboot met volledige bemanning kan een snelheid 

bereiken van ongeveer 17 km per uur.
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wordt georganiseerd door 

Stichting Goede Doelen - Rotary Club Helmond-Regio 

p/a Wilde Wingerd 2 - 5708 DC Helmond

T 0492 - 53 30 07 helmond@drakenbootfestival.nl 

drakenbootfestival.nl/helmond


