
 

met Daphny van den Brand en Bart Brentjens  

Sponsorbrochure



( voorlopig ) programma:

Zaterdag 22 juni 

10.00 uur  Officiële opening     artiest/ BMX demo   
 
10.30 – 12.00 NK XC Eliminator      startschot door Daphny vd Brand
12.00 – 14.00  BMX/ Trail demo of wedstrijd
14.00 uur  Start Bart Brentjens 6 en 24 uurs race -startschot door Bart Brentjens
15.00 uur  Dikke banden race schooljeugd 
22.00 uur  Finish Bart Brentjens 6 uurs race 

Zondag 23 juni 

8.00 uur  Douwtrappen voor fiets liefhebbers   
10.00 uur  Bedrijvencompetitie 
14.00 uur  Finish Bart Brentjens 24 uurs race 
Tussendoor ( plaatselijke ) muziek en een ( fiets gerelateerde ) markt ( rondom start-finish )

Bike Festival Brabant - 22 en 23 juni 2013 
In het weekend van 22 en 23 juni 2013 wordt in Zeeland, gemeente Landerd, het Bike Festival 
Brabant georganiseerd. Het weekend staat geheel in het teken van de wielersport, waarbij de Bart 
Brentjens 24 uurs race als rode draad fungeert. Daarnaast worden er diverse takken van wieler-
sport gedemonstreerd, waarbij kinderen en volwassenen kunnen deelnemen. Zo is er een dikke 
banden race en een bedrijvencompetitie. Een nieuw onderdeel in de mountainbike sport is de 
Eliminator race, een afvalrace op een kort, maar spectaculair parcours. 

Het evenement wordt georganiseerd in en rondom Zeeland, met start en finish in het centrum, na-
bij het Gemeentehuis en de kerk. Door het dorpscentrum als spil van het evenement te gebruiken 
is de uitstraling groot en is er voor deelnemers en publiek een mooie ambiance gecreëerd. 

De organisatie is in handen van de Stichting Bike Festival Brabant, waarvan het bestuur bestaat 
uit de heer Peter van Boekel, namens de rotary Schaijk- Land van Ravenstein, Bart Brentjens en 
Wim Jansen, namens organisatiebureau Jansen Event-Sportmanagement. Een belangrijke missie 
van het evenement is het verwerven van gelden voor het goede doel, in dit geval de Nederlandse 
Cystic Fibrosis Stichting ( www.ncfs.nl ) 

Om een dergelijk schitterend evenement mogelijk te maken hebben wij sponsoren nodig, die mid-
dels een bijdrage diverse mogelijkheden krijgen voor exposure. 

foto´s: sportfoto Drenthe ( www.sportfotodrenthe.nl ) 



Donateur  500,- 
- Naamsvermelding en doorlink op de website: 
  www.bikefestivalbrabant.nl 

- Logo in nieuwsbrief

- Logo in deelnemersbrochure 

- Plaatsen spandoeken langs parcours ( 25 meter )

- Plaatsen stand op markt bij start/ finish 

- Uw reclame boodschap herhaaldelijk omgeroepen 
  via de speaker 

- Advertentie in programmaboekje ( halve A5 )

Subsponsor  1500,-
- Logo en doorlink op de website: www.bikefestivalbrabant.nl 

- Logo in nieuwsbrief

- Logo in deelnemersbrochure

- Logo op posters en flyers

- Plaatsen spandoeken langs parcours ( 50 meter )

- Plaatsen stand op markt bij start/ finish 

- Uw reclame boodschap herhaaldelijk omgeroepen via de speaker

- 1 team; u ontvangt 6 startbewijzen om deel te nemen aan de Bart Brentjens 24 uurs race

- 1 begeleiderskaart; ter ondersteuning / verzorging van de deelnemers bestaat de mogelijkheid om met begeleiders 
aanwezig te zijn bij de deelnemers

- Advertentie in programmaboekje ( halve A5 )

Donateur  100,- 
- Naamsvermelding en doorlink op de website: 
  www.bikefestivalbrabant.nl 

- Plaatsen spandoek langs parcours

- Advertentie in programmaboekje ( kwart A 5 )

Bedrijventeam 500,- 
- Naamsvermelding en doorlink op de website

- Met 6 personen deelname aan Bart Brentjens 24 of 6 uurs race

- Huren teamtent en stroom

- Advertentie in programmaboekje ( kwart A5 )

Donateur  200,-
- Naamsvermelding en doorlink op de website: 
  www.bikefestivalbrabant.nl 

- Logo in nieuwsbrief

- Logo in deelnemersbrochure

- Plaatsen spandoeken langs parcours ( 12 meter )

- Advertentie in programmaboekje ( kwart A 5 )



Sponsor   2500,-
- Logo en doorlink op de website: www.bikefestivalbrabant.nl 

- Logo in nieuwsbrief

- Advertentie in deelnemersbrochure

- Logo op posters en flyers

- Plaatsen spandoeken langs parcours ( 75 meter )

- Mogelijkheid plaatsen van boog 

- Plaatsen stand op markt bij start/ finish 

- Uw reclame boodschap herhaaldelijk omgeroepen via de speaker

- 1 team; u ontvangt 6 startbewijzen om deel te nemen aan de Bart Brentjens 24 uurs race

- 3 begeleiderskaarten; ter ondersteuning / verzorging van de deelnemers bestaat de mogelijkheid om met begelei-
ders aanwezig te zijn bij de deelnemers 

- Advertentie in programmaboekje ( A5 )

Hoofdsponsor   5000,-
- Logo en doorlink op de website: www.bikefestivalbrabant.nl

- Logo in nieuwsbrief

- Advertentie in deelnemersbrochure + vermelding op voorpagina 

- Logo op posters en flyers

- Plaatsen spandoeken langs parcours  ( 100 meter )

- Mogelijkheid plaatsen start/finish boog 

- Plaatsen stand op markt bij start/ finish 

- Uw reclame boodschap herhaaldelijk omgeroepen via de speaker

- 2 teams; u ontvangt 12 startbewijzen om deel te nemen aan de Bart Brentjens 24 uur race

- 6 begeleiderskaarten; ter ondersteuning / verzorging van de deelnemers bestaat de mogelijkheid om met begelei-
ders aanwezig te zijn bij de deelnemers

- Advertentie in programmaboek ( A5 ) 


