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KNWU NK Wielrennen Kerkrade 2013

KNWU NK Wielrennen 2013  Kerkrade | Zaterdag 22 juni en zondag 23 juni

Zaterdag 22 juni  Elite Vrouwen – Beloften 
Zondag 23 juni   Elite Heren 

Na een heroïsche titelstrijd onder barre weersom-
standigheden in 2012 vindt het KNWU NKWielrennen 
opnieuw plaats in Kerkrade, Limburg. Op zaterdag 
22 en zondag 23 juni 2013 verdedigen de regerend 
kampioenen Niki Terpstra (Elite Heren) en Annemiek 
van Vleuten (Elite Vrouwen) de titels die zij vorig jaar 
in de wacht sleepten. 

Parcours
Het KNWU NK Wielrennen wordt in 2013 verreden 
op hetzelfde uiterst selectieve parcours als in 2012 
het geval was. De categorie Elite Vrouwen rijdt op 
zaterdag 11 ronden van ca. 12 kilometer (131 km), de 
Beloften krijgen 15 ronden (180 km) voor de wielen. 
De kampioen bij de Elite Heren mag na 20 ronden 
koers (240 km) in de remmen knijpen.

Het uitdagende parcours in en rond Kerkrade 
verraste vriend en vijand vorig jaar in alle opzichten. 
Met vier hellingen (gemiddeld stijgingspercentage 
ca. 8% met een piek van 20%) heeft het opnieuw 

alle ingrediënten voor een uiterst spannend 
wedstrijdverloop. De Mont Chèvre (12%) en het 
spectaculaire Duivels Bosch (18%) zijn twee van 
deze beklimmingen. Ook de Haanraderweg (6%) 
en de Wijngracht (5%) zijn weer in het parcours 
opgenomen. 

Programma
Zaterdag 22 juni
• Deelnemers: ca.150 beloften en ca. 135 Elite Vrouwen
• Start Beloften rond 9.00 uur, finish rond 12.30 uur 
• Start Elite Vrouwen ca. 13.30 uur, finish ca. 16.30 uur   
 Zondag 23 juni
• Deelnemers: ruim 100 Elite Heren (professionals)
• Alle Nederlandse toprenners zijn in Kerkrade           
   aanwezig*. Onder hen titelverdediger Niki  
   Terpstra, maar ook ronderenners, klimmers en
   klassiekerspecialisten zoals Robert Gesink, Bauke   
   Mollema, Steven Kruijswijk, Johnny Hoogerland,  
   Wout Poels, Rob Ruijgh, Tom Dumoulin, Lars
   Boom, Sebastian Langeveld, Lieuwe Westra e.o.. 
• Start rond 10.45 uur, finish rond 17.00 uur
*  Onder voorbehoud van blessures en selectie 
    Tour de France
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Parcours KNWU NK Wielrennen Kerkrade 2013

Het parcours van het NK Kerkrade 2013 is nagenoeg gelijk aan dat van 2012.
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Sponsorpakketten

De Stichting Organisatie Kampioenschappen 
Wielrennen Kerkrade biedt bedrijven en organisaties 
de mogelijkheid om zich aan dit KNWU NK 
Wielrennen te verbinden. De ruime aandacht in 
de diverse media en op internet samen met de te 
verwachten grote publieke belangstelling  maken 
het aantrekkelijk om gericht bedrijfsactiviteiten 
en/of producten te presenteren. Zo zijn er vele 
advertisingmogelijkheden zoals  vermelding op 
de NK-internetsite, in programmaboekjes of in 
de NK-krant. Ook biedt het 10 km lange parcours 
ruimschoots gelegenheid voor promotionele 
activiteiten zoals  het plaatsen van reclamedoeken, 
reclamebogen of promostands. Rondom het 
parcours en de VIP-omgeving wordt hoogwaardige 
audiovisuele  apparatuur gepositioneerd die 
uitermate geschikt is voor bedrijfs- en/of 
productpresentaties. De wensen van de sponsor/
partner zijn daarbij het uitgangspunt.

Door het VIP-dorp te huisvesten in de representatieve 
Rodahal (in de directe nabijheid van start en finish) 
is hospitality van hoogstaand niveau gegarandeerd. 

Uw gasten kunnen rekenen op een uiterst culinaire 
en gastvrije ontvangst in het VIP-dorp. Samen kunt 
u genieten van een royaal buffet, drankjes en hapjes. 
VIP-gasten hebben daarnaast toegang tot de VIP-
tribunes  met zicht op het parcours en de koers.  
Bovendien kunnen uw gasten de titelstrijd van 
dichtbij meemaken als zij een ronde meerijden in 
de koers in één van de speciale gastenwagens, een 
bijzondere belevenis en uniek om mee te maken.

Kerkrade en omgeving bieden met de diverse hotels, 
restaurants en attracties zoals Gaia Zoo, Snowworld, 
Continium  en Abdij Rolduc een groot aanbod aan 
mogelijkheden om uw bezoek aan het  KNWU NK 
Wielrennen 2013 hiermee te combineren. 

Wij bieden u de gelegenheid om samen met ons een 
bijzonder bedrijfsevenement samen te stellen dat 
volledig aansluit bij uw wensen. 



 Maatwerk    Sponsor Sponsor Sponsor Begunstiger
 Vanaf  pakket pakket pakket  

Omschrijving € 7.500 *   € 5000,- * € 2500,- * € 1000,- * € 150- *
     

Toegang tot Rodahal en VIP-tribune za 6 pers  za 4 pers         za 2 pers  - 
(incl drankjes en buffet) zo 12 pers      zo 8 pers         zo 4 pers        zo 2 pers

Parkeren op VIP-parkeerplaats za 3 auto’s       za 2 auto’s      za 1 auto
 zo 6 auto’s       zo 4 auto’s      zo 2 auto’s zo 1 auto         - 
  
Rit met gastenwagens op parcours za exclusieve auto za 4 pers za 2 pers za 2 pers -
 zo exclusieve auto zo 8 pers zo 4 pers zo 2 pers

Toegang tot VIP tribune bij finish  •  • • •                zo 2 pers 
 
Bedrijfspresentatie in hospitality ruimte •  • - - -

Bedrijfslogo op achterwand •  • - - -
huldigingspodium 

Bedrijfslogo op reclame posters •  • - - -
 

Omroepen bedrijfsnaam plus  •  • • • • 
vermelding internetsite 

Reclame-uitingen op borden,  •  • • • vlaggen
spandoeken langs parcours 250 m              100 m              50 m                  10 m

Deelname reclamekaravaan gelegenheid  •  • • - -
tot sampling 
 
Advertentie in programmaboekje  •  • • •                - 
 1 pagina  1/2 pagina 1/4 pagina logo

Mogelijkheid om een stand of luchtboog  •  • • - -
langs parcours te plaatsen 

Mogelijkheid tot extra sponsorkaarten  •  • • • -
ad € 100,-  ex BTW 
   

Productiekosten bovenstaande uitingen voor rekening desbetreffende sponsor.
* Excl. BTW

Sponsorpakketten



En bij een heroïsch 
kampioenschap horen 
uiteraard ook heroische
krantenkoppen...



Statistieken NK 2012

Radio en televisie
Zaterdag 23 juni 
• 817.000 tv-kijkers (samenvattingen Beloften en Elite 

Vrouwen, Studio Sport)
• L1 Sport (geen kijkcijfers voorhanden): samenvatting 

wedstrijden Beloften en Elite Vrouwen; live uitzending 
op zaterdag 23 juni vanaf de markt in Kerkrade 

Zondag 24 juni Studio Sport
• 500.000 tv-kijkers voorbeschouwing Elite Heren
• 923.000 tv-kijkers tijdens live uitzending wedstrijd 
• 828.000 tv-kijkers tijdens de huldiging
• 914.000 tv-kijkers (samenvatting Elite Heren)
• L1: live verslag in programma L1 Sport (geen 

luistercijfers voorhanden) 
 
Internet (website – YouTube)
• 38.306 bezoeken website
• 27.531 unieke bezoekers website
• 122.483 paginaweergaven website
• ca. 30.000 videoweergaven op YouTube
• Vermeldingen en links op tientallen internetsites 

(overzicht op aanvraag beschikbaar)

Geschreven pers
• Voor- en nabeschouwingen in regionale en landelijke 

sportpers
• Voor- en nabeschouwingen in wielermagazines 

Wielerrevue en Wielerland
• Overzicht op aanvraag beschikbaar  

Social media
Het NK Kerkrade heeft een Twitteraccount en een
Facebookpagina.

KNWU NK Wielrennen Kerkrade 2013

Het NK Wielrennen en de media

NOS Studio Sport
• Zondag 23 juni via radio (Langs de Lijn) en televisie 

(Nederland 1) live verslag van het KNWU NK 
Wielrennen 2012 bij de Elite Heren (ca. 2 uur).

• Samenvatting Elite Heren in de reguliere 
uitzendingen van Studio Sport op zondag 23 juni  

• Samenvattingen Elite Vrouwen en Beloften op 
zaterdag 22 juni bij Studio Sport

• Achtergrondreportages en vooruitblikken in Studio 
Sport

L1 Televisie
De NK-organisatie is in gesprek met L1 Televisie over:
• Een voorbeschouwing van het NK Wielrennen 

Kerkrade 2013 in het programma L1 Sport
• Het uitzenden van een live verslag van de 

wedstrijden op zaterdag 22 juni door L1 Sport
• Het uitzenden van promercials, billboards en 

bedrijfscommercials rondom de live  uitzending van 
L1 Sport op zaterdag 22 juni

• Het uitzenden van samenvattingen in L1 Sport op 
zaterdag 22 en zondag 23 juni 

• Het plaatsen van banners op de sportpagina van 
www.L1.nl

• Live radioverslag van de wedstrijd op zondag 23 juni 
in het programma L1 Sport 

     *Meer precieze informatie volgt zo spoedig mogelijk



Founders:

Sponsoren (voorlopige lijst):

Contactgegevens

Stichting Organisatie 
Kampioenschappen Wielrennen Kerkrade
Koversberg 21, 6471 BC Kerkrade

I  www.nkwielrennenkerkrade.nl
E  communicatie@nkwielrennenkerkrade.nl 

Informatie over sponsoring, 
hospitality & advertising

Eric Schlösser
M  06 50 20 69 90 
E   eschlosser@ahc.nl

Marcel Michiels
M 06 20 39 55 43
E  mmichiels@flexpoint.nl 


