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Meer weten over een van de pakketten?  
Bel nu met: 0412 40 52 80 

sponsoring@wkhoogerheide2023.nl 
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LOCATIE: HOOGERHEIDE
Langs de grens van West-Brabant met  
Zeeland en Vlaanderen ligt een opvallend land-
schap: De Brabantse Wal. De hoge met bos  
bedekte zandgronden gaan hier over in de lager 
gelegen zeekleipolders. Het meest opvallend is 
de steilrand, een monument van aardkundige 
waarde. De steilrand slingert van Ossendrecht 
langs Hoogerheide, Woensdrecht en Bergen op 
Zoom tot in Steenbergen. Alle ingrediënten zijn 
aanwezig voor een mooi WK-parcours.

SCHEMA:
ZES DISCIPLINES

ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023
11.00 uur  dames junioren
13.00 uur U23 heren
15.00 uur dames elite

ZONDAG 5 FEBRUARI 2023
11.00 uur heren junioren
13.00 uur U23 dames
14.30 uur   heren elite
Tijden onder voorbehoud
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MIS HET NIET!  
BEZOEK HET 3E WK VELDRIJDEN IN HOOGERHEIDE  

MET UW RELATIES EN PARTNERS 

'HET PARCOURS ZAL  
TIJDENS HET WK IN 2023 
OP EEN AANTAL KLEINE 
AANPASSINGEN NA  
HETZELFDE ZIJN ALS  
HET WERELDBEKER- 
PARCOURS IN 2022.'

CYCLOCROSS IN NEDERLAND
Eerdere WK’s Cyclocross in Nederland:
Apeldoorn (1971), Oss (1974), Gieten (1991), Sint-
Michielsgestel (2000), Zeddam (2006), Hoogerheide 
(2009 en 2014)

Na Hennie Stamsnijder (1981) en Henk Baars (1990) werd 
Adrie van der Poel, lid van het organisatiecomité, in 
1996 in het Franse Montreuil de derde Nederlander die 
de gouden medaille kreeg uitgereikt. 

De laatste jaren zijn zoons David en Mathieu stevig op 
weg om in hun vaders voetsporen te treden. Mathieu 
van der Poel werd inmiddels vier keer wereldkampioen 
bij de elite (2015, 2019, 2020 en 2021). 

PARCOURS



* Prijzen zijn excl. BTW en aanmaakkosten uitingen.

LOGOPLAATSING
PAKKET: PRESENTING PARTNER HOLLAND SPONSOR BRABANT SPONSOR
Huldigingspodium 3 2 1  
Start/finish boog 1 1   
Welkomstbord 3 2 1 1 
Flash interview bord 2 2 1 1 
Perswand 1 1 1  
Poster 1 1 1  
Website 1 1 1 1

BRABANTSE WAL
SPONSOR

PARTICIPATIEPAKKETTEN

Prijs voor pakket*

Branche  
exclusiviteit

Gebruik WK logo in 
eigen uitingen

Hardboard laatste 
100 meter voor finish

Hardboard laatste  
300-100 meter  

voor finish

Soft banners op 
rest van parcours 

(in overleg)

Geluidsreclame

Aantal  
MvdP business  

tafels voor  
beide dagen

Aantal reguliere  
toegangskaarten  

verdeeld over  
twee dagen

Aantal VIP parkeer- 
kaarten per dag

Plaatsing eigen  
promowand in  

Business club

Aantal  
uitnodigingen  

voor official diner

Aantal  
uitnodigingen  
voor netwerk- 

bijeenkomst  
voorafgaand aan WK 

PRESENTING
PARTNERPAKKET HOLLAND 

SPONSOR
BRABANT 
SPONSOR

BRABANTSE 
WAL SPONSOR

HOOGERHEIDE 
SPONSOR

20 meter

20 meter

300 meter

10 meter

10 meter

150 meter

5 meter

5 meter

75 meter 40 meter

4 tafels 3 tafels 2 tafels 1 tafel

op maat

op maat

op maat

op maat

€ 75.000,- € 50.000,- € 25.000,- € 12.500,-Op aanvraag

15 kaarten

100 kaarten

10 kaarten

50 kaarten

5 kaarten 5 kaarten

25 kaarten 15 kaarten

op maat

op maat

4 
uitnodigingen

2 
uitnodigingen

2 
uitnodigingen

4 
uitnodigingen

2 
uitnodigingen

2 
uitnodigingen

2 
uitnodigingen

2 
uitnodigingen

1 
uitnodiging

CATERING
Als er een MvdP tafel in het pakket zit betekent dit  
dat er catering is inbegrepen. De catering wordt aan-
geboden in buffetvorm van hoog culinair niveau. Van 
alle geboden mogelijkheden is enkel bij de reguliere 
toegangskaart geen catering inbegrepen.

EXPOSURE
Plaatsing van de reclame-uitingen wordt altijd in  
overleg bepaald waarbij de soft bannering minimaal  
5 meter lang en max 78 cm hoog dient te zijn.

BESCHIKBAARHEID
Alle pakketten worden toegekend op basis van  
beschikbaarheid en alle aanvragen worden behandeld 
op volgorde van binnenkomst.

INTERESSE
Heeft u interesse of wilt u meer informatie?
Neem dan contact met ons op via:  
sponsoring@wkhoogerheide2023.nl
Uiteraard zijn genoemde pakketten op uw wensen 
aan te passen.

MAAK UW KEUZE UIT  
EEN VAN DE 5 PAKKETTEN

In het overzicht staat toegelicht welke onderdelen een pakket bevat. Wanneer er geen toelichting in het overzicht 
staat, betekent dit dat het onderdeel niet binnen het pakket valt.



WOENSDRECHT HOSPITALITY UNIT
•  Deze exclusieve ontvangstruimte is voor één of twee 

dagen te huur en is op de begane grond gesitueerd
•  Geschikt voor ontvangst van 50 gasten 
•  50 VIP-arrangementen per dag
•  25 VIP-parkeerkaarten per dag
•  Naamsvermelding in de unit
•  Eigen bar met bediening 
•  Catering inbegrepen

Prijs voor één dag: € 18.500 * 
Prijs voor beide dagen: € 27.500 *

*Prijzen zijn excl. BTW en aanmaakkosten uitingen.

HOSPITALITY PAKKETTEN

MATHIEU VAN DER POEL 
(MvdP) BUSINESS TAFEL
•  Business Tafel voor 10 personen
•  10 VIP-arrangementen per dag
•  5 VIP-parkeerkaarten per dag
•  Naamsvermelding op de Business Tafel
•  Catering inbegrepen

Prijs voor één dag: € 3.250 *
Prijs voor beide dagen: € 5.500 *

VRIEND VAN GP ADRIE VAN DER POEL
Dit pakket is enkel te boeken door bestaande  
sponsors van GP Adrie van der Poel in 2022.  
Dit recht is niet overdraagbaar.

•  30 meter spandoek op parcours, niet binnen laatste 
300 meter (plaatsing in overleg)

•  4 VIP-arrangementen per dag (in totaal 8 stuks)
•  2 VIP-parkeerkaarten per dag (in totaal 4 stuks)
•  Geluidsreclame
•  Catering inbegrepen

Prijs: € 5.000 *

•  Voor een internationaal gezelschap van  
450 journalisten wordt een compleet  
perscentrum ingericht

•  310 uur televisie coverage met meer dan  
55 miljoen kijkers 

•  50.000 bezoekers over het gehele weekend
•  Ruim 250 rijders uit meer dan 24 landen 
•  1.800 accreditaties
•  600 medewerkers
•  Seminars voor UCI officials tijdens de WK-week

De wedstrijden worden live op televisie uitgezonden.

TV EN CIJFERS

STATISTIEKEN

Heeft u interesse of wilt u meer informatie?  
Neem dan contact met ons op via:  
sponsoring@wkhoogerheide2023.nl 


