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Modder, zand, kinderkopjes, dijken, bruggen en trappen. 
Welkom bij het Plieger NK Veldrijden 2023. Topsport 
op een uniek uiterwaardenparcours in het hart van de 
historische binnenstad van Zaltbommel. Als Stichting 
Cyclocross Zaltbommel zijn wij trots om op 14 en 15 
januari 2023 de duizenden wielerfans welkom te mogen 
heten in onze mooie vestingstad.

Een bewogen periode ligt achter ons. Door corona 
hebben veel sportevenementen de afgelopen twee jaar 
helaas geen doorgang kunnen vinden. Dat geldt ook voor 
de edities van het Plieger NK Veldrijden 2021 én 2022. 
We waren er voor beide edities helemaal klaar voor. 
Ofschoon zonder publiek, maar wél met live NOS. Maar 
gezondheid gaat boven alles. De beslissing was meer dan 
gerechtvaardigd. Al het harde werken is echter niets voor 
niets geweest, want de KNWU heeft Zaltbommel daarom 
ook het NK Veldrijden van 2023 gegund. 3x is scheepsrecht 
dus! En dus kunnen alle uitgewerkte plannen en 
concepten weer uit de kast. En meer dan dat. Het wordt - 
door de ruim 2 jaar lange voorbereiding - in 2023 daarom 
een NK met een gouden randje en een evenement wat zal 
staan als een huis! 

We zijn trots dat wij als organiserend comité samen 
met de vele betrokken vrijwilligers, gemeente, provincie, 
hoofdsponsor Plieger en alle overige sponsoren 
en stakeholders, een evenement van dit kaliber in 
Zaltbommel mogen en kunnen organiseren. Uiteraard 
dank daarbij voor het vertrouwen en de toewijzing door 
de KNWU. De komende maanden gaan de schouders er 
wederom onder om de vele deelnemers en bezoekers 
een waar 3-daags wielerfeest voor te schotelen. Met 
niet alleen oog voor de elitewedstrijd, maar ook voor 
de breedtesport en diverse maatschappelijke side 
events. Samen met al onze vrijwilligers, sponsoren en 
overige betrokkenen, maar bovenal samen met alle 
inwoners – niet alleen uit Zaltbommel, maar uit de gehele 
Bommelerwaard – gaan we een fantastisch, sfeervol 
en succesvol sportevenement neerzetten en leven we 
samen toe naar het Plieger Nederlands Kampioenschap 
Veldrijden 2023. We zien er naar uit!

Met sportieve groeten,

Robert Schimmer 
Voorzitter Stichting Cyclocross Zaltbommel

PLIEGER NK VELDRIJDEN 2023
ZALTBOMMEL

Van ambitie naar werkelijkheid



Beleef Zaltbommel
Als gezamenlijke ondernemers uit de binnenstad 
van Zaltbommel zijn we er bijzonder trots op dat het 
Plieger Nederlands Kampioenschap Veldrijden 2023 in 
onze mooie vestingstad wordt georganiseerd. Naast 
mooie wedstrijden op een karakteristiek en fraai 
uitgezet parcours door een goed geoliede organisatie, 
biedt onze historische binnenstad nog veel meer voor 
alle wielerliefhebbers die hier op afkomen. De winkels, 
horeca, galeries, kunstateliers, musea en overige 
bezienswaardigheden uit de binnenstad schakelen 
graag een tandje bij om onze gasten de gastvrijheid 
en gezelligheid van de Zaltbommelse binnenstad te 
laten beleven. Op beleefzaltbommel.nl vind je alle 
informatie over onze fraaie binnenstad, wat er te doen 
is, de ondernemers en bezienswaardige locaties en 
waar je de juiste informatie kunt halen. Naast het

fantastische Plieger NK Veldrijden zijn er nog veel 
meer jaarlijks terugkerende evenementen, waarvoor 
onze stad haar poorten opent. Op het gebied van 
cultuur, kunst, recreatie, culinair en ontspanning. 
Absoluut de moeite waard om eens te bekijken en te 
bezoeken. Beleef Zaltbommel! Wij heten alle sponsors 
en wielerfans in januari 2023 van harte welkom in onze 
gezellige vestingstad. Laat je – naast het veldrijden – 
vooral verrassen door al het mooie wat onze stad te 
bieden heeft. Kortom, geniet van Zaltbommel en haar 
gastvrijheid en kom vooral nog eens terug!

Gezamenlijke ondernemers Binnenstad Zaltbommel

BELEEF ZALTBOMMEL



Spieren voor Spieren

Spieren voor Spieren is een stichting die zich inzet voor
kinderen met een spierziekte, door geld in te zamelen dat
wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek, diagnose,
behandeling en zorg. De missie van Spieren voor Spieren
is alle spierziekten bij kinderen verslaan. Spieren voor
Spieren zoekt enerzijds een oplossing voor spierziekten,
anderzijds wil Spieren voor Spieren kinderen en hun
gezinnen die nu lijden onder hun spierziekte helpen en
ondersteunen.

Het Plieger NK Veldrijden 2023 omarmt dit initiatief en
draagt de Stichting Spieren voor Spieren daarom een
warm hart toe. In aanloop én tijdens het NK komen wij
daarom graag in actie om onze gezonde spieren en die
van onze bezoekers én deelnemers in te zetten voor zieke
spieren om kinderen met een spierziekte en hun gezinnen
een beetje geluk te brengen.

Oog voor de samenleving:
Stimuleren van gezond bewegen
Het Plieger NK Veldrijden 2023 staat niet alleen in het
teken van de eliterenners. Ook de breedtesport heeft de
mogelijkheid om kennis te maken met het unieke parcours
in de fraaie uiterwaarden van de historische binnenstad
van Zaltbommel. Zo maken wij – mede in samenwerking
met de Provincie Gelderland - dit evenement voor
iedereen toegankelijk. Diverse sportieve maatschappelijke
activiteiten zullen aan het Nederlands Kampioenschap
gekoppeld worden, waaronder een dikke bandenrace
voor de allerkleinsten tot en met een echte koers voor
basisschoolleerlingen, sporters met een beperking én de
recreatieve beoefenaars al dan niet onder begeleiding van
een oud-toprenner. Zo kan men niet alleen kennis maken
met het veldrijden, maar wordt ook ‘gezond bewegen’
gestimuleerd, waarmee nadrukkelijk betekenis wordt gegeven
aan het Nederlands Kampioenschap.

PLIEGER NK VELDRIJDEN 2023
omarmt SPIEREN VOOR SPIEREN
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Een ruim 2.750 meter lang spectaculair parcours in de Zaltbommelse uiterwaarden is het decor. Parcoursbouwer 
Marco Steevens heeft met een team van ruim 20 vrijwilligers een parcours voor een veldrit gebouwd waar 
deelnemers en toeschouwers van zullen genieten. De deelnemers zullen starten op de kasseien van de Waalkade, 
waarna ze meteen na “De Leugenbank” rechtsaf de uiterwaarden inrijden. Hier krijgen ze zandstroken en technische 
grasstroken te verduren en steken ze over naar de andere zijde van het parcours waar het juist klimmen tegen de 
stadsdijken geblazen is en er door zware modderstroken gereden zal worden. In het midden van het parcours is de 
CrossTent waar toeschouwers en renners samen komen om iets te eten en te drinken of om zichzelf in te schrijven 
voor de wedstrijden. Het springen over de balkjes, het wisselen van fietsen in de wisselzone en het lopen tegen de 
trappen vanuit de uiterwaarden richting het beeld van Jip en Janneke zijn een absolute must voor de toeschouwers. 
De finish is op de Waalkade ter hoogte van de “Waterpoort” waar de winnaars na afloop ook gehuldigd zullen worden.

Parcours



Plaats uw onderneming letterlijk en figuurlijk in het hart van het Plieger Nederlands Kampioenschap Veldrijden 2023 
met één van de diverse aantrekkelijke beschikbare partnerships. Geniet van dichtbij van alle actie en spanning op één 
van de meest aantrekkelijke veldritparcoursen in Nederland, de Zaltbommelse uiterwaarden. Als één van de ‘Presenting 
Partners’, ‘De Wegkapitein’, ‘De Meesterknecht’ tot en met één van de diverse beschikbare VIP-arrangementen op de elite 
wedstrijddag. Met de uitgebreide media-aandacht, waaronder live coverage van zowel de NOS als Omroep Gelderland, kan 
men niet om uw onderneming heen! De mogelijkheden zijn zeer gevarieerd en kunnen volledig op maat worden aangeboden.

Als één van de ‘Presenting Partners’ van het Plieger Nederlands Kampioenschap Veldrijden 2023 in Zaltbommel staat 
uw onderneming drie dagen lang in de spotlights van dit NK, met als hoogtepunt de elitewedstrijden op zondag. Een 
zeer uitgebreide en gevarieerde sponsorpakket van een mix van exposure en hospitality, waarbij branche-exclusiviteit 
gegarandeerd is. Middels diverse media, waaronder de gegarandeerde live tv-uitzending bij de NOS en Omroep Gelderland 
en ruime online aandacht op o.a. Wielerflits.nl wordt de zichtbaarheid van uw merk en bedrijfsnaam sterk vergoot. Dat 
in combinatie met diverse side events voor uw gasten en/of personeel. Met de zeer gastvrije en hoogstaande hospitality 
mogelijkheden in het centrale VIP paviljoen op de elitewedstrijddag maakt u van uw ‘Presenting Partnership’  tijdens dit 
Plieger Nederlands Kampioenschap Veldrijden een groot succes.

SPONSORPAKKETTEN
PLIEGER NK VELDRIJDEN 2023

ALGEMEEN

▶ Gebruik official logo Plieger NK Veldrijden 2023 in eigen uitingen
▶ Speciaal compositelogo van partner & Plieger NK Veldrijden 2023
▶ Presenting Partners genieten branche-exclusiviteit in exposure (met uitsluiting van partners KNWU)
▶ Rechtenvrij gebruik van foto’s en overig beeldmateriaal

EXPOSURE & COMMUNICATIE

1/Team Wear
▶ Logo-uiting op de officiële kleding van de organisatie

2/Reclamedoek
Exclusiviteit van branding/communicaties binnen uw parcours sector:
▶ 150 mtr. reclamedoek binnen uw sector
▶ 4-8 baniermasten binnen uw sector

3/Overig op parcours
▶ Animatie op LED-boarding (triple set) op positie in parcours
▶ Logo-uiting op LED-boarding start & finish-boog

4/Overige exposure
▶ Gedurende de dag geluids- en beeldschermreclame (LED-wall)
▶ Diverse promotorens in fanzone/parcours venue
▶ Logovermelding op diverse baniervlaggen Plieger NK Veldrijden 2023 - city dressing

MEDIA

▶ 1/1 pagina-advertentie in programmaboek
▶ Logo-uiting op sponsorpagina programmaboek
▶ Logo op alle drukwerk, waaronder posters, affiches, flyers, toegangs- en VIP-kaarten, persdossier en uitnodigingen
▶ Logovermelding op aankondigingsadvertenties diverse print media (Het Kontakt, Brabants Dagblad, Wielerflits, etc.)
▶ Logovermelding op de officiële website (homepage) van het Plieger NK Veldrijden 2023
▶ Logovermelding via de officiële socialmediakanalen 

HOSPITALITY

▶ 2x VIP-tafel à 8 personen op zondag, inclusief toegang VIP Paviljoen
▶ Welkomstdrankje bij aankomst
▶ Drinks & bites zijn all inclusive
▶ Luxe lunchbuffet is inclusief 
▶ Logovermelding op VIP-tafels
▶ Hostessbegeleiding
▶ Presentatie van parcours & rennersveld door prominente wielrenner
▶ VIP-Parking op P1, inclusief VIP-shuttle naar Official Entrance 
▶ Gratis official magazine voor u en uw gasten

SIDE-EVENTS

▶  Uitnodiging voor proloogevent / ‘warming up‘-partnerborrel 1 maand voorafgaand aan het NK Veldrijden
▶  Inclusief presentatie NK Veldrijden (algemeen, voortgang, parcours, etc.) door prominente wielercoryfee
▶  2 deelnemerskaarten voor de MTB-wedstrijd

 OVERIG

▶ Mogelijkheid tot sampling in de fanzone
▶ Mogelijkheid tot plaatsing opblaasbare promoboog rond het parcours
▶ Mogelijkheid tot gebruik van promotiestand/unit in de fanzone

FREE PUBLICITY

De organisatie van het Plieger NK Veldrijden 2023 zal zich gedurende de looptijd van de overeenkomst maximaal 
inspannen voor het realiseren en creëren van de zogenaamde free publicity t.b.v. haar Presenting Partners.

Het pakket van Presenting Partner van het NK Veldrijden is een zeer gevarieerd en uitgebreid sponsorpakket. Uiteraard 
is er de mogelijkheid voor specifiek maatwerk ten behoeve van uw onderneming. Dit kan binnen onze mogelijkheden in 
onderling overleg nader worden bepaald en samengesteld. 

MAATWERK 

PAKKETPRIJS:
€ 15.000,-

U draagt bij aan: U draagt bij aan:

PRESENTING PARTNER

▶ Logovermelding bij Official Entrance Plieger NK Veldrijden 2023
▶ Logo op interview backdrops media zone
▶ Logo/commercial in VIP-Paviljoen op de daar aanwezige TV-screens



WEGKAPITEIN MEESTERKNECHT

▶ Gebruik official logo Plieger NK Veldrijden 2023 in eigen uitingen
▶ Speciaal compositelogo van partner & Plieger NK Veldrijden 2023
▶ Rechtenvrij gebruik van foto’s en overig beeldmateriaal

▶ Gebruik official logo Plieger NK Veldrijden 2023 in eigen uitingen
▶ Rechtenvrij gebruik van foto’s en overig beeldmateriaal

▶ 75 mtr. reclamedoek binnen uw sector
▶ Logo-uiting op LED-reclamedoek start & finish-boog
▶ Gedurende de dag geluids- en beeldschermreclame (LED-wall)
▶ Logovermelding bij Official Entrance NK Veldrijden
▶ Logo op interview backdrops mediazone
▶ Logo/commercial in VIP-Paviljoen op de daar aanwezige TV-screens

▶ 50 mtr. reclamedoek binnen uw sector
▶ Gedurende de dag geluids- en beeldschermreclame (LED-wall)
▶ Logo/commercial in VIP-Paviljoen op de daar aanwezige TV-screens

▶ Mogelijkheid tot sampling in de fanzone
▶ Mogelijkheid tot gebruik van promotiestand/unit in de fanzone

▶ 1/2 pagina-advertentie in programmaboek
▶ Logo op cover programmaboek
▶ Logo-uiting op sponsorpagina programmaboek
▶ Logo op alle drukwerk, waaronder posters, affiches, flyers, toegangs- en VIP-kaarten, persdossier en uitnodigingen
▶ Logovermelding op aankondigingsadvertenties diverse print media (De Toren, Brabants Dagblad, Wielerflits, etc.)
▶ Logovermelding op de officiële website (homepage) van het Plieger NK Veldrijden 2023
▶ Aandacht via de officiële social mediakanalen

▶ Logo-uiting op sponsorpagina programmaboek
▶ Logovermelding op de officiële website (homepage) van het Plieger NK Veldrijden 2023
▶ Aandacht via de officiële socialmediakanalen

▶ 1x VIP-tafel à 4 personen op zondag, inclusief toegang VIP-Paviljoen
▶ Welkomstdrankje bij aankomst
▶ Drinks & bites zijn all inclusive
▶ Luxe lunch buffet is inclusief
▶ Logovermelding op VIP-tafels
▶ Meesterknechtbegeleiding
▶ Presentatie van parcours & rennersveld door prominente wielrenner
▶ VIP-Parking op P1, inclusief VIP-shuttle naar Official Entrance
▶ Gratis official magazine voor u en uw gasten

▶ 2 deelnemerskaarten voor de MTB wedstrijd 
▶ Uitnodiging voor 2 personen voor proloogevent / ‘warming up‘-partnerborrel 1 maand voorafgaand
 aan het NK Veldrijden 
▶ Inclusief presentatie NK Veldrijden (algemeen, voortgang, parcours, etc.) door prominente wielercoryfee

▶  1x VIP-tafel à 8 personen op zondag, inclusief toegang VIP Paviljoen
▶  Welkomstdrankje bij aankomst
▶  Drinks & bites zijn all inclusive
▶  Luxe lunchbuffet is inclusief
▶  Logovermelding op VIP-tafels
▶  Hostessbegeleiding
▶  Presentatie van parcours & rennersveld door prominente wielrenner
▶  VIP-Parking op P1, inclusief VIP-shuttle naar Official Entrance
▶  Gratis official magazine voor u en uw gasten

▶ Uitnodiging voor 2 personen voor proloogevent / ‘warming up‘-partnerborrel 1 maand voorafgaand aan
 het NK Veldrijden
▶ Inclusief presentatie NK Veldrijden (algemeen, voortgang, parcours, etc.) door prominente wielercoryfee
▶ 2 deelnemerskaarten voor de MTB wedstrijd

EXPOSURE & COMMUNICATIE EXPOSURE & COMMUNICATIE

ALGEMEEN ALGEMEEN

OVERIG

MEDIA

MEDIA

HOSPITALITY

SIDE-EVENTS

HOSPITALITY

SIDE-EVENTS

PAKKETPRIJS:
€ 10.000,-

PAKKETPRIJS: 
€ 5.000-

U draagt bij aan: U draagt bij aan:



EXPOSURE & COMMUNICATIE

Veldrijden clinic op het NK-parcours onder leiding van ex-professional (max 20 pers.), inclusief lunch in het VIP- paviljoen

▶ Inflatable volledige branding in het parcours € 2.500,-
▶ Fietsbrug volledige branding € 2.500,-
▶ Zandbak volledige branding € 1.500,-
▶ Uiterwaarden ‘zandstrand; volledige branding € 1.500,- 
▶ Trap-locatie volledige branding € 2.000,-
▶ Balken-obstakels volledige branding € 1.500,-
▶ Naamgeving VIP-paviljoen, inclusief branding € 5.000,-
▶ Commercial op de LED-screens gedurende de dag € 1.000,-
▶ Thema-sponsor (diverse thema’s bijv. Kids Parcours) op aanvraag

PRIJS:
€ 1.500

TARIEVEN
Alle tarieven zijn exclusief BTW.
Alle tarieven zijn exclusief eenmalige productie en plaatsingskosten van de diverse communicaties welke onderdeel zijn van 
betreffend sponsorpakket.
Alle reclame-uitingen worden toegekend op basis van beschikbaarheid en rekening houdend met de partners en richtlijnen van de 
KNWU. 

MAATWERK
De organisatie van het Plieger Nederlands Kampioenschap Veldrijden 2023 biedt haar relaties graag maatwerk aan bij 
de definitieve invulling van het sponsorship, want de samenwerking dient in onze beleving volledig aan te sluiten op uw 
specifieke wensen en behoeften, waardoor uw onderneming in de gelegenheid is om maximaal rendement te behalen 
uit de samenwerking met het Plieger Nederlands Kampioenschap Veldrijden 2023. Want daar gaat het uiteindelijk om.

ACTIVATIES 
Wilt u uw onderneming op een ludieke en originele manier onder de aandacht brengen van uw mede-sponsoren of de 
vele bezoekers van het Plieger Nederlands Kampioenschap Veldrijden 2023? Wij assisteren u graag bij de ontwikkeling 
van een herkenbaar en creatief activatieprogramma om uw bedrijf en bedrijfsactiviteiten nadrukkelijk op de kaart te 
zetten bij dit event. Met bijvoorbeeld de inzet van online- en socialmediacampagnes dan wel de inzet van promoteams. 
Graag gaan wij met u om tafel om het meest passende concept voor uw onderneming te ontwikkelen en uit te voeren.

DE VELDRIJDER BUSINESS CLINIC  

BITS & BITES JUPILER WIELERCAFÉ

▶ Gebruik official logo Plieger NK Veldrijden 2023 in eigen uitingen

▶ 25 mtr. reclamedoek op het parcours 
▶ Gedurende de dag geluids- en beeldschermreclame (LED-wall)
▶ Logo/commercial in VIP-Paviljoen op de daar aanwezige TV-screens

▶ Logo-uiting op sponsorpagina programmaboek 
▶ Logovermelding op de officiële website (homepage) van het Plieger NK Veldrijden 2023

▶ 2x VIP-tickets op zondag, inclusief toegang VIP-Paviljoen 
▶ Welkomstdrankje bij aankomst 
▶ Drinks & bites zijn all inclusive 
▶ Luxe lunchbuffet is inclusief 
▶ Hostessbegeleiding
▶ Presentatie van parcours & rennersveld door prominente wielrenner 
▶ VIP-Parking op P1, inclusief VIP-shuttle naar Official Entrance 
▶ Gratis official magazine voor u en uw gasten

ALGEMEEN

EXPOSURE & COMMUNICATIE

MEDIA

HOSPITALITY

PAKKETPRIJS:
€ 2.500,-

PAKKETPRIJS:
€ 250,-

▶ 1x ticket op zondag, inclusief toegang B&B Jupiler Wielercafé 
▶ Drinks & bites zijn all inclusive
▶ Presentatie van parcours & rennersveld door prominente wielrenner 
▶ Entertainment / dj in het B&B Jupiler WielerCafé

U draagt bij aan:

U draagt bij aan:
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FACTS &
FIGURES

2.750 m
parcours

600
palen

5 km
afzetlint

12.500
bezoekers

150
vrijwilligers

Social Media
Website
Facebook
Youtube

Instagram
Twitter

450
deelnemers

Ambassadeurs
Maarten Ducrot

Adri van Houwelingen
Erik Dekker

Media
• NOS Studio Sport
  Live TV-uitzending en samenvatting

• Omroep Gelderland 
  Tv-samenvatting en achtergrond

•	 Wielerflits.nl
 Live stream 

• Brabants Dagblad
 Oplage: 340.000 | Digitaal: 1.300.000

• De Gelderlander
 Oplage: 115.000

Contact
GEGEVENS

Geïnteresseerd in de aantrekkelijke mogelijkheden van het Plieger NK Veldrijden 2023? Laat het ons dan weten, wij 
maken graag een afspraak om de diverse mogelijkheden in een persoonlijk gesprek nader aan u toe te lichten.

Contactpersonen: 
Robert Schimmer robert@cyclocrosszaltbommel.nl
Walter Cleton walter@cyclocrosszaltbommel.nl
Rik van Aalst sponsoring@nkveldrijden2023.nl

Algemeen: info@nkveldrijden2023.nl
Website: www.nkveldrijden2023.nl

Cyclocross Zaltbommel
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