
Op zondag 30 april 2023 is de Gemeente 
Woensdrecht gastheer van een nieuwe wieler-
klassieker voor elite/beloften en junioren. Na 
een succesvolle serie van 15 criteriums  (in 
totaal 45 koersen) in  2020, 2021 en 2022 von-
den we het als organisatoren van de Brabant-
se Wal Wielerevents  een mooie gelegenheid 
om onze regio te tonen aan de top van het 
Nederlandse elite en beloften peloton.
Onze UCI Bike City Wielergemeente staat 
bekend om de rijke historie aan prachtige 
en memorabele wielerevenementen. Daar 
past zeker deze nieuwe klassieker bij. De 
naam “Slag om Woensdrecht” is niet zomaar 
gekozen, maar refereert aan de zware strijd 
tijdens WOII op het Woensdrechts grondge-
bied We zijn erg verheugd en trots dat twee 
grote,  wereldberoemde bedrijven, gevestigd 
in de gemeente Woensdrecht, onze nieuwe 
klassieker omarmen als hoofdsponsor. 

Zowel Aviolanda Aerospace als Fokker Tech-
niek  trekken gezamenlijk op als hoofdspon-
sor. Fokker zal haar naam verbinden aan “De 
Slag”. In alle  communicatie zullen we daarom  
spreken over “De Fokker Slag om Woens-
drecht”. Met veel aandacht in de media, via 
livestream uitzendingen op regionale  TV  en 
samenvattingen op Eurosport, kunnen we als 
“nieuwkomer” rekenen op veel exposure.

Als partner van “De Fokker Slag om Woens-
drecht” en wielerliefhebber kunt u erbij zijn! 
Met sportieve groet,

Namens de organisatie, 
Stichting Vrienden van de koers

Niels van Elzakker en Jeroen van Wezel

DE           SLAG OM 
WOENSDRECHT
sponsorinformatie

DE SLAG OM WOENSDRECHT

WELKOM IN DE GEMEENTE WOENSDRECHT

Rainier Schuurbiers
wethouder sport en toerisme van de gemeente Woensdrecht

Als wethouder sport van de gemeente Woensdrecht kan 
ik zeggen dat we erg blij zijn met het initiatief van de 
Vrienden van de koers. Een échte klassieker die past in 
de traditie van grote wielerevenementen in onze dorpen. 
Met als openingswedstrijd een klassieker voor junioren, 
gevolgd door de Topcompetitie wedstrijd voor de elite/
beloften categorie. Op een afwisselend, zwaar parcours, 
op historische grond. Hier werd in 1944 hevig gevochten 
om elke vierkante meter. Naar later bleek, een essenti-
ele strijd voor de bevrijding van Zuid-Nederland. Bij de 
‘Slag om Woensdrecht’ wordt op verschillende manieren 

stilgestaan. Nu zal er een sportieve strijd op de fiets plaatsvinden. Een eerbetoon aan de 
gevallenen in WOII.  Mooi dat deze wedstrijd is opgenomen  in de Schwalbe Topcompetitie. 
Daarmee is er gegarandeerd veel publiciteit voor onze gemeente, de sponsors, de Brabantse 
Wal, de renners en de teams.

We verheugen ons op een mooie wielerdag!
powered by:



SPONSORPAKKETTEN

BRONS ZILVER GOUD

- - -

10 borden (25 mtr) 12 borden (30 mtr) 12 borden (30 mtr)

- 8 borden (20 mtr) -

LED display* (1 x per cyclus) LED display* (2 x per cyclus) LED display* (2 x per cyclus)

- - logo op podiumbanner

- - logo op finish-boog

- - bochtensponsor**

VIP tickets****
4 stuks

VIP tickets****
10 stuks

VIP tickets****
15 stuks

BWF passepartout*** 
4 stuks

BWF passepartouts*** 
8 stuks

BWF passepartouts***
12 stuks

€2.500,-
pakketten beschikbaar

10

€4.500,-
pakketten beschikbaar

6

€7.500,-
pakketten beschikbaar

4

LOSSE RECLAME/SPONSORMOGELIJKHEDEN

• 1 bord (2,5 mtr) bij finish ......................................................................€250,00
• 2 borden (5 mtr) bij finish ....................................................................€500,00
• 4 borden (10 mtr) inclusief 1x LED display* bij finish ..........€1000,00
• Bochtensponsor** (8 bochten) ........................................................€2.000,00
• Losse VIP tickets**** ..............................................................................€75,00

TOELICHTING

•  Exclusief voor pakketsponsors:  
meerijden in één van de gastenwagens.     
 

*  Led display: 14 dagen op 1 groot led display aan openbare weg en 2  
beamerschermen naast het podium. Per cyclus 8 seconden in beeld.  
    

**  Bochtensponsor: verspreid over het parcours     
  
***   Brabantse Wal Festival is een 4 daags evenement met ca 10.000 bezoekers. 

Passe partouts voor 22 en 26  april 2023 t.w.v. €45,-     
  

****   VIP tickets:  Tijdens de wedstrijd hapjes en drankjes in gereserveerde zône 
nabij de finish.       

•    De Mega Party & De Hollandse Avond:  
alle info op www.brabantsewalfestival.nl     
 

•  De organisatie laat  de reclamematerialen vervaardigen, zodat uniformiteit in 
maatvoering gegarandeerd is.    

•  De kosten voor het vervaardigen van de reclamematerialen zijn voor rekening 
van de organisatie.    

•    Looptijd samenwerking: 3 jaar.    
•  In overleg zijn andere promotionele opties mogelijk. 
•  Alle prijzen zijn exclusief 21% btw.     

 
CONTACTPERSONEN: 
Niels van Elzakker: 0031-6-555 929 92 
Jeroen van Wezel: 0031-6-511 719 43
E-mail: info@vriendenvandekoers.nl 

www.defokkerslagomwoensdrecht.nl    
 

HOOGERHEIDE

mede mogelijk gemaakt door


