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SPRINT
Spektakel op de
korte afstand!

Postadres: 				
Van Gochstraat 62, 2291 RJ Wateringen
Website: www.profrondewestland.nl
E-mail adres: info@profrondewestland.nl

Fotografie: Michel Kort Fotografie
Maar liefst 44 keer vertrokken de renners voor de
Wateringse Wielerronde. Tot vorig jaar: toen veranderde het evenement van naam. Tegenwoordig is het
Profronde Westland. Het is een naamsverandering die
duidelijk maakt dat gemeente Westland en het organiserend comité nog inniger zijn gaan samenwerken.
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Profronde Westland:
meer dan wielrennen
alleen!

Woonplaats:
Hieronder graag aankruisen waar uw voorkeur naar uitgaat. Wij kiezen voor:
Pakket Oranje

Pakket Goud

Pakket Blauw

Pakket Platina

Pakket Zilver

Hetzelfde als vorig jaar

De wielerronde behoort tot de grootste sportevenementen in de regio. Elk jaar staan zo’n dertig- tot
veertigduizend wielerliefhebbers rond het parcours
in Wateringen. Bijzonder is ook dat Wateringen nog
steeds een van de weinige koersen is waar de profs
kosteloos te bezichtigen zijn. Dat is mede te danken

Wij willen daarover contact met één
van de comitéleden.

aan de trouwe groep sponsors die elk jaar weer de
portemonnee trekt. Sinds vorig jaar is ook gemeente
Westland nauwer bij de dag betrokken.
Gemeente Westland is immers een sportieve
gemeente, één die topsportevenementen een warm
hart toedraagt. Om die band te onderstrepen,
besloot het organiserend comité vorig jaar de naam
te veranderen in Profronde Westland. ‘We vonden het
een mooi moment om deze naamsverandering en
samenwerking door te voeren’, zegt Marco Vijverberg
van het wielercomité. ‘Bovendien is het met de nieuwe
naam ook een effectief stukje Westlandpromotie.’

Het heet weliswaar Profronde Westland, maar naast
het wielrennen is er op 2 augustus nog veel meer
te doen in Wateringen. Wielerliefhebber of niet, het
is van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat genieten
in hartje dorp! Liefhebbers van de kermis? Ook die
is er weer tijdens de Profronde. Papa’s en mama’s
kunnen hun kleine Dumoulinnetjes aanmoedigen
tijdens de dikkebandenrace. Langs het parcours
zijn er volop mogelijkheden voor een hapje en een
drankje. En ja, met zoveel toeschouwers - tusssen
de dertig- en veertigduizend - is de kans natuurlijk
wel heel groot dat je een bekende tegen het lijf loopt.
Dat maakt Profronde Westland ook nog eens een
heel sociaal evenement.

Sinds vorig jaar kent Profronde Westland
een nieuw onderdeel: de Sprintcup! Een
aantal prominente deelnemers aan de
ronde wordt aan elkaar gekoppeld. Die
duo’s rijden twee rondjes door het dorp,
in een zo hoog mogelijk tempo. Vorig
jaar waren het meteen bekende namen
die voor het eerst de Cup mee naar huis
mochten nemen: Laurens ten Dam en
Dylan van Baarle!
De Sprintcup heeft daarmee meteen
z’n naam gevestigd als blijvertje in
de programmering. Het is een nieuwe
toegevoegde waarde naast de ‘gewone’
profronde. Want die kan nog zo
spannend zijn, bij de Sprintcup is iedere
ronde spannend. Ook dit jaar staan de
prominente renners voorafgaand aan de
profronde weer als koppels aan de start.
Het levert een groot spektakel op voor
het publiek. Ook voor de deelnemers is
het een welkome verademing. Wie gaan
er dit jaar met de Cup en de eer strijken?
Mis het niet!

Hall of fame

2014

Profronde Westland
is goed op weg met
Mourik!

industrie als voor publieke opdrachtgevers, zoals
gemeenten en provincies. In regio Westland
voerde Mourik de afgelopen jaren meerdere
verbeteringen uit aan diverse wegen zoals de
N222, fietsverbinding Vlietpolderplein en de N464.

Nee, Groot Ammers ligt niet direct om de hoek van
Wateringen. En tóch is Mourik in Groot Ammers
een van de trouwe sponsors van Profronde
Westland. ‘We zijn veel bezig met infrastructurele
projecten in regio Westland. Daarom vinden
we het leuk om het evenement als sponsor te
steunen’, zegt Hans de Wit, verantwoordelijk voor
de projecten in de regio bij het concern – want dat
is Mourik, met 2.000 medewerkers die onderhand
actief zijn op alle continenten.

Betrokkenheid
Kortom, er liggen dus nogal wat wegen in
Westland waar Mourik betrokken bij is geweest.
Hans: ‘Bij Mourik werken we graag mee aan
goede wegverbindingen in deze regio en dat mag
best gevierd worden met de sponsoring van een
wielerfeestje. Het zou leuk zijn als Tom Dumoulin,
onze Nederlandse wielerbaas, ook dit jaar van
de partij kan zijn. Wij zijn in ieder geval ook
aanwezig om dit samen met de inwoners van
Westland te beleven.’

Infra in Westland
V.l.n.r: 2. Tom Leezer 1. Sebastian Langeveld 3. Lieuwe Westra

2015

In de divisie Infra werkt Mourik voor zowel de

www.mourik.com

2 augustus 2018
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Sponsor ook mee!

VIP-kaarten

Natuurlijk wilt u niet dat uw bedrijf ontbreekt bij hét publieksevenement van onze
regio: Profronde Westland. Dat hoeft ook niet! Op donderdag 2 augustus kunt
u erbij zijn. Er zijn diverse sponsorpakketten om een keus uit te maken. Interesse?
Neem dan vrijblijvend contact op met een van de leden van het wielercomité.

uitgebreid buffet, start

Gratis onbeperkt drinken

U ontvangt tien

U ontvangt zes

U ontvangt vier

U ontvangt twee
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en finish van dichtbij
aanschouwen.*
Presentatie op schermen
Logo vermelding op
LCD schermen in de
VIP-ruimte.

V.l.n.r: 2. Dylan van Baarle 1. Niki Terpstra 3. Robert Geesink

2016

Logo vermelding groot

De profs van de Tour:
een week later in je
achtertuin!

scherm op het Scrumpy
plein.
Website

Het is elk jaar weer een traditie: de profs hebben
de ronde van Frankrijk amper achter de rug of de
eerste donderdag na de Champs Elysee rijden ze
alweer rond in Wateringen! Zeker nu Nederland weer
fantastische resultaten boekt op internationaal niveau,
spreekt het aan om toppers in de eigen achtertuin te
zien koersen. En Wateringen heeft een grote reputatie
als het aankomt op het halen van toppers!

nl zo'n 35.000 keer
bekeken.
Profronde Westland App

Wielerkrant
V.l.n.r: 2. Niki Terpstra 1. Dylan Groenewegen 3. Ramon Sinkeldam

2017
V.l.n.r: 2. Dylan van Baarle 1. Ramon Sinkeldam 3. Tom Dumoulin

Mark Cavendish, Fabian Cancellara, Michael
Boogerd, Joop Zoetemelk, Erik Breukink, Phil
Anderson, Jan Raas en Oscar Freire. Aan de lijst
met imponerende winnaars in Wateringen lijkt
bijna geen einde te komen. Veel Tour-grootheden
reden een paar dagen na het bereiken van Parijs in
Westland rond. Tegenwoordig is het een stuk minder
eenvoudig om de absolute toppers van de Tour naar
een criterium te halen. Renners met een grote naam
kunnen veel geld vragen voor een optreden van
goed twee uurtjes.
Dumoulin en Mollema
Daarom moet ook Wateringen selectiever
omspringen met de sponsorcentjes. Des te
opvallender is het dat het actieve wielercomité elk
jaar weer met bekende namen kan schermen. Zo

stonden vorig jaar met Tom Dumoulin en Bauke
Mollema twee absolute smaakmakers aan de
start. Wateringen heeft in 45 jaar tijd ook veel
goodwill opgebouwd in het profpeloton. De
profrenners rijden hier graag hun rondjes omdat zij
tijdens het fietsen de gezellige sfeer in de straten
ervaren.
Wie gaan het dit jaar maken?
Over die vraag buigt het wielercomité zich de
komende maanden weer. Natuurlijk staan er
rennersnamen op de verlanglijst. Maar Wateringen
is ook een slagvaardige organisator: is er
tijdens de Tour een renner die onverwacht goede
prestaties levert, dan is de kans groot dat die
alsnog aan de deelnemerslijst wordt toegevoegd.
Nog even geduld dus...

speciale wielerkrant met
een oplage van ongeveer
45.000 stuks. Hierin
kunnen wij u als sponsor
het volgende aanbieden:
OPTIONEEL vanaf pakket Brons
Optioneel Full color

Hele pagina - A3

Halve pagina

Kwart pagina

Achtste pagina

advertentie in de

formaat staand €

- A4 formaat

- A5 formaat

- A6 formaat

Wielerkrant.

1250,-

liggend € 1000,-

staand € 750,-

staand € 500,-

*U kunt VIP kaarten bijbestellen à € 75,- per stuk

