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Partnership met resultaat!



VOORWOORD

Beste wielerliefhebber van De Draai,

In 1980 is de Draai van de Kaai opgestart ter promotie van de Kade. Dit evenement is 
uitgegroeid tot een van de grootste criteriums van Nederland. In deze 37 jaar hebben we 
veel successen gekend, groei en tegenslag meegemaakt. Nu maken we de stap om De 
Draai te laten groeien naar het grootste, tweedaagse wielerevent van de regio. Een 
gewaagde stap, maar wel een keuze die goed voelt en aansluiting vindt bij onze missie: 
‘Met onze passie voor wielersport op topniveau, creëren we een evenement vol Brabantse 
gezelligheid voor jong en oud’.

Op zondag richten we onze pijlen op de toerfietser en mountainbiker, met De Draai Tour 
Classic. Prachtige tochten over zes afstanden. We gaan in deze eerste editie uit van 700 à 
1000 deelnemers. De tochten worden afgesloten met een ontvangst op de Kade waar een 
wielerwereld voor alle deelnemers, fans en liefhebbers opgezet is. Daar willen we 
iedereen de gelegenheid geven om nader kennis te maken met een professionele dames- en 
mannenploeg (race en mtb) en diverse merken. Voor bedrijven is er de mogelijkheid om met 
bedrijventeams deel te nemen.

Maandag staat in het teken van topsport en biedt onze jeugdige renners de mogelijkheid 
om te rijden tijdens de eerste Jeugd Omnium Cup van Roosendaal. Onderdelen in het 
programma zullen zijn: een klassiek criterium en een tijdrit. Ook dit jaar rijden de amateurs 
in de categorie Amateurs B / Sportklasse hun Draai van de Kaai. De wielersport groeit 
in West-Brabant en zeker wat betreft het amateurwielrennen. We verwachten weer een 
spannende en open strijd waarin we gaan zien of De Draai winnaar en Nederlands kampioen 
van vorig jaar, Germon Peeters, zijn titel gaat prolongeren.



In de middag rijden de elite, belofte, amateur en junior Dames hun Draai van de Kaai 
criterium. We weten dat veel liefhebbers graag naar deze koers kijken. Deze koers blijft 
daarom een belangrijk onderdeel vormen in ons programma. Na de dames gaan we iets 
nieuws doen!  We organiseren voor het eerst, samen met de NL Crit Series, een wedstrijd in 
de nieuwe en snelgroeiende discipline van het “Fixed Gear” racen. Zie voor je, een uiterst 
kleurrijk internationaal peloton van renners en rensters op fietsen met één vaste versnelling 
en zonder remmen. Eigenlijk een fiets die in de discipline van het baanwielrennen gebruikt 
wordt. Deze spectaculaire discipline staat voor 45 minuten non-stop koers op topniveau! 
We verwachten met deze discipline een nieuwe en bredere groep toeschouwers te trekken.

Tijdens het avondprogramma gaan de mannen professionals de strijd aan in een voor De 
Draai nieuw koersformat. In een wedstrijd van 120 km over een grotere ronde van ruim 4 km 
willen we zoveel mogelijk World Tour en (Pro)-continentale ploegen aan de start laten 
verschijnen.  

Deze nieuwe Draai presenteren wij graag aan u en wij hopen samen met u een jarenlange 
samenwerking aan te gaan om op topsportniveau te scoren.

Met sportieve groet,

Sander van Peer
Voorzitter De Draai

MEER WETEN? 

Wilt u meer informatie over 
de partnermogelijkheden?
Neem dan contact op met Wiebe 
Keverkamp of Sander van Peer.

Wiebe Keverkamp
M: 06 83 99 06 06

Sander van Peer
M: 06 11 34 56 94

E: partners@dedraai.nl



Grootste tweedaags wielerevent in de regio

Topsport, sfeer, snelheid en sensatie

Activiteiten voor de echte wielerliefhebber

Recreatief fietsen op zondag op de weg en in het bos

Presentatie van nieuwe disciplines

Echte wedstrijden

Meer dan 20.000 bezoekers en deelnemers

De ultieme locatie voor het ontvangen van uw (VIP) gasten

Uitgebreide partnermogelijkheden

DE DRAAI IN EEN 
NOTENDOP
‘‘Met onze passie voor wielersport op topniveau, creëren we 
een evenement vol Brabantse gezelligheid voor jong en oud’’



De Draai Business Borrels gedurende het jaar:
o netwerken met onze partners
o samenwerking met De Persgroep
o interessante sprekers

Vrijdag 28 juli een Draai Business Borrel in ons VIP Paviljoen

Zondag 30 juli business event in ons VIP Paviljoen gecombineerd met de toertochten waar u 
met uw organisatie aan kunt deelnemen

Maandag 31 juli topsport, sfeer, snelheid en sensatie waar u uw gasten op kunt trakteren

Deelname met uw organisatie aan onze toertochten op zondag

Unieke mogelijkheden om te netwerken door onze samenwerking met de Persgroep

Nieuw VIP Paviljoen nabij de start/finish

VIP locatie op het Kadeplein opnieuw gesitueerd

VIP arrangementen i.p.v. VIP kaarten

Meer bezoekers, dus meer promotionele activiteiten voor uw organisatie

PARTNERPROGRAMMA 2017

VERNIEUWINGEN

PRIMEUR NEDERLAND 
FIXED GEAR RACING



Dit jaar hebben we twee VIP locaties waar we u en uw gasten ontvangen.  De VIP locatie 
is gesitueerd op het Kadeplein, vanaf hier kunt u de wedstrijden volgen en genieten van de 
klanken van ons entertainmentprogramma. Hier bieden wij u en uw gasten een onbeperkt 
drankarrangement en snacks aan, tot aan het einde van de wedstrijd.

Nieuw dit jaar is ons VIP Paviljoen op het Distel terrein nabij de start/finish. Waar u op 
uw gemak uw gasten kunt ontvangen, kunt netwerken maar vooral met uw neus bovenop de 
wedstijden kunt staan. Op deze locatie kunt u genieten van ons onbeperkte drankarrangement 
en heerlijk eten bereid door onze koks.

Dit jaar bieden we onze partners twee soorten arrangementen. Het ‘VIP deck Arrangement’ 
en het ‘Luxe Paviljoen Arrangement’. Met het Vip deck Arrangement kunt u gebruik maken 
van de VIP locatie op het Kadeplein. Met het Luxe Paviljoen Arrangement  kunt u gebruik maken 
an het Luxe VIP Paviljoen bij de Distel en van de VIP locatie op het Kadeplein. De gasten met 
het Luxe arrangement worden eerder uitgenodigd op het VIP Paviljoen om extra vroeg van de 
renners te kunnen genieten.

VIP IS ÉCHT VIP 
BIJ DE DRAAI

NIEUW: VIP PAVILJOEN

ARRANGEMENTEN



WIELERPROGRAMMA
ZONDAG
Onder de naam De Draai Tour Classic organiseren we op zondag 6 mooie toertochten voor zowel 
individuele deelnemers als (bedrijven-) teams. Drie tochten gaan over de weg, drie door het bos.

De Race Toertochten zijn uitgezet in onze mooie regio West-Brabant, over 3 afstanden (90, 130 en 
170 km). Zonder uitzondering mooie routes waarmee iedere liefhebber aan zijn of haar trekken komt. 
De langste route loopt onder andere via de Moerdijkbrug en de Kiltunnel.

De Mountainbike Toertochten zijn ook zeer aantrekkelijk. Er zijn drie varianten (35, 55 en 75 
km). De kortste route is bijzonder en gaat voor 80% over onverhard terrein binnen de gemeente 
Roosendaal. Met andere woorden een city mountainbiketocht. De langste route biedt veel uitdaging 
voor doorgewinterde bikers en koppelt op fraaie wijze de trails rond Bergen op Zoom, de klimmetjes 
van Huijbergen en de Rucphense Heide aan elkaar. Alle afstanden zijn uitgepijld, behalve de 
mountainbiketocht van 75 km, deze zal op GPS worden verreden. 

Voor alle afstanden geldt dat er onderweg verzorgingsposten met sportdrank en voeding zijn 
ingericht voor de deelnemers. 

Wanneer de deelnemers hun tocht hebben volbracht en finishen op de Kade, zijn zij van harte 
welkom in ons VIP Paviljoen. Daar wordt deze sportieve dag vervolgd in de vorm van een fan- en 
businessmiddag waarbij we iedereen de gelegenheid geven om nader kennis te maken met een 
aantal professionele dames- en mannenploegen en diverse merken uit de wielerwereld. Tevens is 
de mogelijkheid om met elkaar te genieten van een drankje en een pastabuffet. Voor onze zakelijke 
deelnemers ontwikkelen we tevens een aanvullend netwerkprogramma. DE DRAAI TOUR CLASSIC

ZONDAG 30 JULI



WIELERPROGRAMMA
MAANDAG
Jeugd Omnium Cup Roosendaal
Ruim baan voor het talent van de toekomst! Deze editie van De Draai maken we ruimte in ons 
programma voor de jeugdige wedstrijdrenner in categorie 7 (12-13 jaar). De renners en rensters rijden 
twee onderdelen, een individuele tijdrit en een klassiek criterium, waarna een totaalklassement wordt 
opgemaakt. De sterkste renners en rensters komen vanzelf bovendrijven!

Amateurs B/ Sportklasse
In 2016 hebben we de amateurrenners uit Nederland en onze eigen regio in het bijzonder, weer de 
kans gegeven om te strijden op de Kaai. Die lijn trekken we door in 2017. Het amateurwielrennen 
groeit in de regio en draagt bij aan de algehele beleving van onze mooie wielersport. Met een gerichte 
campagne zorgen we voor een sterke nationale bezetting van het peloton. Deze categorie nodigt uit 
om tijdig naar de Kade te komen omdat er met open vizier gekoerst wordt!  

Damescriterium
Het dameswielrennen zit de laatste jaren onmiskenbaar in de lift. En terecht! Dameswedstrijden 
kennen zonder uitzondering een spannend koersverloop, ook tijdens de Draai. Als Draai weten 
we al ruim 8 jaar dat een dames criterium onderdeel van ons programma moet zijn en dat geldt 
ook weer voor deze Draai editie van 2017. Zoals onze bezoekers van ons gewend zijn, zal het 
deelneemstersveld ook dit jaar van topniveau zijn, met verschillende Nederlandse en buitenlandse 
toprensters.



Fixed Gear race. Een primeur voor Noord-Brabant
Dit jaar organiseren we voor het eerst, in samenwerking met NL Crit Series, een Fixed Gear race. Fixed 
Gear is een spectaculaire en groeiende discipline in de wielersport. De oorsprong van deze discipline 
ligt in de jaren ’90 in grote steden als New York en London, waar een subcultuur ontstond uit de 
grote populatie van fietskoeriers. Zij begonnen met het organiseren van kleine, informele wedstrijden, 
rijdend op baanfietsen met één vaste versnelling. Inmiddels is Fixed Gear ontwikkeld naar een zeer 
kleurrijk en internationaal peloton van renners en rensters. De befaamde Red Hook Crit wedstrijden 
zijn wedstrijden op topniveau in Brooklyn, Barcelona en Milaan. Fixed Gear staat direct vanuit het 
vertrek garant voor 45 minuten non-stop koers op topniveau! Omdat Fixed Gear renners vanuit het 
startschot direct maximaal moet kunnen presteren, wordt een zogenaamd warm-up area ingericht 
waarin alle renners zichzelf op “de rollen” kunnen warmrijden.

120km Koers van World Tour en (Pro)- Continentale ploegen
Als absolute knaller sluiten we af met een koers voor profrenners volgens een nieuwe opzet. Een 
koers over 120 km op een nieuwe stadsomloop van ruim 4 kilometer. Met start en finish op de altijd 
drukke Kade. We willen “echte koers” brengen voor de liefhebber en fan. Een wedstrijd die ergens over 
gaat, met een zeer rijk gevulde premie- en prijzenpot. We hebben daarbij als ambitie om een sterk 
rennersveld neer te zetten bestaande uit WorldTour en (Pro-) Continentale ploegen. We realiseren 
ons dat dit een gewaagde stap is. We hebben er vertrouwen in De Draai als merk de komende jaren 
verder te ontwikkelen en een nieuwe koersreputatie op te gaan bouwen. De eerste reacties vanuit de 
wielerwereld zijn in ieder geval positief!

Tijdens de traditionele Draai-maandag richten we ook dit jaar weer een Wielerplein in. Een plein 
gesitueerd bij de kassa-ingang waar het grootste deel van onze bezoekers het gesloten parcours 
binnenkomt. Het Wielerplein wordt ingericht voor wielermerken en wielerploegen die willen werken 
aan hun merkbeleving. Een centrale plek, waar onze bezoekers op een laagdrempelige manier kunnen 
kennismaken met hun producten en diensten.

WIELERPLEIN



Conversatiedoelen   
Merkbekendheid verhogen 
Merkinvulling verduidelijken 
Converseren met klanten en stakeholders
Platform voor virale marketing 

Belevenisdoelen   
Merkimago ondersteunen en wijzigen 
Merkbeleving aanscherpen
Consumenten en fans bereiken

Terugverdiendoelen
Distributieruimte creëren 
Merkentrouw ondersteunen en bevorderen
Verkoop ondersteunen en bevorderen
Platform productinnovatie en –testen 
Platform meerverkoop 

WAT ZIJN UW DOELEN?

1. Samen bepalen we uw doel
2. We kiezen de juiste basis
3. We bepalen welke opties wel/niet aansluiten bij uw organisatiedoelstellingen
4. Partnership voor nu en de komende jaren

De Draai biedt meer keuze, meer mogelijkheden en is gericht op uw 
organisatiedoelstellingen.



PARTNERMOGELIJKHEDEN
  
 DE DRAAI 2017
  
  30&31 JULI 



EEN VAN ONZE KLASSEMENTEN DRAAGT UW BEDRIJFSNAAM

Als Platinum partner geeft u het startschot van uw klassement en ontvangt u 
een gesigneerd shirt van de winnaar na afloop. Ook worden alle rugnummers 
en bekers voorzien van uw bedrijfsnaam. Al uw overige wensen bespreken wij 
met u en samen bepalen we waar maatwerk mogelijk is.

Naast de reclameborden, spandoeken en banieren welke inclusief zijn en door 
ons worden geleverd, kunt u ook onbeperkt uw borden en wegspandoeken 
aanleveren. 

De genoemde prijzen zijn excl. 21% btw

15 PAVILJOEN KAARTEN

15 VIP DECK KAARTEN

8 RECLAMEBORDEN

4 WEGSPANDOEKEN

3 BANIEREN

PREMIUM PROMOTIE 
PAKKET

VERMELDING OP  ALLE 
COMMUNICATIE-UITINGEN

MINIMAAL 3 JAARPLATINUM PARTNER

PARTNERFEE
€ 10.000,-



Als Golden partner verbindt u uw bedrijf aan ons evenement en zorgen wij 
ervoor dat u goed onder de aandacht wordt gebracht. Ook wordt u prominent 
vermeld op onze posters. Een van de beste profwielrenners wordt aan u 
gekoppeld (door een notaris getrokken) en na afloop heeft u een meet-en-
greet met uw renner* 
 
* Afhankelijk van de mogelijkheden van de renner.

De genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.

10 PAVILJOEN KAARTEN

10 VIP DECK KAARTEN

10 WEGSPANDOEKEN

POSTERVERMELDING

GOLDEN PROMOTIE
PAKKET

VERMELDING OP WEBSITE, 
SOCIAL MEDIA, SPANDOEKEN

GOLDEN PARTNER

PARTNERFEE
€ 5.000,-



SILVER PARTNER

PARTNERFEE
€ 2.500,-

Wordt u onze Silver partner dan ondersteunt u ons evenement en zorgen wij 
ervoor dat u uw gasten optimaal in de watten kunt leggen. Daarnaast wordt er 
een profwielrenner aan u gekoppeld (door een notaris getrokken) en na afloop 
heeft u een meet-en-greet met uw renner*.

* Afhankelijk van de mogelijkheden van de renner.

De genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.

6 PAVILJOEN KAARTEN

6 VIP DECK KAARTEN

4 HEKSPANDOEKEN

STANDAARD
BASISPAKKET

VERMELDING OP WEBSITE



Wordt u Bronze partner dan ondersteunt u ons evenement en zorgen wij 
ervoor dat u en uw gasten optimaal kunnen genieten op ons VIP deck. 
Daarnaast zal uw naam tijdens de premierondes worden omgeroepen.

De genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.

8 VIP DECK KAARTEN

2 HEKSPANDOEKEN

STANDAARD
BASISPAKKET

VERMELDING OP WEBSITE 

BRONZE PARTNER

PARTNERFEE
€ 1.000,-



4 VIP DECK KAARTEN

STANDAARD
BASISPAKKET

VERMELDING OP WEBSITE

Wilt u dit jaar partner worden van ons evenement en uw gasten verwelkomen 
in onze VIP ruimte? Dan begint u met ons VIP pakket. 

Losse VIP toegang alleen verkrijgbaar met een partnerpakket 
Paviljoen kaarten:  € 200,- per stuk 
VIP deck kaarten:  € 75,- per stuk

De genoemde prijzen zijn excl. 21% btw. 

VIP

BEDRAG
€ 500,-



CYCLING PARTNER

BEDRAG 
€ 750,-

Met dit pakket bent u zeker van deelname aan De Draai Tour Classics. Een 
tocht met verschillende afstanden die u met uw bedrijf kunt gaan rijden. Een 
combinatie van sport en business. In de middag wordt de dag vervolgd met 
een fan- en businessmiddag waarbij iedereen de gelegenheid heeft om nader 
kennis te maken met professionele dames- en mannenploegen. Daarnaast is 
er de mogelijkheid om te genieten van een drankje en uitgebreid pastabuffet. 
Aansluitend bezoekt u de volgende dag onze vernieuwde koers!

De genoemde prijzen zijn excl. 21% btw. 

5 PAVILJOEN KAARTEN

5 BEDRIJVENTEAM 

KAARTEN

2 RECLAMEBORDEN

STANDAARD
BASISPAKKET

VERMELDING OP WEBSITE, 
SOCIAL MEDIA, SPANDOEKEN



Tijdens de Draai-maandag verwelkomen we onze bezoekers weer op het 
Wielerplein. Op dit plein brengen we de wielerbeleving nog dichterbij de 
bezoeker. Wieler gerelateerde merken en wielerploegen die willen werken 
aan de zichtbaarheid van hun merk, product of dienstverlening zijn van 
harte welkom. Mogelijkheden zijn een bus, trailer, tent of ploegauto met een 
bezetting vanuit uw organisatie. Andere vormen van aankleding zijn ook 
mogelijk, zoals merchandising. 
 

2 RECLAMEBORDEN

STANDAARD
BASISPAKKET

VERMELDING OP WEBSITE, 
SOCIAL MEDIA, SPANDOEKEN

WIELERPLEIN PARTNER

BEDRAG 
IN OVERLEG



ACTIE PARTNER

BEDRAG
IN OVERLEG

Ons evenement wordt bezocht door gemiddeld 15.000 bezoekers. Heeft u een 
product of dienst dat u graag onder de aandacht van een groot publiek wilt 
brengen? Dan past dit pakket bij u! Denk bijvoorbeeld aan het versterken van 
uw merk of merkbeleving. 

ACTIE MET BEZOEKERS

STANDAARD
BASISPAKKET

VERMELDING OP WEBSITE



EEN VAN ONZE LOCATIES DRAAGT UW BEDRIJFSNAAM

Ons wielerplein, de VIP ruimte of het artiestenpodium draagt uw bedrijfsnaam. 
Uw bedrijfsnaam komt terug op de bewegwijzering en de plattegrond. Al uw 
overige wensen bespreken wij met u en samen bepalen we waar maatwerk 
mogelijk is.

Naast de reclameborden, spandoeken en banieren welke inclusief zijn en 
door ons worden geleverd, kunt u ook onbeperkt uw eigen borden en 
wegspandoeken aanleveren. 

De genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.

25 PAVILJOEN KAARTEN

25 VIP DECK KAARTEN

8 RECLAMEBORDEN

4 WEGSPANDOEKEN

5 BANIEREN

LOGO OP WEBSITE

POSTERVERMELDING

EVENT PARTNER

PARTNERFEE 
€ 20.000,-



ONS EVENEMENT DRAAGT UW BEDRIJFSNAAM

Naast de naamvoering van ons event, bent u ook de gastheer van onze 
VIP ruimte en bent u zichtbaar op al onze uitingen zoals de posters, 
toegangskaarten en VIP kaarten.  Al uw overige wensen bespreken wij met u 
en samen bepalen we waar maatwerk mogelijk is.

Naast de reclameborden, spandoeken en banieren welke inclusief zijn en 
door ons worden geleverd, kunt u ook onbeperkt uw eigen borden en 
wegspandoeken aanleveren. 

De genoemde prijzen zijn excl. 21% btw.

MINIMAAL 3 JAAR

40 PAVILJOEN KAARTEN

40 VIP DECK KAARTEN

10 RECLAMEBORDEN

10 WEGSPANDOEKEN

10 BANIEREN

LOGO OP WEBSITE

POSTERVERMELDING

PRESENTING PARTNER

PARTNERFEE 
€ 35.000,-



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Wiebe Keverkamp
Partnerrelaties De Draai
wiebe.keverkamp@dedraai.nl
06 83 99 06 06

Sander van Peer
Voorzitter De Draai
sander.vanpeer@dedraai.nl
06 11 34 56 94

WORDT U PARTNER?



Stichting Draai van de Kaai

Kade 51a

4703 GC Roosendaal

T 0165-544152

E partners@dedraai.nl

I www.dedraai.nl 

 DRAAI
DE


