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      Mèt eure steun    
   hole veer weer 
de FINISH



www. rsmwealerronde.nl

 

Vrijdag 2 juni 2023 
wordt de 37e profronde Maastricht verreden !

Het inmiddels 2e ná-GIRO criterium wordt door Maastrichtse 
binnenstad verreden.

De RSM-Wealer Ronde biedt haar sponsoren een 3-tal Sponsorpakketten 

aan waarmee zij zich tijdens het criterium optimaal kunnen profileren. 

Ook biedt de organisatie de mogelijkheid deel te nemen aan de 

RSM-Wealer Challenge met een bedrijfs- of vriendenteam. 

Specifieke wensen of een maatwerkvoorstel is uiteraard ook mogelijk, dit 

bespreken we uiteraard graag met u !

Willie Wennen
Jullie hebben hem vast wel al eens gezien, Willie Wennen, maar wie 

is dat rare mannetje op die eenwieler nou eigenlijk, en wat heeft hij 
van doen met de RSM-Wealer Ronde?

Het antwoord is simpel: alles en niets. Willie is in het leven 
geroepen om jullie er op een  ludieke manier op te wijzen 

en aan te laten ‘Wennen’ dat er een wijziging is doorge-
voerd in de organisatie van de jaarlijkse RSM-Wealer 
Ronde. Dit gezellig evenement vindt namelijk sinds 
2022 niet meer in augustus (na de Tour de France) 

plaats, maar in juni (na de Giro).

Wil je er – samen met de toppers uit de Giro d’Italia – bij zijn dit 
jaar? Noteer dan in je agenda: 2 juni 2023 – RSM-Wealer Ronde. 

En wie weet kom je ook Willie tegen!
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2). PERONI
        sponsorpakket: € 2.500 

• Naamsvermelding op onze nieuwe PWA (Progressive Web App met link)   

naar uw website

• Geluidspots op parcours (tekst aanleveren) 

• Logo-/naampresentatie in ons VIP-paviljoen (1 eigen spandoek of ban-

ner/item in sponsorruimte)

• 1 Reclamebord bij start/finish

• Uw logo op ons LED-scherm(en) 

• U/Uw relaties in cabrio over parcours

• Voertuigen in reclamekaravaan

• 8 Toegangskaarten VIP-paviljoen

• Persoonlijke uitnodiging sponsor/relatiebijeenkomsten 

• Naams-/Logovermelding op onze Facebook- & LinkedIn-pagina

• Eén item t.b.v. de goodiebag

1). Koekkelkoren Dranken
       sponsorpakket: € 1.500

• Naamsvermelding op onze nieuwe PWA (Progressive Web App)  

met een link naar uw website

• Logo-/naampresentatie in ons VIP-paviljoen (1 eigen spandoek of 

banner/item in sponsorruimte)

• U/Uw relaties in cabrio over parcours

• Voertuig in reclamekaravaan

• 4 Toegangskaarten VIP-paviljoen

• Naamsvermelding op onze Facebook- & LinkedIn-pagina 

• Persoonlijke uitnodiging sponsor/relatiebijeenkomsten 

• Eén item t.b.v. de goodiebag
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Ga jij deze uitdaging aan en neem jij deel met jouw wielerploeg 
van maximaal 5 wielrenners (m/v) aan deze sensationele Chal-
lenge vrijdag 2 juni 12:00 uur? 

Het ca. 13 km lange parcours gaat 

over zowel Nederlands als Belgisch 

grondgebied rondom de Sint-Pieters-

berg. De tijdmeting is in handen van 

KNWU-officials.

• Startlocatie : Mergelweg bij de 

sportvelden Jekerdal. 

• Finishplaats: ‘Oog van Sint-Pieter’ 

vlak voor Chalet Bergrust. 

Wat moet je weten?
De RSM-Wealer Challenge staat open 

voor (bedrijfs-)ploegen van 4-5 wiel-

renners.

De eindtijd van het 3e ploeglid is be-

palend. Elke ploeg wordt begeleid 

door een motard en langs het par-

cours staan verkeersregelaars.

De eerste ploeg vertrekt om 12:00 uur. 

De verwachting is, dat de start van 

het laatste team plaatsvindt rond 

15:30 uur.

Bedrijven die een ploeg inschrijven 

kunnen zich presenteren (stand/re-

clamebord/e.d.) bij de finish op het 

‘Oog van Sint Pieter’.

Na deze sportieve inspanning is de 

wielerploeg ’s avonds welkom in het 

VIP-paviljoen op de Kesselskade. 

Naast het aanschouwen van de profs 

van dichtbij worden jullie heerlijk in 

de watten gelegd met een hapje en 

een drankje. 

Enthousiast geworden? 
Meld je dan snel aan via:  
secr@profrondemaastricht.nl

3). RSM- Wealer
       sponsorpakket: € 3.500

• Naamsvermelding + logo op onze nieuwe PWA Progressive Web 

App met een link naar uw website

• Geluidspots op parcours (tekst aanleveren) 

• Logo-/naampresentatie in ons VIP-paviljoen 

 (keuze uit max 2 eigen items in sponsorruimte banner/spandoek)

• 2 Reclameborden bij start/finish

• Uw logo op ons LED-scherm(en) 

• Uw logo op sponsorscherm erepodium

• U/Uw relaties in cabrio over parcours

• Voertuigen in reclamekaravaan

• 12 Toegangskaarten VIP-paviljoen

• Persoonlijke uitnodiging sponsor/relatiebijeenkomsten 

• Naams-/Logovermelding op onze Facebook- en LinkedIn-pagina 

• Logo op uitnodiging/ TV-spot

• 1 advertorial (aangeleverd door sponsor) op onze Facebook-pagina

• Eén item t.b.v. de goodiebag

RSM-WEALER 
Challenge € 1000,- per team inclusief 
5 Vip-kaarten
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Exclusieve sponsoring 
Dat kan worden toegevoegd aan uw sponsorpakket. 

Voorbeelden hiervan zijn o.a.:
• Sponsoring van het SPRINTKLASSEMENT Dames (€ 1000)

• Sponsoring van het SPRINTKLASSEMENT Heren (€ 1000)

• RSM-Wealer shirt gesigneerd door de winnaar van de RSM-Wealer 

Ronde dames en/of heren (€ 500)

• Logovermelding op rugnummers of polsbandjes of toegangskaarten (€ 

1000)

• Inrichten van een kleine stand in uw huisstijl t.b.v. productpresentatie 

in het RSM-WEALER VIP-Paviljoen (€ 500- € 1000)

Sponsoring volledig op maat is mogelijk. Staat uw specifieke wens niet ver-

meld? Wij bespreken deze graag met u onder het genot van een kop koffie. 

Vrienden van de 
RSM-Wealer Ronde Maastricht 
Wil jij als ‘vriend van de RSM-Wealer Ronde’ het evene-
ment steunen?  

Voor een bedrag van € 175 ontvang je 1 VIP-kaart met toe-
gang tot het VIP-paviljoen in Maastricht. Het kopen van 
extra kaarten is mogelijk.

VIP kaart
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‘Iemands karretje in de poep rijden’

Zonder Gerrie Knetemann zouden we het moeten doen met veel minder 

van die heerlijke wielertermen, dus we konden niet anders dan ook nog een 

term van hem als eerbetoon in de top 3 te zetten. Het mooie aan ‘Iemands 

karretje in de poep rijden’ is dat je je er tegelijkertijd wel een voorstelling bij 

kunt maken (het klinkt niet best), maar het toch enigszins abstract blijft 

– er is nog nooit daadwerkelijk een karretje in de poep gereden.

Meer info:
Stichting Profronde Maastricht

Bergerstraat 59

6226 BA Maastricht

secr@profrondemaastricht.nl

voorzitter@profrondemaastricht.nl

Heerlijke wielertermen
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VIP kaart

En ook nog gezellig!


