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“Weert, City of Sports”
 
Strijd, doorzettingsvermogen, passie en talent! 

Weert is in 2017 voor de 8e maal het podium van een uniek evenement vol met sport en  
spektakel. In het weekend van 9, 10 en 11 juni zijn weer een kleine tweeduizend sporters,  
honderden vrijwilligers en dik 10.000 toeschouwers op de been om dit spektakel zelf te  
ervaren of met eigen ogen van dichtbij te aanschouwen.

Samen met de gemeente Weert, Provincie Limburg, de Nederlandse Triathlon Bond en de  
Europese Triathlon Bond, hebben we de het afgelopen jaar hard gewerkt aan het verwezenlijken 
van onze nieuwe ambitie, het organiseren van het EK Olympic Distance in 2019.
In oktober 2015 hebben we de toezegging gekregen voor de Europese wedstrijden in Weert en 
daarmee staat Weert definitief op de Europese triathlon-kalender.

Weert, een bakermat voor sporttalenten en kampioenen. Ook de triathlonsport heeft hierin haar 
sporen verdiend. Niet alleen door de organisatie van de stadstriathlon, maar tevens door de  
aansprekende prestaties van triatlete Maaike Caelers die is geboren en getogen in Weert en  
ambassadrice is van onze stichting. Wil je haar volgen? www.maaikecaelers.com 
 
Trots
Het is geweldig dat wij als organisatie aan een dergelijk evenement in onze stad onderdak  
kunnen bieden en daarmee de stad Weert kunnen promoten.  
Dankzij een uniek klaverblad-parcours is ons evenement goed toegankelijk voor zowel sporter, 
coach en publiek van jong tot oud. 
 
Als voorzitter van de organiserende stichting ben ik daarom trots. Trots op zoveel alle verenigin-
gen, de vrijwilligers, de gemeente Weert, de Provincie en natuurlijk alle ondernemers die ons 
een warm hart toedragen om dit schitterende evenement te mogen organiseren in ons gastvrije 
Limburg. 
 
Ik denk dat u  het met mij eens bent…. ‘Met ons. In Weert’…  
maken we er in 2017 een super Europees evenement van.

Graag zien we iedereen op de 8e editie van de Stadstriathlon Weert in het tweede weekend  
van juni, 9, 10 en 11 juni 2017.
 
 
 
 
Wilfried Weekers
Voorzitter Stadstriathlon Weert
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Bedrijvencompetitie 2017

Voor het 2e jaar op rij, is het wederom mogelijk om je bedrijf te laten vertegenwoordigen in de 
bedrijvencompetitie van de Stadstriathlon Weert op vrijdag 9 juni. 
Niet zomaar een bedrijvencompetitie maar een spannende en compacte wedstrijd in hartje 
Weert. Een zogeheten Relay die men in estafettevorm aflegt en waar gestreden wordt om de 
“Stefan Steijvers bokaal”.
Er wordt in een zelf samengesteld team van 3 personen gestreden om het beste triathlon team 
van de regio Weert te worden! Je kunt je als bedrijf opgeven om in estafettevorm mee te doen 
aan deze bedrijvencompetitie. Sfeerbeelden en de promo kun je terug vinden op onze site!
 
OPTIE 1 – Team Relay
Eén voor één legt je teamgenoot zijn/haar mini triathlon af, waarna hij/zij de volgende  
deelnemer aantikt om tevens alle drie de onderdelen af te leggen en ten slotte de derde  
deelnemer.
 
OPTIE 2 – Bedrijven Trio’s
Blinkt één van je collega’s uit in zwemmen, fietsen of hardlopen? Dan kun je er voor kiezen om 
3x dezelfde discipline uit te oefenen. In dat geval legt Teamgenoot 1 zijn/haar zwemonderdeel 
af, waarna Teamgenoot 2 zijn/haar fietsonderdeel aflegt en Teamgenoot 3 zijn/haar  
looponderdeel aflegt. Dit tot alle onderdelen 3x zijn afgelegd. 

Meer informatie
Elk bedrijf strijdt onder een teamnaam. Bijvoorbeeld je bedrijfsnaam of een andere ludieke 
teamnaam. Zorg er ook voor dat je team goed zichtbaar is met herkenbare teamkleding.  
Supporters zijn natuurlijk onmisbaar en van harte welkom!  
Elk team ontvangt drie startnummers, fietsstickers, helmstickers en MyLaps tijdsregistratie-chips.

Het parcours
- één zwemronde van 200 meter in de passantenhaven;
- één fietsronde van 5 kilometer langs de Zuid-Willemsvaart richting de sluis en weer terug  
 richting de Stadsbrug;
- één looproute van 1,5 km via klein stukje Singel, om De Hameij en het Bassin.

Inschrijven
Meedoen/inschrijven als bedrijf of vereniging aan een leuke en spannende competitie en  
daarnaast de Stichting Stadstriathlon Weert steunen in haar toekomstplannen?
Stuur een e-mail naar info@stadstriathlonweert.nl 
Vermeld hierin:
- uw bedrijfsnaam met de contactpersoon en contactgegevens
- de namen van de drie deelnemers

stadstriatlonweert.nl



Partner pakketten 2017-2019
 
 
Vrienden van  € 100,- 
“Vrienden van”, als steuntje in de rug van de organisatie of ideaal te gebruiken als bedrijfsuitje 
waarin zowel actieve als passieve deelnemers kunnen genieten van een geweldig evenement of 
een combinatie van een arrangement bij 1 van onze partners.  
Vraag gerust naar de mogelijkheden! 
 
BRONS  € 250,- (+ € 50,- bij 1 jarig contract)
  
Dit pakket geeft recht op:

• 1 dranghekbanner van de stichting met uw naam in het Parc Ferme geplaatst.
• 1 beachvlag als extra reclame uiting langs het loopparkoers. 
• Start van 1 team aan de bedrijven competitie.
• 2 VIP bezoekers voor de ETU dag (zondag)
• Vermelding op ons grote LED-scherm. 
• Voor een reclamestand betaald u € 100,- extra (eerste recht voor hoofdpartners)
 
 
ZILVER  € 500,- (+ € 50,- bij 1 jarig contract)
 
Dit pakket geeft recht op:
 
• 2 dranghekbanners van de stichting met uw naam in het Parc Ferme geplaatst.
• 2 beachvlaggen als extra reclame uiting langs het loopparkoers. 
• Start van 2 teams aan de bedrijven competitie.
• 4 VIP bezoekers voor de ETU dag (zondag)
• Vermelding op ons grote LED-scherm.
• Voor een reclamestand betaald u € 50,- extra (eerste recht voor hoofdpartners)
• Verspreiding van uw “bedrijfsinfo/gadgets” in de tassen van de sporters/vrijwilligers.
 
 
GOUD  € 1000,- 
  
Dit pakket geeft recht op:
 
• 3 dranghekbanners van de stichting met uw naam in het Parc Ferme geplaatst.
• 3 beachvlaggen als extra reclame uiting langs het loopparkoers. 
• Start van 3 teams aan de bedrijven competitie.
• 6 VIP bezoekers voor de ETU dag (zondag)
• Vermelding op ons grote LED-scherm.
• Een reclamestand is voor u gratis (eerste recht voor hoofdpartners)
• Verspreiding van uw “bedrijfsinfo/gadgets” in de tassen van de sporters/vrijwilligers.



HOOFDPARTNER vanaf €1500,- 
 
Dit pakket geeft recht op:
 
• 3 dranghekbanners van de stichting met uw naam.
• 3 beachvlaggen als extra reclame uiting.
• Uw uitingen worden in de ARENA (finishzone) + het park ferme geplaatst.
• U wordt vernoemt op onze finishboog en op het podiumdoek waar de uitreikingen   
 plaatsvinden.
• Start van 4 teams aan de bedrijven competitie.
• 8 VIP bezoekers voor de ETU dag (zondag)
• Vermelding op ons grote LED-scherm.
• Een reclamestand is voor u gratis.
• Verspreiding van uw “bedrijfsinfo/gadgets” in de tassen van de sporters/vrijwilligers. 
 
 
Premium partner vanaf € 3000,- 
 
Wilt u een bepaald onderdeel van ons evenement “omarmen/adopteren” dan kan dat! 
Denk hierbij aan de scholieren dag, de bedrijvencompetitie, de “ouder-kind race” of 1 van de 
parcoursen. Partner worden en zijn vergt dan maatwerk van ons als organisatie samen met u. Wij 
vinden dat alles mogelijk moet zijn in goed overleg waarbij “SAMEN” het toverwoord is!
Heeft u ideeën (…niets is te gek…!) neem contact met ons op.
 
 
NAAMPARTNER vanaf € 7500,- 
 
Dit pakket geeft recht op:
 
• Uw naam wordt gekoppeld aan onze Stadstriathlon. 
• Alle PR/Promotie uitingen zullen plaatsvinden met uw bedrijfsnaam daarin prominent 
 gekoppeld.
• 6 dranghekbanners van de stichting met uw naam o.a. in de finishzone geplaatst.
• 6 beachvlaggen als extra reclame o.a. in de finishzone. 
• Start van 5 teams aan de bedrijven competitie.
• 12 VIP bezoekers voor de ETU dag (zondag)
• Vermelding + bedrijfspresentatie op ons grote LED-scherm.
• Een reclamestand is voor u gratis.
• Verspreiding van uw  “bedrijfsinfo/gadgets” in de tassen van de sporters/vrijwilligers.
NB: Als Naampartner bent u vrij om uw eigen inbreng van PR/Promotie uitingen aan te dragen. Wij 
zullen dan samen met u kijken hoe we deze op een juiste wijze kunnen inpassen tijdens  
het evenement.
 
 
SPECIALPARTNER > € 15.000,- 
 
De naam zegt het al, een SPECIALE PARTNER vergt een speciale invulling! 
Wij gaan graag met u om tafel om hier verder invulling aan te geven!



 
 
 
 
Sport Expo 2017

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Geïnteresseerd in het verkopen van uw sportartikelen op de Stadstriathlon Weert?
Dat kan op onze Sport Expo! Op vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 juni 2017 bieden wij  
verschillende locaties ter beschikking voor de verkoop van sport- en triathlon gerelateerde  
producten. Denk hierbij aan loopschoenen, wielrenfietsen, wetsuits, sportvoeding en ga zo maar 
door.

De Sport Expo is gelegen op het Bassin in Weert naast de finish. 
Deze is tijdens de Stadstriathlon Weert afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Gedurende dit  
weekend bezoeken ruim 10.000 toeschouwers en 1.500 atleten de Sport Expo.  
Met andere woorden een unieke locatie voor de verkoop van uw producten.  
Samen met u maken we er een geslaagd evenement van! 

Geïnteresseerd?
Geїnteresseerd? Dan bieden wij het volgende aan:
• 1 grote toegankelijke verkooplocatie
• De marktvergunning wordt geregeld
• 11.500 potentiële klanten
• Diverse sportdisciplines
• 1, 2 of 3 dagen aan verkoopkansen
• Naamsbekendheid
• Stroomvoorziening (alleen in overleg)

Voor al deze mogelijkheden vragen wij een kleine vergoeding ter compensatie van de kosten: 
- Voor 1 dag (zaterdag 10-6 of zondag 11-6) bedraagt de vergoeding prijs € 150,- per locatie.
- Voor 2 dagen (zaterdag 10-6 en zondag 11-6) bedraagt de vergoeding € 200,- per locatie.
- Voor 3 dagen (vrijdag 9-6, zaterdag 10-6 en zondag 11-6) bedraagt de vergoeding € 250,- per 
locatie.
 
Neem contact met ons op en bespreek de mogelijkheden via  
info@stadstriathlonweert.nl of 085-20 10 240

stadstriatlonweert.nl
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