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Voorwoord
Ine de lege

Waarde lezer, 
WORD SPONSOR VAN DE 
ZRB

Al meer dan 40 jaar worden 
de ZRB Roeiwedstrijden 
georganiseerd. In de loop der 
jaren is de ZRB uitgegroeid tot 
dé nationale Roeiwedstrijd van 
het zuiden die plaatsvindt op 
de watersportbaan te Tilburg. 
We ontvangen ruim 2.500 
deelnemers en toeschouwers
bij dit jaarlijks terugkerende 
evenement. Komend jaar zal 
de wedstrijd plaatsvinden op 
14 en 15 mei

INTERRESANT VOOR U! 
WAAROM?

Wat maakt de ZRB 
Roeiwedstrijden zo interresant 
voor u? De doelgroep die wij 
op de ZRB Roeiwedstrijden 
mogen ontvangen is erg uniek 
en divers. We ontvangen 
studenten en junioren uit heel 
Nederland die zich toewijden 
aan topsport, naast het volgen 
van een (universitaire) studie. 
Dit biedt de mogelijkheid 
om in contact te komen met 
uiterst gedreven studenten
en junioren uit heel Nederland.

Daarnaast zijn de ZRB 
Roeiwedstrijden de enige 
wedstrijden die plaatsvinden 
onder de rivieren. Dit biedt 
een unieke mogelijkheid tot 
profi leren in het zuiden van 
Nederland. Voor zowel grote 
als kleine bedrijven zijn er vele 
mogelijkheden om in contact 
te komen met de diverse 
doelgroep. We hebben een 
actief acquisitiebeleid waarin 
we graag meedenken en 
helpen met de sponsoren om 
zoveel mogelijk waarde uit 
de sponsoring vna de ZRB 
Roeiwedstrijden te halen.

Op zoek naar toekomstige 
gedreven, Young Proffesionals? 
Dan bent  u bij ons aan het 
goede adres. 
Benieuwd? Lees vooral verder!

Met vriendelijke groet,

Ine de Lege
Voorzitter ZRB- Bestuur 
2022



1Weergavefrequentie bepaald naar ratio van sponsorpakket 
*excl. BTW

Sponsoring
In het onderstaande overzicht treft u 
verschillende voorstellen tot samenwerking 
aan. We hebben hierin onderscheid gemaakt 
in drie verschillende sponsorpakketten. Deze 
pakketten zijn opgebouwd op basis van 
weergavefrequentie.

Pakket 3 is inclusief weergave op de livestream. 
Uit onderzoek is gebleken dat een livestream 
op een nationale roeiwedstrijd tussen de 
10.000 en 15.000 actieve kijkers oplevert! 
Mocht u voor het pakket Goud kiezen, dan zal 
het logo van uw bedrijf verscheidene keren op 
de livestream verschijnen.

Benieuwd naar hoe wij onze socialmedia pagina 
inrichten? Blader verder om voorbeelden van 
onze socialmedia te zien!



Terreinindeling
Hieronder volgt de indeling voor de bannerzone van het terrein. Per zone is er een verschillende 
hoeveelheid voetverkeer en dus ook exposure. Zo heeft bannerzone 1 de minste exposure en 
bannerzone 3 de meeste exposure.

Banner zone 1 Banner zone 3

Banner zone 2
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Voorbeeldpost

SAMENWERKING OP MAAT? 
LET’S TALK!

Bent u op zoek naar talent? 
Leg dit verzoek dan niet naast 
u neer! Mocht u behoefte 
hebben aan een op maat 
gemaakte samenwerking, dan 
kunnen we dit samen bekijken 
in overleg. We denken graag 
mee in oplossingen met de 
sponsoren om zoveel mogelijk 
uit de sponsoring van de ZRB 
Roeiwedstrijden te halen. Bent 
u naar iets anders op zoek dan 
wat wij aanbieden? Vertel het 
ons en dan kijken we samen of 
wij uw wensen kunnen invullen. 
Wij hebben u graag als partner

SAMENWERKEN? JA GRAAG!

Bent u al enthousiast geworden 
om sponsor te worden van de 
ZRB Roeiwedstrijden 2021? Wij 
gaan graag het gesprek met u 
aan. 
Mail naar 
zrbestuur@tsr-vidar.nl of neem 
telefonisch contact op met 
Demi van der Haas via 
 +31 6 13752322



Als ZRB Bestuur streven we ernaar om het evenement groter te 
maken en te professionaliseren. We timmeren hard aan de weg 
om ons bereik zowel online als offl ine te vergroten. Om een beeld 
te geven van hoe wij uw organisatie kunnen positioneren op de 
ZRB Roeiwedstrijden hebben we voorgaande pagina ingericht 
met voorbeelden van online en offl ine exposure.

We beschikken over een practige locatie aan de watersportbaan 
Tilburg. Op deze locatie kunnen we diverse promotie materialen 
als banners en vlaggen plaatsen zoals in bovenstaand voorbeeld.

Op het gebied van social media zijn we onze branding nu aan 
het doorvoeren. Met inmiddels een bereik van circa 900 actieve 
views per post, hebben we een grote doelgroep waar we onze 
posts op richten. 

Voorgaand een voorbeeld van een Instagram post. Heeft u 
ideëen? Of wilt u samen een prijsvraag voor de deelnemers 
maken? We zitten vol creativiteit om leuke acties in elkaar te 
zetten!

Exposure

HISTORIE

In het weekend van 15 en 16 mei reizen ruim 2500 roeiers en 
toeschouwers af naar de watersportbaan in Tilburg. Hier wordt in 
dat weekend gestreden om ieders beste prestatie neer te zetten, 
waar een jaar lang naar toegewerkt wordt. De ZRB Roeiwedstrijden 
worden al meer dan 40 jaar georganniseerd. In de loop der jaren 
is de ZRB uitgegeroeid tot dé Nationale Roeiwedstrijd van het 
Zuiden, die plaatsvindt op de Watersportbaan in Tilburg. Daar 
stellen T.S.R. Vidar en TOR hun accommodaties beschikbaar om 

deze wedstrijd te facilliteren.

De ZRB Roeiwedstrijden gaan er, in tegenstelling tot vele 
andere Nationale Roeiwedstrijden, iets anders aan toe. De 
wedstrijdnummers Ej8+, LEj8+, DEj8+, LDEj8+, LDEj4*, Ej4+, LEj4+, 
DEj4+, Dev4-, LDev4-, DDev4-, Dev2x, LDev2x, DDev2x en LDDev2x 
varen op de ZRB een afwijkend programma. De voorwedstrijd 
bestaat uit een time-trial over 1500 meter met een vliegende start. 
Er worden vervolgens A- en B-fi nales met vier ploegen gevaren en 
indien het schema het toestaat, worden er ook C-fi nales gevaren. 

De fi nales zijn over 2000 meter met een vaste start.




