
GroeneBoulevard

Koers
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DERNY KOERS



INTRO

Beste sportvriend,

De jarenlange ervaringen in het populaire wielercircuit heeft sportmarketingbureau SMB Organisation ertoe aangezet

om de mogelijkheden van het organiseren van een ‘retro’ derny criterium in kaart te brengen. In samenwerking met

het organisatiecomité van de succesvolle ‘Cegeka Ronde van Limburg’ willen we u bijzonder graag ons sportief idee

presenteren.

Samen met de Stad Hasselt hopen we sterk om de krachten te kunnen bundelen en dit creatief verhaal extra ‘body’

te geven. Op die manier willen we verder reiken dan een “simpel koerske”! Dit event biedt volgens ons kansen om

een sportieve en volkse traditie in het hartje van de Stad van de Smaak te worden waarbij we de grote massa

specifiek kunnen aanspreken : bevolking in en om Hasselt, bedrijfsleven, lokale horeca, verenigingsleven, scholen,

etc.

De groene boulevard als strijdtoneel van dit criterium geeft dit event uiteraard de extra uitstraling en ‘punch’ die het

verdient. Via deze “langste wielerpiste van ‘t land” bieden we een ‘ronduit’ uniek kader met mogelijkheden voor

alle partijen! Alvast bedankt voor uw tijd!

Sportieve groet,

Geert Smets

Zaakvoerder SMB Organisation
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Basis

Derny topwedstrijd onder profs! Eén of meerdere toppers (bekende namen) die het opnemen tegen onze

Limburgse profs en jonge beloften. Zeer hoog ontwikkelde snelheden (70 km/u) en het typische brommende

geluid van de dernymotors bezorgt menig toeschouwer kippenvelmomenten. De dernypiloot/renner is een

combinatie die zo goed mogelijk op elkaar afgestemd is en waarbij de interactie tussen beiden alom aanwezig is.

Kortom een dernywedstrijd op deze unieke ‘groene piste’ van 2,5 km biedt een zeer hoog spektakelgehalte voor

zowel de deelnemers als de kijklustigen!

Uitbreidingsmogelijkheden naar totaalevent: zie verder in presentatie!

Organisatie

Een samenwerking tussen :

&
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Uniek strijdtoneel !

De Groene Boulevard van Hasselt, 

de langste wielerpiste van ‘t land!

o Lengte :  +/- 2,5 km

Timing

o Zondag 14 september 2014

Media coverage (o.v. – nog samen te stellen)

o TV Regionaal / TV Limburg      --- Verslag in avondnieuws/TVL Sport, Reclame trailer

o Krant Het Belang van Limburg  --- Advertentie, Reportage, Wedstrijdactie lezers/abo’s

o Magazine Fiets –en wielermagzines --- Advertentie, Wedstrijdactie lezers/abo’s

Bron : www.degregorio.be
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Timing  (onder voorbehoud!)

o 08.00u Aanvang Wielerontbijtkorven (Gezinsaangelegenheid)

Vrij fietsmoment op de groene boulevard

Mogelijkheid tot vrij testen van elektrische fietsen, streetsteppers, ligfietsen, tandems …

o 09.30u Einde vrij fietsmoment

o 10.00u BK Ploegentijdrit voor wielertoeristen

o 12.00u Einde BK Ploegentijdrit

o 12.30u Business Koers

o 14.30u Einde Business Koers

Passage Publiciteitskaravaan

o 15.00u Reeks 1 Groene Boulevard Koers (15 rondjes)

o 15.45u Einde Reeks 1

Passage Publiciteitskaravaan

o 16.15u Reeks 2 Groene Boulevard Koers (Afvalling)

o 17.00u Einde Reeks 2

Passage Publiciteitskaravaan

o 17.30u Stiletto Koers 

o 17.45u Einde Stiletto Koers

Passage Publiciteitskaravaan

o 18.00u Finale reeks Groene Boulevard Koers (40 km)

o 19.00u Einde Groene Boulevard Koers

o 19.15u Podiumceremonie Groene Boulevard Koers
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Partners

Dit zijn standaard partnerships in functie van het basis idee van het derny criterium. Mits bepaalde uitbreidingen (zie

pg. 5) worden ook deze partnerships creatief verruimd en op maat van de partner afgewerkt.

o D’r op en D’r over € 25.000 

o Chasse Patate € 15.000

o En Danseuse € 10.000

o Grinta (1 - 4) € 5.000

o A Bloc € 2.500
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D’r op en D’r over Budget : € 25.000  (excl. btw)

Max. 2 partners

Alg. - Naampartner in de volledige communicatie!

- De truien van de gangmakers worden ontworpen in de huisstijl en met logo van uw bedrijf!

Logo - Trui (voor –en achterzijde) van de gangmaker van de ‘toprenner’

- Prominent op alle promoprint, briefpapier & VIP uitnodigingen

- Prominent op vertrek/aankomstportiek en podiumwall

- Prominent op promo presentatie video screen vertrek/aankomstzone

- Mogelijkheid tot integratie van bedrijfsfilmpje op video screen vertrek/aankomstzone

- 100m spandoek verdeeld in vertrek/aankomstzone + horeca publiekspunten

- Prominent aanwezig in VIP Dorp v/d Koers (spandoek / beachflag)

- Micropubliciteit gedurende het hele event

- Mogelijkheid tot verdelen van bedrijfsgadgets in VIP –en publiekszone

- Mogelijkheid tot deelname (gadget, brochure, …) in VIP goodiebag

VIP 50 toegangskaarten VIP Dorp v/d Koers

Extra - Exclusieve VIP shuttledienst voor uw gasten vanuit uw bedrijf of verzamelplaats

- Meet & Greet (incl. fotomoment) voor uw gasten met de toprenners

- Promostand in VIP en/of publiekszone

- ‘Gratis’ deelname aan de tijdrit voor bedrijven

- Integratie van bedrijfsleider bij de podiumceremonie 

Media Prominent aanwezig in nog samen te stellen media coverage pakket (TV, krant, magazine …)
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Chasse Patate Budget : € 15.000  (excl. btw)

Max. 4 partners

Alg. Partner in de volledige communicatie!

Logo - Trui (voor –en achterzijde) van een gangmaker

- Prominent op alle promoprint, briefpapier & VIP uitnodigingen

- Prominent op vertrek/aankomstportiek en podiumwall

- Prominent op promo presentatie video screen vertrek/aankomstzone

- Mogelijkheid tot integratie van bedrijfsfilmpje op video screen vertrek/aankomstzone

- 60m spandoek verdeeld in vertrek/aankomstzone + horeca publiekspunten

- Aanwezig in VIP Dorp v/d Koers (spandoek / beachflag)

- Micropubliciteit gedurende het hele event

- Mogelijkheid tot verdelen van bedrijfsgadgets in VIP –en publiekszone

- Mogelijkheid tot deelname (gadget, brochure, …) in VIP goodiebag

VIP 30 toegangskaarten VIP Dorp v/d Koers

Extra - Promostand in VIP en/of publiekszone

- Meet & Greet (incl. fotomoment) voor uw gasten met de toprenners

- ‘Gratis’ deelname aan de tijdrit voor bedrijven

Media Prominent aanwezig in nog samen te stellen media coverage pakket (TV, krant, magazine …)
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En Danseuse Budget : € 10.000  (excl. btw)

Max. 6 partners

Alg. Aanwezig in de volledige communicatie!

Logo - Trui (voor –en achterzijde) van een gangmaker

- Aanwezig op alle promoprint, briefpapier & VIP uitnodigingen

- Aanwezig op vertrek/aankomstportiek en podiumwall

- Aanwezig op promo presentatie video screen vertrek/aankomstzone

- 40m spandoek verdeeld in vertrek/aankomstzone + horeca publiekspunten

- Micropubliciteit gedurende het hele event

- Mogelijkheid tot deelname (gadget, brochure, …) in VIP goodiebag

VIP 20 toegangskaarten VIP Dorp v/d Koers

Extra ‘Gratis’ deelname aan de tijdrit voor bedrijven

Media Aanwezig in nog samen te stellen media coverage pakket (TV, krant, magazine …)
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Grinta (1) Budget : € 5.000  (excl. btw)

Max. 1 partner

Alg. Vermelding in de volledige communicatie!

Logo - Bestickering op de helmen van alle gangmakers (voorzijde)

- Vermelding op alle promoprint, briefpapier & VIP uitnodigingen

- Vermelding op promo presentatie video screen vertrek/aankomstzone

- 20m spandoek verdeeld in vertrek/aankomstzone + horeca publiekspunten

- Micropubliciteit gedurende het hele event

- Mogelijkheid tot deelname (gadget, brochure, …) in VIP goodiebag

VIP 15 toegangskaarten VIP Dorp v/d Koers

Extra ‘Gratis’ deelname aan de tijdrit voor bedrijven

Media Vermelding in nog samen te stellen media coverage pakket (TV, krant, magazine …)
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Grinta (2) Budget : € 5.000  (excl. btw)

Max. 1 partner

Alg. Vermelding in de volledige communicatie!

Logo - Bestickering op de benzine tanken van alle gangmakermotoren

- Vermelding op alle promoprint, briefpapier & VIP uitnodigingen

- Vermelding op promo presentatie video screen vertrek/aankomstzone

- 20m spandoek verdeeld in vertrek/aankomstzone + horeca publiekspunten

- Micropubliciteit gedurende het hele event

- Mogelijkheid tot deelname (gadget, brochure, …) in VIP goodiebag

VIP 15 toegangskaarten VIP Dorp v/d Koers

Extra ‘Gratis’ deelname aan de tijdrit voor bedrijven

Media Vermelding in nog samen te stellen media coverage pakket (TV, krant, magazine …)
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Grinta (3) Budget : € 5.000  (excl. btw)

Max. 1 partner

Alg. Vermelding in de volledige communicatie!

Logo - Bestickering op de zijkanten van alle gangmakermotoren

- Vermelding op alle promoprint, briefpapier & VIP uitnodigingen

- Vermelding op promo presentatie video screen vertrek/aankomstzone

- 20m spandoek verdeeld in vertrek/aankomstzone + horeca publiekspunten

- Micropubliciteit gedurende het hele event

- Mogelijkheid tot deelname (gadget, brochure, …) in VIP goodiebag

VIP 15 toegangskaarten VIP Dorp v/d Koers

Extra ‘Gratis’ deelname aan de tijdrit voor bedrijven

Media Vermelding in nog samen te stellen media coverage pakket (TV, krant, magazine …)
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Grinta (4) Budget : € 5.000  (excl. btw)

Max. 1 partner

Alg. Vermelding in de volledige communicatie!

Logo - Bestickering op de spatborden van alle gangmakermotoren

- Vermelding op alle promoprint, briefpapier & VIP uitnodigingen

- Vermelding op promo presentatie video screen vertrek/aankomstzone

- 20m spandoek verdeeld in vertrek/aankomstzone + horeca publiekspunten

- Micropubliciteit gedurende het hele event

- Mogelijkheid tot deelname (gadget, brochure, …) in VIP goodiebag

VIP 15 toegangskaarten VIP Dorp v/d Koers

Extra ‘Gratis’ deelname aan de tijdrit voor bedrijven

Media Vermelding in nog samen te stellen media coverage pakket (TV, krant, magazine …)
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A Bloc Budget : € 2.500  (excl. btw)

Logo - Vermelding op promo presentatie video screen vertrek/aankomstzone

- 10m spandoek verdeeld in vertrek/aankomstzone + horeca publiekspunten

- Micropubliciteit gedurende het hele event

- Mogelijkheid tot deelname (gadget, brochure, …) in VIP goodiebag

VIP 10 toegangskaarten VIP Dorp v/d Koers

Extra ‘Gratis’ deelname aan de tijdrit voor bedrijven
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VIP Dorp v/d Koers Budgetcategorie :   €75 / pp  (excl. btw)

Dit is een mogelijk standaard en volkse VIP formule in functie van het basis idee van het derny criterium. Mits

bepaalde uitbreidingen (zie pg. 5) kan ook dit VIP verhaal creatief verruimd worden.

o Apero

o Food

o Drinks

o Entertainment --- Kids Bike Corner, DJ, Fiets op Rollen, BMX, Demo Bike Trial …

o Promostanden partners

o Goodiebag --- Gadget partners, Foto gast, …

o …
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Historie

De Groene Boulevard

De ringweg werd tussen 1846 en 1855 aangelegd op de vroegere stadswallen en was volledig beboomd. Door het

toenemende autoverkeer werd het aantal rijvakken verdubbeld op het einde van de jaren 1950 en verdwenen de

bomen. Na de aanleg van de Grote Ring nam de druk van het autoverkeer terug af waardoor het mogelijk was

om het aantal rijvakken op de ring terug te halveren. Tussen 1997 en 2000 werd de ring dan ook heringericht en

omgevormd tot de huidige Groene Boulevard.

Bron : Wikipedia
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Historie

De Groene Boulevard

“De boulevard mag dan wel in eerste instantie een infrastructurele opdracht zijn, voor ons gaat het over identiteit

en tastbaarheid, over mensen en beweging. Op welke manier wil de stad haar bewoners en bezoekers

ontvangen, hoe kan men er zich thuis voelen, hoe kan een publieke ruimte het sociale leven stimuleren? De

boulevard biedt nieuwe mogelijkheden aan het leven in de stad en transformeert straten en pleinen in ware

monumenten. De algemene lay-out, de aanplanting van groen, het straatmeubilair, de bushaltes, de materialen

en kleuren zijn de elementen van de stedelijke scenografie en spelen elk een belangrijke rol. Het geheel is een

setting van pleinen en monumenten, met diverse emotionele, visuele en tactiele waardes.”
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Historie

Derny

Een derny is een historische Franse gangmaakmotor. 

Hij werd zo beroemd dat de merknaam later voor alle gangmaakmotoren werd gebruikt.

Een gangmaker is in het wielrennen, tegenwoordig met name in het stayeren, iemand die op een

gangmaakmotor- of bromfiets, ook derny genoemd, vóór de renner rijdt om hem op gang te helpen en de

luchtweerstand voor hem te verminderen. Omdat een gangmaker veel koersinzicht nodig heeft, vindt men veel

ex-wielrenners onder hen.

Bron : Wikipedia
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Nota
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Contact

SMB Organisation
Site Stayen (Blok C) 

Tiensesteenweg 168 bus 201

B-3800  - Sint-Truiden

Geert Smets Kristof Pirlet Patrick Ambroise

Organisator Alg. Coördinator Partnerships

gs@smborganisation.be kp@smborganisation.be pa@smborganisation.be

0475 68 38 29 0472 44 98 54 0470 07 30 50
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Sport met een verhaal!


