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011 was voor ons een jaar om nu al nooit te vergeten. Je kunt nog zoveel

voorbereidingen treffen, maar op het weer heb je geen grip. Toen op de wedstrijddag het
terrein helemaal blank stond van de regen waren we dan ook bang dat alles voor niets was
geweest. Het besluit om alleen de tent te openen was moeilijk, maar door de vele mensen
die alsnog naar dit spontane ‘tentfeest’ afkwamen was de dag voor ons alsnog geslaagd. Dat
we met medewerking van o.a. gemeente en materiaalsponsors de wedstrijd een week later
alsnog konden houden maakte de vreugde alleen nog maar groter. Zonder de hulp van
sponsoren hadden wij dit echter niet kunnen redden, waarvoor nogmaals dank!
Ook in 2012 gaan we er voor zorgen dat er een mooie Trekkertrek wedstrijd wordt
georganiseerd in Nieuw Wehl. Gezelligheid voor het hele gezin staat hierbij voorop. Zo willen
wij een stormbaan huren voor de oudere kinderen en zijn we bezig voor een interessante
vrouwenstand. Ook in 2012 jaar zal de Stoere Boerinnenklasse weer worden verreden na
het succes van vorig jaar. Maar natuurlijk staat de ouderwets mooie Trekkertrek wedstrijd
voorop!

Het evenement

V

ereniging Trekkertrek Nieuw Wehl organiseert op
zondag 29 juli 2012 voor de 3de keer haar eigen
trekkertrekwedstrijd. Deze wedstrijd wordt in het
buitengebied van Nieuw Wehl georganiseerd (Mgr.
Hendriksenstraat). De wedstrijd zal van 09.30 tot ongeveer
18.00 uur duren. Hierna gaat het feest in de tent verder
waar wat kan worden nagedronken onder het genot van
een live band. Aan dit evenement kunnen doen 75
deelnemers mee. Er worden net zoals voorgaande jaren
weer circa 1200 bezoekers verwacht.

Sponsoring

T

rekkertrek Nieuw Wehl biedt diverse mogelijkheden om reclame te maken tijdens een

uniek evenement in de gemeente Doetinchem. Om u als potentiële sponsor zo optimaal
mogelijk te kunnen helpen hebben wij deze sponsorbrochure opgesteld. Indien u als bedrijf
van de gelegenheid gebruik wilt maken om uw naamsbekendheid te vergroten of als u
tijdens Trekkertrek Nieuw Wehl in contact wil komen met potentiële klanten, staan wij voor
u klaar en hopelijk kunnen wij voor u en uw budget genoeg betekenen!

De sport

E

r wordt op een stuk grond (de graslaag wordt er wel eerst af gehaald) een baan

uitgezet van 10 meter breed en 100 meter lang. Vervolgens gaan de tractoren, om beurten,
proberen om zo ver als mogelijk te komen op deze baan. Om het moeilijk te maken wordt er
een "kar" aan de tractor gekoppeld. Dat noemen we de sleepwagen. Deze sleepwagen wordt
zo ingesteld, dat deze naarmate je een grotere afstand aflegt steeds meer weerstand biedt.
Indien de sleepwagen zo staat afgesteld dat er geen enkele tractor 100 meter haalt, dan is
de grootste afstand ook de winnende afstand. Zodra er meerdere tractoren de volledige
baanlengte van 100 meter afleggen, wordt er een finale gereden met deze tractoren, waarbij
de sleepwagen zwaarder wordt afgesteld.
Des te groter/zwaarder de tractoren zijn, des te sterker zijn ze ook vaak. Om nu een eerlijke
strijd te krijgen worden de tractoren ingedeeld in gewichtsklassen. In bijvoorbeeld een
gewichtsklasse tot 3500 kg mogen dan ook alleen maar tractoren meedoen die onder de
3500 kg blijven. Op iedere wedstrijd worden de tractoren (opnieuw) gewogen. Om alle
tractoren in die gewichtsklasse gelijke kansen te geven, mogen de tractoren die bijvoorbeeld
3100 kg wegen de tractor voorzien van ballastgewichten totdat het gewenste gewicht bereikt
wordt. Het is niet verplicht om de tractor dan te verzwaren tot 3500 kg; de tractor mag
desgewenst ook met een gewicht van 3100 kg meedoen aan de wedstrijd.

Wilt u ook sponsor worden van Trekkertrek Nieuw Wehl?
Sponsoring kan op vele manieren:
1. Door het overmaken van een vrije gift naar rekeningnummer 950374938 ten name van
Trekkertrek Nieuw Wehl onder vermelding van ‘ Vrije Gift’ . Iedere gift is welkom!
2. U kunt adverteren op onze website
€ 25,00
o Uw logo, bedrijfsnaam en eventueel een link naar uw eigen website worden dan
gedurende 1 jaar lang op de sponsorpagina van onze website geplaatst.
3. Door het adverteren in het programmaboekje (A5 formaat en zwart/wit).
De mogelijkheden hiervoor zijn:
o 1/4 pagina (9x6 cm)
€ 30,00
o 1/2 pagina (9x13 cm)
€ 45,00
o 1 pagina (19x13cm)
€ 70,00
4. Door het plaatsen van één of meerdere reclameborden op het wedstrijdterrein.
o 1 reclamebord
€ 50,00
o 2e reclamebord
€ 40,00
€ 120,00

5. Het plaatsen van een voertuig of kraam

Door een combinatie van bovenstaande mogelijkheden. Wij bieden de volgende sponsor-pakketten:
o

6. Instapsponsoring

€ 100,00

- plaatsing van uw logo (met link naar uw eigen site) op onze speciale sponsorpagina op onze website
- plaatsing van 1 reclamebord/vlag op het wedstrijdterrein (zelf aan te leveren)
- plaatsing van uw logo/advertentie ter grootte van 1/4 pagina in ons programmaboekje (A5 formaat)
- 2 toegangskaart voor de wedstrijd

o

7. Subsponsoring

€ 250,00

- plaatsing van uw logo (met link naar uw eigen site) op onze speciale sponsorpagina op onze website
- plaatsing van twee reclameborden/vlag op het wedstrijdterrein (zelf aan te leveren)
- vermelding van uw bedrijf met logo op de aankondigingsposters
- plaatsing van uw logo/advertentie ter grootte van 1/2 pagina in ons programmaboekje (A5 formaat)
- 4 toegangskaarten voor de wedstrijd
- regelmatige vermelding van uw bedrijfsnaam door de omroeper tijdens het evenement
- plaatsing van één voertuig of kraam op het wedstrijdterrein

o

8. Hoofdsponsoring (maximaal 3 bedrijven)

€ 500,00 (minimaal)

- plaatsing van uw logo op de hoofdpagina van onze website
- plaatsing van uw logo (met link naar uw eigen site) op onze speciale sponsorpagina op onze website
- ruimte om uw bedrijf te promoten op het wedstrijdterrein (aan u de keus op welke manier)
- plaatsing van drie reclameborden op het wedstrijdterrein (zelf aan te leveren)
- plaatsing van een vlag op het wedstrijdterrein (zelf aan te leveren)
- vermelding van uw bedrijf met logo groot op de aankondigingsposters
- plaatsing van uw logo/advertentie ter grootte van 1 pagina in ons programmaboekje (A5 formaat)
- 6 toegangskaarten voor de wedstrijd
- 6 consumpties voor tijdens de wedstrijd
- regelmatige vermelding van uw bedrijfsnaam door de omroeper tijdens het evenement

Z

oals u kunt zien is iedere vorm van sponsoring voor ons een mooi geschenk.

Wij lichten deze brochure of andere zaken graag nog verder toe, mocht u daar behoefte aan
hebben. Als u nieuwe ideeën heeft staan wij daar uiteraard ook voor open! U kunt hiervoor
contact met ons opnemen.
Met vriendelijke groet,
Vereniging Trekkertrek Nieuw Wehl
Wilt u meer informatie, stuurt u dan even een mail naar sponsoring@trekkertreknieuwwehl.nl
of neem contact op met één van de bestuursleden.
Remco van Straaten
Tel: 0636196766
Sjoerd Reuling
Tel: 0612679718
Rob Köning
Tel: 0636426446
Bekijk ook onze:
Site:
Facebook:
Twitter:

www.trekkertreknieuwwehl.nl
www.facebook.com/Trekkertreknieuwwehl
www.twitter.com/trekkertreknw

