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BEDANKT

Beste sponsor,

Na een light-natourcriterium in 2021 is ons team er helemaal klaar voor om u in 2022 zowel 
sportief, commercieel als culinair helemaal te verwennen.

Als enig natourcriterium in 2021 hebben we bijzonder veel persaandacht genoten en dit willen 
we vasthouden voor de komende editie. We willen des te meer het grootste en mooiste criterium 
zijn na de Tour de France om u zo als sponsor maximaal in de kijker te zetten. Verder hebben we 
onze gekende hospitality formules verder verfijnd om u en uw genodigden tot in de puntjes te 
verwennen!

Het Dovy Natourcriterium blijft dus een uitgelezen kans om uw bedrijf in de kijker te zetten en uw 
klanten en prospecten te verwennen in een losse zomerse sfeer. Kortom, een event waar iedereen 
komende zomer zal naar snakken!

Sportieve groeten,

Het voltallige bestuur van Roeselare Koerst VZW

VZW Roeselare Koerst 
Westlaan 482 

8800 Roeselare

info@roeselarekoerst.be

BTW BE 0810.277.721

IBAN BE05 6528 1841 7475
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TOPAFFICHE BELEVING
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Het Dovy Natourcriterium staat er al meer dan 10 jaar garant voor om het publiek te verwennen 
met een ware top-affiche. In iedere editie werden de vedettes van de Tour de France aangevuld 
met toppers uit het klassieke voorjaar en met lokale renners. Ook voor de komende editie mikken 
we terug op internationale toppers en publiekslievelingen. Dé uitgelezen kans voor u en uw 
genodigden om deze vedetten van dichtbij te aanschouwen.

* 2020 was er door Covid-19 geen Natour

Het Dovy Natourcriterium is een feest voor jong en oud. Via ons vernieuwde parcours raast het 
peloton dit jaar langs alle grote pleinen van Roeselare, dwars door het centrum van de stad!

Jaarlijks verwelkomen we 30 000 toeschouwers die hun favorieten toejuichen tijdens de tijdrit en 
de profkoers met start en aankomst op het De Coninckplein. Voor en na het criterium staan de 
wielerfans hier oog in oog met hun idolen tijdens de handtekeningsessie en de podiumceremonie.

Ook in 2022 wordt het Dovy Natourcriterium terug een volksfeest van de bovenste plank!
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HOSPITALITY FORMULES

VIP LUNCH

VIP DORP

Het VIP Dorp op de moermanparking omvat alles wat u verwacht van een VIP event. Onze 
cateraar verwent u met topgastronomie in onze mooi aangeklede en ruime VIP tent. Buiten op het 
terras of op de tribune kunt u genieten van de koers, vlakbij de start- en aankomstzone. Ons VIP 
event is hét moment om te netwerken en u en uw gasten op en top te laten verwennen. Het team van Lieven Passchyn Catering ontvangt u en uw genodigden om 13u met een 

glaasje Champagne en diverse culinaire hapjes. Daarna kunt u aan tafel aanschuiven voor een 
gastronomische lunch met aangepaste wijnen. Na het dessert kunt u genieten op het ruime terras 
en op de VIP-tribune van de verschillende wedstrijden.

Vanaf 17u kunt u terug aanschuiven aan de buffetten van het VIP-dorp. 
Alle dranken zijn à volonté tot 23u59.

Vanaf 17u bent u welkom om te genieten van de rijkgevulde culinaire buffetten. In de verzorgde 
VIP-tent kunt u de wielervedetten van dichtbij zien tijdens de rennersvoorstelling.

Daarna kunt u op het ruime terras en de VIP-tribune genieten van het Dovy Natourcriterium. 
Alle dranken zijn à volonté tot 23u59.

Vraag steeds naar VIP-formules op maat van uw bedrijf!

220 EURO EXCL. BTW

100 EURO EXCL. BTW

VIP-TAFEL VAN 10 PERSONEN: 

2000 EURO EXCL. BTW
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VISIBILITEIT (RO10/12)

I 26
VRIJDAG 12 JULI 2019

ADVERTORIAL NATOURCRITERIUM

Uiteraard zullen de toeschouwers tijdens
het Natourcriterium zich langs het par-
cours tegoed kunnen doen aan spijs en
drank. En wie het nog iets feestelijker wil,
opteert best voor een vip-pakket.
Wie kiest voor de vip-lunch wordt om 13
uur verwacht in de feesttent op de Moer-
manparking. Daar serveert men eerst
champagne en culinaire hapjes vooraleer
men aan tafel gaat.
In tegenstelling tot verleden jaar is er voor
de lunch bediening aan tafel voorzien in

plaats van buffetvorm. 

VIP-DORP

Aangepaste wijnen en waters vergezellen
de gastronomische lunch, die verzorgd
wordt door chef Lieven Passchyn uit Gistel,
die onder meer zijn sporen heeft verdiend
in restaurant De Jonkman. 
Deelnemers aan de vip-lunch kunnen vanaf
17 uur ook aanschuiven aan het buffet in
het vip-dorp.
Wie pas later kan aanwezig zijn op het

Natourcriterium, kiest best voor de formule
vip-dorp. Vanaf 17 uur worden deze gasten
verwacht en kan men genieten van rijkelijk
gevulde buffettafels. 

Zowel gasten van de vip-

lunch als het vip-dorp

genieten van een open bar

van begin tot ‘s nachts

Ook in het vip-dorp wordt de nadruk gelegd
op gastronomisch genieten en zorgt chef
Lieven Passchyn eveneens voor de culinaire

beleving. Het vip-dorp bevindt zich ook in
de feesttent op de Moermanparking.

RENNERS BEGROETEN

Zowel de gasten van de vip-lunch als de
genodigden in het VIP-dorp kunnen genie-
ten van een open bar tot 23.59 uur. Zij
zullen ook als eersten de renners kunnen
begroeten tijdens de voorstelling in de
feesttent.
Kaarten voor de vip-lunch kosten 200 euro,
exclusief btw, en voor het vip-dorp is dat
100 euro, exclusief btw. 
Kaarten kunnen besteld worden bij Deco-
roo New in de Westlaan 482, op de website
natourroeselare.be of op het nummer 0472
22 09 42.
Kaarten kunnen ook gekocht worden 
bij Baertplan (Koning Albert I laan 133) 
en het Verzekeringskantoor Debrouwer 
(Kermisstraat 29). (PS)

Culinair genieten op Natourcriterium

ROESELARE Het Dovy Natourcriterium is ondertussen al aan de
tiende editie toe. Wat in 2010 begon op Krottegem, is een echt wie-
lerfeest geworden in het hartje van Roeselare. Ook nu worden op
dinsdag 30 juli heel wat Belgische en Ronde van Frankrijk-vedetten
verwacht.

Peter Sagan won op 31 juli 2018 het Natourcriterium in Roeselare. (foto Belga)

WAAR?

Centrum

Roeselare

WANNEER?

Dinsdag 30 juli

15 uur: start nieuwelingenwedstrijd

18 uur: start tijdrit profrenners

INFO

www.natourroeselare.be

Natourcriterium

15:00 Start nieuwelingenwedstrijd

16:00 BK Rodenbach Retrokoers

17:00 Voorstelling deelnemers Natourcriterium

18:00 Start tijdrit profrenners

19:00 10e Dovy Natourcriterium

21:30 Aankomst & podium

www.natourroeselare.be

Centrum Roeselare

SPAREN BELEGGEN VERZEKEREN LENEN0HLERRPODDQ����5RHVHODUH������������������± NDQWRRUYDQGHYRRUGH#DUJHQWD�EH��ROESELARE MEIBOOMLAAN

Roeselare

DRUKKERIJ
VANHOUTTE

FIDUCIAIRE

GODDERIS

Als Partner van het Dovy Natourcriterium verzorgen we een maximale visibiliteit voor uw bedrijf. 
Uw bedrijfsnaam en/of logo wordt afgebeeld op verschillende communicatiedragers voor, tijdens 
en na het evenement. Dit kan zowel op drukwerk, spandoeken, banners, LED-schermen en digitale 
media als in regionale en nationale pers. Bovendien werken wij graag een visibiliteitspakket op 
maat uit voor uw bedrijf. 
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Thomas 
Verhaeghe

Voorzitter - Sponsoring

thomas@roeselarekoerst.be

0472 22 09 42

Filip 
Beerland

Veiligheid - Hospitality

filip@roeselarekoerst.be

0494 53 70 29

Björn 
Gevaert

Erevoorzitter

bjorn@roeselarekoerst.be

0473 86 87 00

Peter 
Naessens

Secretaris - Sportief

peter@roeselarekoerst.be

0476 98 16 21

Baptiste 
Cobbe

Hospitality - PR

baptiste@roeselarekoerst.be

0473 84 02 41

Piet 
Samyn

Hospitality

piet@roeselarekoerst.be

0478 77 33 08

Paul 
Deroo

Penningmeester - Sponsoring

paul@roeselarekoerst.be

0475 66 12 05

Noël 
De Meyere

Horeca

noel@roeselarekoerst.be

0476 47 54 69

Bart 
Santy

Sponsor return

bart@roeselarekoerst.be

0475 66 25 28

HET BESTUUROVERZICHT

Foto’s door Dieter Bostyn, Dries Verhelst, Joke Couvreur, Francky Dryepondt, Els De Muynck, Emma De Gersem, Martine Verfaillie,  

Marc Wallican, Wout Beel, Mathias Sanctorum en Sport #VANRSL.
* VIP-dorp en VIP-lunch tickets zijn steeds inruilbaar voor drank- en eetvouchers. 

Bijdrage uit sympathie (250€ - 500€): vermelding op website.

750 euro 1500 euro 2500 euro 5000 euro Op maat

PARTNERSHIPS

EXCLUSIVITEIT x x

DRUKWERK

Affiches x x x

Flyers x x x

Tickets x x

Parkeerkaarten x x

Sponsorboek VIP’s 1/4 1/2 1 > 1

Deelnemerslijst x x

Alle dragers x

PERS & MEDIA

Aankondigingsbrochure Roeselare (alle bussen) 1/4 1/2 1

Regionale krant 1x 1x 2x 2x 2x

Nationale krant x x

WTV aankondigingsspot x x

WTV Sport West Extra x x

DIGITAAL

Website (> 85000 bezoekers in juli) naam logo logo logo header

Gerichte publi op FB (tot 25000 views/post) x

Gerichte publi op Twitter x

VISIBILITEIT VOOR EVENT

LED schermen 2 2

Publihekkens x

Publiwagen x

PUBLICITEIT OP EVENT

Podiumdoek x x

Interview doek pers x x

Hard board aankomstzone x

LED schermen 4 4

Spandoeken langs parcours 5m 10m > 10m

Extra promo x

Publidoek VIP tribune x x

TICKETS VIP*

VIP dorp (t.w.v. 100 euro, excl. btw) 2 6 8 op maat

VIP dorp loge op maat

VIP lunch (t.w.v. 220 euro, excl. btw) 8 10 op maat

Voucher drank- & eetbonnen 
(t.w.v. 16,50 euro, excl. btw)

op maat
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