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BEDANKT

Beste Sponsor,

Het was voor ons ook even wennen in 2022: een full option Dovy Natourcriterium! En wat voor 
een?! Een groene Wout van Aert werd na een vermoeiende helikoptervlucht nipt geklopt door 
onze lokale gele held Yves Lampaert. 40000 toeschouwers zagen bovendien hoe Olympisch 
kampioen Tom Pidcock naar een derde plaats spurtte.

Ondertussen kijken we reikhalzend uit naar 2023 om terug het grootste criterium na de Tour 
de France te organiseren. We verzekeren jullie terug van een attractief deelnemersveld om u 
als sponsor maximale (inter)nationale visibiliteit te schenken. Bovendien staan we met onze 
hospitality formules terug klaar om u en uw genodigden tot in de puntjes te verwennen!

Het Dovy Natourcriterium blijft dus dé 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 
de 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 langs alle grote pleinen van Roeselare, dwars door het centrum van de stad!

Jaarlijks verwelkomen we meer dan 35 000 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 2023 wordt het Dovy Natourcriterium terug een volksfeest van de bovenste plank!
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VISIBILITEIT
DZ advertorial ZONDAG 17 JULI 202214

12e editie • 26 juli 2022
www.natourroeselare.be
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wielermuseum KOERS tot één
groot fietsbehendigheidspar-
cours wordt omgetoverd. Onder
professionele begeleiding krijgen
de jonge renners-in-wording de
kans om hun skills te oefenen en
de vlottere rennertjes kunnen hun
benen testen op het officiële par-
cours. Breng wel je eigen fiets en
fietshelm mee en registreer je
aanwezigheid best op voorhand
via www.koers.be/natour4kids 

SAMENWERKING
Peter Naessens looft de manier
waarop de nieuwste editie van het
Dovy Natourcriterium tot stand
kwam. “Het is voor elke editie op-
nieuw een immense puzzel die
moet worden gelegd. Met Roese-
lare Koerst zijn we daar als vrijwilli-
gers het jaar rond mee bezig. Ge-
lukkig hebben we doorheen de ja-
ren een heel solide basis opge-
bouwd van trouwe sponsors als
Dovy Keukens, Automobilia en

Stad Roeselare. Samen met hen
en met alle andere actoren die
hun steentje bijdragen om dit top-
evenement op wieltjes te laten lo-
pen, mogen we nu al spreken van
een geslaagde Twaalfde editie van
het Dovy Natourcriterium!”

Klaar voor topeditie
De massale publieksopkomst voor het Dovy Na-
tourcriterium bewijst telkens opnieuw de immen-
se belangstelling bij wielerminnend Vlaanderen
om de renners die de Tour kleurden van dichtbij
aan het werk te zien. “We hebben voor deze
twaalfde jaargang een reeks aanpassingen ge-
daan om de beleving voor het publiek nog te
vergroten”, zegt Peter Naessens, secretaris van
vzw Roeselare Koerst.

TWAALFDE EDITIE DOVY NATOURCRITERIUM 26 JULI 2022
—

Vorig jaar won Mark Cavendish voor Tim Merlier het Natourcriterium in Roeselare. (foto Belga)

VERHOOGDE ZICHTBAARHEID 
De vzw Roeselare Koerst nam tij-
dens de voorbije twee coronaja-
ren de tijd om te bekijken hoe ze
het Dovy Natourcriterium voor
het publiek nog attractiever kon-
den maken. De huisstijl en de
website werden onder handen
genomen en al sinds midden juni
vindt het Roeselaarse publiek in de
Ooststraat een popup-etalage die
hen warm maakt voor het komen-
de topevent.
“Maar vooral inhoudelijk hebben
we enkele verbeteringen doorge-
voerd. Het publiek wil de renners
graag meermaals en van heel
dichtbij aan het werk zien. De
nieuwe tijdrit ‘Rodenbach Chro-
no’, die een uur voor het eigenlijke
criterium start, komt daaraan per-
fect tegemoet. De renners starten
met een minuut tussentijd op het
verhoogde podium op het De Co-
ninckplein om individueel het on-
geveer twee kilometer lange par-

Dat de wielersport leeft in Vlaan-
deren is een no-brainer. Naar de-
ze twaalfde editie van het Dovy
Natourcriterium op dinsdag 26 juli
wordt al maanden door tiendui-
zenden mensen reikhalzend uit-
gekeken. “Na een afgelaste editie
en een natourcriterium dat nood-
gedwongen op een wat lager pitje
moest worden afgewerkt, konden
we nu weer all the way gaan”, zegt
Peter Naessens. “Samen met ons
team van tien vrijwilligers van vzw
Roeselare Koerst en met onze
sponsors zijn we momenteel de
allerlaatste hand aan het leggen
aan een veelbelovende editie. De
namen van de renners die aan de
start zullen verschijnen, kunnen
we traditiegetrouw pas heel kort
voor de wedstrijd prijsgeven. Maar
we kunnen wel al zeggen dat en-
kele topnamen, die zich op een
heroïsche manier in de kijker re-
den tijdens de Tour, al bevestigd
hebben (zie Sport).”

cours af te werken. Het Dovy Na-
tourcriterium zelf start dan om
19u. Aangezien het peloton maar
liefst vijftig keer door het hart van
Roeselare raast, wordt ook hier de
zichtbaarheid beter dan ooit. De
podiumceremonie vindt plaats
om 21u30 op het De Coninck-
plein.”

VIP-BELEVING 
Voor zakenrelaties en voor wie het
Natourcriterium op een meer lu-
xueuze manier wil beleven, is er
het VIP-dorp op de Moermanpar-
king. Hier verwent de cateraar je
met topgastronomie in de mooi
aangeklede VIP-tent die tot 1.500
mensen kan ontvangen. Ook hier
is het volop genieten van de koers,
buiten op het terras of op de tribu-
ne die vlakbij de start- en aan-
komstzone liggen. De renners
worden voor de start uitgebreid
voorgesteld in de VIP-tent. 

FAMILIE-EVENEMENT
Het Dovy Natourcriterium is zo-
wel een wedstrijd waar ‘om de
knikkers’ wordt gereden als een
groot volksfeest voor iedereen.
“Ons publiek bestaat uit een mix
van die-hard wielerfanaten en
mensen die hier vooral om de
sfeer komen. Daarom hebben we
ook aan de gezinnen gedacht.
Tussen 14u en 18u kunnen kinde-
ren onder de twaalf jaar samen
met hun ouders terecht op het
Polenplein, dat door het team van

Start en aankomst: De Co-
ninckplein (Publiekscafé)
16u: Start Nieuwelingen 
17u: Natour 4 Kids 
17u30: Voorstelling Elite
Renners De Coninckplein
18u: Start 1ste Rodenbach
Chrono 
19u: Start 12de Dovy
Natourcriterium
21u30 Podiumceremonie
De Coninckplein

INFO: WWW.NATOURROESELARE.BE

VIP-TICKETS TE KOOP
WWW.NATOURROESELARE.BE/HOSPITALITY

PROGRAMMA

Als Partner van het Dovy Natourcriterium verzorgen we 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. 



8 9

HOSPITALITY FORMULES

VIP LUNCH (INCL. VIP DORP)

VIP DORP

Het VIP Dorp, dat zich voor de laatste keer op de moermanparking bevindt, 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!

250 EURO EXCL. BTW

120 EURO EXCL. BTW

10% KORTING VANAF 10 PERSONEN
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HET BESTUUROVERZICHT

Foto’s door Dieter Bostyn, Dries Verhelst, Joke Couvreur, Francky Dryepondt, Emma De Gersem, Martine Verfaillie, Marc Wallican, Wout Beel,  

Mathias Sanctorum, Steve Houzée, Dirk Dejonckheere, Patrick Verhoest 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 3000 euro 6000 euro Op maat

PARTNERSHIPS

EXCLUSIVITEIT x x

DRUKWERK

Affiches & Flyers x x x

30.000 Broodzakken 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

Logo op baanborden x x

TICKETS VIP*

VIP dorp (t.w.v. 120 euro, excl. btw) 2 6 8 op maat

VIP dorp loge op maat

VIP lunch (t.w.v. 250 euro, excl. btw) 8 10 op maat

Voucher drank- & eetbonnen 
(t.w.v. 25 euro, excl. btw)

op maat

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

Simon 
Bardyn

Hospitality

simon@roeselarekoerst.be

0496 62 29 69
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