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De natuurlijkste estafetteloop van Nederland
De Veluweloop is een estafetteloop van 12 etappes verspreid over het
gebied tussen Wageningen en Arnhem.
Op 8 oktober 2022 staat de 40e(!) editie van het evenement gepland.
De start en finish is in Wageningen op sportcomplex De Bongerd. In
de 88 kilometer daartussen loopt het parcours grotendeels door de
schitterende natuur van de Veluwe. Teams bestaan uit 12 hardlopers,
vooral alumni en studenten van de Wageningen Universiteit. Bij de
wisselpunten wisselen de lopers elkaar af binnen het team. Het
deelnemershesje wordt bij deze punten doorgegeven aan de
volgende deelnemer. Met het hesje wordt ook de tijd geregistreerd.
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Typisch Wagenings
Het evenement is ooit begonnen als een protest van de toenmalige
landbouwhogeschool Wageningen. De eerste Veluweloop werd
georganiseerd in 1980 en trok 78 ploegen. De Wageningse insteek
was dat er als tegenhanger van de Batavierenrace ook een
estafetteloop moest komen voor iedere belangstellende, dus niet
alleen voor studenten. Het is daarmee een echt Wagenings
evenement met een gezellige sfeer. De Veluweloop staat voor een
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sportief, bruisend en ondernemend Wageningen waar sport
samenkomt met natuur en vrolijkheid!

Running Together, Enjoying Nature!
Dit jaar is er een nieuwe, enthousiaste commissie aangesteld om de
Veluweloop een frisse impuls te geven. Deze commissie bestaat uit
vijf studenten die ieder op hun eigen manier een passie voor het
evenement hebben. Onze ambitie is om in dit 8e lustrumjaar 100
teams van 12 deelnemers aan de start te krijgen. Om alles in goede
banen te leiden hebben we 150 vrijwilligers nodig. De leus van de
Veluweloop luidt: ‘’Running Together, Enjoying Nature!’’, wat
sportiviteit, natuur en gezelligheid omvat.

Duurzaamheid
Als Wagenings evenement heeft de Veluweloop duurzaamheid
natuurlijk altijd al hoog in het vaandel staan, maar dit jaar zal er een
speciale focus op liggen. De deelnemers worden gestimuleerd om
zich per fiets over het parcours te verplaatsen, zo moet een
auto-team bijvoorbeeld een vignet kopen. Daarnaast wordt er per
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team maar één papieren programmaboekje verstrekt naast het vrij
beschikbaar stellen van een pdf-versie. Er wordt ook gekeken naar de
mogelijkheid om deelnemers na afloop van het evenement
(duurzame) goodies mee te geven: bijvoorbeeld een herbruikbaar
jute tasje, een duurzame bidon, een herbruikbaar rietje of roze laptop
schuifje (in Veluweloop stijl).

De Veluweloop en journalistiek
Ook de journalistiek is een belangrijk onderdeel van de Veluweloop.
Er zal dit jaar, vanwege het grote succes, voor de tweede keer een
radio-uitzending verzorgt worden tijdens het evenement. Met veel
enthousiasme verzorgen tientallen studenten Radio ‘VO (Radio voor
Onderweg). Dit zijn grotendeels studenten die ook de radio voor de
Batavierenrace verzorgen, maar ook studenten van de Campus Radio
Wageningen (actief bij RTV Rijnstreek) werken mee aan de
radio-uitzending. De radio is een cruciaal onderdeel van het
evenement. Het brengt veel lokale studenten op de been en neemt
een belangrijke functie in als entertainment op het terrein. De radio
zal daarnaast niet alleen te horen zijn op het terrein, maar ook via
RTV Arnhem en RTV Rijnstreek. De gehele omgeving van Wageningen
kan dus van de uitzending meegenieten en zal via Radio ‘VO bereikt
worden.

Sponsormogelijkheden
Er zijn tal van mogelijkheden om uw naam voor, tijdens en na het
evenement kenbaar te maken. Een aantal mogelijkheden voor
sponsoring zijn uitgewerkt in het onderstaande overzicht. Dit
overzicht is een richtlijn zodat u een idee krijgt van de talloze
mogelijkheden die de Veluweloop voor u te bieden heeft. Wij willen
graag met u persoonlijk overleggen wat voor u de beste opties zijn,
zodat we maatwerk kunnen bieden.
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Sponsorpakket

Hoofdsponsor Goud

Zilver

Brons

Sponsorbijdrage

10000 (3 jaar)

500

250

Naam verbinding evenement

X

Start/finishdoek

X

X

Informatiestand

X

X

X

X

Advertentie programmaboekje
hele pagina
Advertentie programmaboekje
halve pagina
Vermelding website:
alle pagina’s
Vermelding website: alleen
sponsorpagina

X

1000

X

X

X

X

X
X

X

Folder in ploegleiderstassen

X

X

X

Logo op T-shirts medewerkers

X

X

X

Vermelding sociale media

X

X

X

Deelname bedrijventeams

X

X
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X

Uw wens
Tot slot luisteren wij graag naar u als potentiële sponsor en is overleg
over uw ideeën altijd mogelijk. Als u interesse of vragen heeft over de
sponsormogelijkheden neem dan gerust contact op met de
Veluweloopcommissie.

Zonder de hulp van sponsoren en de samenwerking met lokale
bedrijven zou de Veluweloop niet bestaan!
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Contactgegevens
Commissaris Sponsoring
Joran de Bie
veluweloop@veluweloop.nl
+31625477309
Postadres
Stichting De Veluweloop
Universitair Sportcentrum De Bongerd
Bornsesteeg 2
6708 PE Wageningen
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