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Betreft :

51ste wielerronde van ’t Zand

Geachte sponsor,
Zondag 12 mei wordt de 51ste wielerronde van ´t Zand gereden. Uiteraard zoals altijd in samenwerking
met s.v. Geel-Zwart en de wielerclub HRTC DOK.
Na vorig jaar een jubileum te hebben gevierd gaan we nu weer verder maar wel een beetje anders. Het
comite heeft afscheid genomen van twee oud gedienden. De heren Kooijman en Hoekman hebben na
vele jaren ‘dienst’ het stokje overgegeven. Het zal even wennen zijn ook voor ons.
Programma en parcours
Het wedstrijdprogramma ziet er als volgt uit:
 Funklasse
 Dames koers
 Sportklasse Amateurs en Junioren
 Elite/Beloften/Amateurs
Naast de reguliere koersen voor de mannen hebben we dit jaar de dameskoers opgenomen. Want ook
zij timmeren aan de weg. De koersen worden onder auspicien van de KNWU gereden.
De FUNklasse maakt ook weer onderdeel van het programma. Recreatieve wielrenners die het leuk
vinden een wedstrijd te rijden kunnen meedoen aan deze Funklasse-wedstrijd. Het parcours ziet er voor
alle categorieën als volgt uit:
 Irenestraat- Korte Bosweg- Julianastraat- Kanaalkade- Irenestraat.
Website
Heeft u deze al eens bezocht? www.wielerrondetzand.nl
Leuk en informatief. Foto’s van voorgaande koersen; informatie over het programma en deelnemers en
niet onbelangrijk uw LOGO als sponsor wordt gedeeld.
Kosten
Dit evenement brengt kosten met zich mee. Deze worden bepaald door een aantal vaste lasten en de
door de renners te verdienen premies en prijzengeld. Wij hopen opnieuw op uw financiele steun om de
wielerronde te kunnen organiseren.
Bijdrage/sponsoring en advertentie
In de komende weken zal één van onze comitéleden bij u langs komen om uw eventuele bijdrage in
ontvangst te nemen. U kunt uw bijdrage ook overmaken via IBAN bankrekeningnummer:
LET OP !
nieuw rekeningnummer

NL35 RABO 0336 4949 47 t.n.v Wielerronde ‘t Zand.
Is uw bijdrage € 50,00 of meer, dan heeft u recht op een grote advertentie in het programmaboekje van
de wielerronde. Uw advertentie voor het programmaboekje en LOGO kunt u sturen naar e-mailadres:
info@wielerrondetzand.nl
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Reclame
Tijdens de wielerronde wordt er voor u reclame gemaakt door de rondom het parcours geplaatste
geluidsinstallatie. Een programmaboekje ligt voor u klaar in de jurywagen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage. Indien er nog enige vragen of opmerkingen zijn schroom niet om
contact op te nemen.
Met vriendelijke goet namens het wielercomité
John Deutekom
voorzitter
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