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Deltaweekend, al meer dan 50 jaar hét  

zeilevenement in de Zeeuwse Delta 

Hoogwaardig deelnemersveld  

Professionele organisatie  

Goede promotiekansen 

Al  

meer dan 

50 jaar 
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Colijnsplaat 
23 t/m 25 juni 2023 

Het Deltaweekend 2023 wordt gevaren vanuit Colijnsplaat, 

een gastvrije haven met uitstekende voorzieningen  

Dé ontmoetingsplaats voor zeilers en sponsoren 

mediapartner 
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Het Deltaweekend geniet grote naamsbe- 

kendheid en krijgt ieder jaar opnieuw  

ruime belangstelling van de media. 

 

Het Deltaweekend is populair onder  

wedstrijdzeilers wegens het unieke 

Oosterschelde wedstrijdwater. 

 

Het succesvolle digitale watersport- 

platform Clubracer is ook in 2023 

onze mediapartner. Dat geeft  

onze sponsoren veel  

extra exposure. 

 

De zeilsport heeft een positief 

sportief en ecologisch 

imago. 

 

Ruime mogelijkheden 

voor promotie door 

sponsoren. 

 

Ook voor u! 

Uitgebreide promotie mogelijkheden 

• Vermelding bedrijfslogo en/of bedrijfsnaam  
in Deltaweekendpublicaties  waaronder nieuwsbrieven en de website . 

• Digitale doorverwijzing naar uw bedrijfswebsite in diverse Deltaweekend media. 

• Vermelding in de officiële Deltaweekend wedstrijddocumenten  

waaronder de NOR en de wedstrijdbepalingen. 

• Plaatsen van vlaggen, banners of ander promotiemateriaal op het haventerrein. 

• Sponsoren van een wedstrijdtrofee met naamsvermelding. 

 

Hospitality 

• Buffetdiner en feestavond  voor u en uw  gasten. 

• Overige wensen in overleg. 

 

Programma op maat 
Heeft u zelf aanvullende wensen of ideeën, bijvoorbeeld als opstapper een wedstrijd 

meevaren? Laat het weten, dan bekijken we samen met u wat er mogelijk is. 

Al  

meer dan 

50 jaar 
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HOOFDSPONSOR     

Naast de onderstaande sponsorpakketten, is het mogelijk om hoofdsponsor te worden van het Deltaweekend. Wij streven in dit geval naar een langdurige en 

waardevolle samenwerking tussen het Deltaweekend en de hoofdsponsor. Invulling van deze samenwerking wordt in overleg en op maat bepaald. 

SPONSORPAKKETTEN             

  Diamant Platinum Goud Zilver Brons Vriend 

  € 5.000 € 3.500 € 2.500 € 1.000 € 500 < €  500  

PROMOTIE 

Logo in de nieuwsbrief  + + + + + - 

Exposure in social-media ook via onze mediapartner  ClubRacer  + + + + + - 

Logo met doorlink op de homepage van de Deltaweekend website  + + + + + - 

Logo met doorlink op sponsorpagina van de Deltaweekend website  + + + + + - 

Naamsvermelding op de sponsorpagina van de Deltaweekendwebsite  nvt nvt nvt nvt nvt + 

Logo op poster en flyer Deltaweekend (print)  + + + + - - 

Logo in officiële documenten (NOR, praktische info en wedstrijdbepalingen) + + + + - - 

Logo in de wedstrijduitslagen  + + + - - - 

Advertentie in officiële documenten (NOR, praktische info en wedstrijdbepalingen)  + + - - - - 

Artikel van maximaal 200 woorden in de nieuwsbrief  2 x 2 x 1 x - - - 

Naamdrager wedstrijd met bijbehorende trofee  + + - - - - 

Mogelijkheid plaatsen vlaggen op het evenemententerrein 5 5 3 1 - - 

Mogelijkheid plaatsen overige promotie artikelen op het evenemententerrein  in overleg in overleg in overleg - - - 

HOSPITALITY 

Toegang feestavond met gasten + + + + + + 

Tickets voor buffetdiner** 6 4 2 2 - - 

Consumpties 30 20 16 12 8 - 

extra hospitality en benefits  in overleg - - - - - 

** extra dinertickets zijn verkrijgbaar op aanvraag 

Extra optie: Meevaren met een team in de wedstrijd (prijs op aanvraag) 
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De sportieve strijd staat voorop 

Na afloop aan de wal volop tijd voor  

sociale contacten & netwerken voor sponsoren 

Al  

meer dan 

50 jaar 
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Deltaweekend, een stevig merk 

Het Deltaweekend is al meer dan 50 jaar een toonaangevend zeilevenement in de 

Zeeuwse delta. Ontstaan door het samenvoegen van meerdere afzonderlijke wedstrij-

den en uitgegroeid tot een tiendaags evenement. De wedstrijdvloot trok van haven 

tot haven in het Oosterscheldebekken.  

De tijden zijn veranderd en wedstrijdzeilers concentreren zich tegenwoordig liever op 

een kortere periode, waarin ze over een optimale crew kunnen beschikken. 

De stichting Deltaweek heeft op deze trend ingespeeld en organiseert daarom vanaf 

2016 een driedaags zeilevenement, afwisselend vanuit Zierikzee en Colijnsplaat. 

De organisatie streeft er naar de wedstrijden toegankelijk te maken en te houden voor 

een brede doelgroep: Van zeilers in de diverse wedstrijd- en eenheidsklassen tot toer-

zeilers die een wedstrijdje niet uit de weg gaan. 

De kwaliteit van de wedstrijden staat bij de organisatie hoog in het vaandel. Naast de 

sportieve strijd op het water zijn ook de sociale contacten na afloop aan de wal de 

wezenskenmerken van het Deltaweekend. Het wedstrijdvaren op relatief beschut ge-

tijdewater is uniek in Nederland. Niet voor niets zijn er deelnemers uit heel Nederland 

en België die al 50 jaar lang het Deltaweekend vast op hun agenda plaatsen. 

Het Deltaweekend wordt georganiseerd door een stichting met de steun van vele vrij-

willigers. Maar dat is niet genoeg. Aanvullende financiële ondersteuning van buitenaf 

is onontbeerlijk om dit prachtige sportieve evenement in stand te houden.  

 

Uw bijdrage als sponsor wordt zeer gewaardeerd! 
Deltaweekend werkt ook in 2023 samen met ClubRacer als mediapartner,  

de populairste zeilwebsite in de Benelux met meer dan 8500 vaste volgers op 

social media. Dit voor extra exposure ook voor de sponsoren! 

mediapartner 
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Veel mogelijkheden voor exposure aan de wal 
Al  

meer dan 

50 jaar 
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Steunt u ons weer? 

We zien u graag terug in Colijnsplaat! 
Al  

meer dan 

50 jaar 
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