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De 4de editie van de Kleeberg Cross is een twee-
luik. Op  zaterdag 17 september organiseren we 
een UCI-cross voor de  categorieën   Nieuwelingen 
jongens, UCI Junioren, UCI Dames en UCI Elite/
U23. Op zondag 18 september is er een nationale 
cross voor de categorieën  Amateurs, Masters, na-
tionaal Dames,  Nieuwelingen meisjes en nationaal 
Elite/U23.

We staan in de startblokken om samen met de 
 Gemeente Gulpen-Wittem, Limburg Cycling en 
onze sponsoren aan de slag te kunnen. En zijn 
er klaar voor om voor het eerst een UCI-cross te 
 organiseren in  Mechelen. We verwel komen ren-
ners uit  Nederland, België, Duitsland maar ook uit 
diverse andere  landen op een vernieuwd en uitda-
gend parcours. De veld rijders op nationaal niveau 
verwelkomen we op zondag 18  september. Samen 
gaan we er een mooi sportfeest van te maken.

Bent u ook geïnteresseerd om ons te sponsoren? 
We hebben een aantal aantrekkelijke sponsor-
pakketten voor u.

Met vriendelijke groeten
Stichting KCC

WELKOM

ORGANISATIE

Stichting KCC (2010), wat voluit staat voor  Stichting 
Kleeberg Cycling Classic, is een groep wieler-
liefhebbers uit Zuid-Limburg die jaarlijks wieler-
wedstrijden organiseren. Sinds 2010  organiseren 
wij de Kleeberg Challenge en vanaf 2017 de 
Kleeberg Cross. 

Stichting KCC was daarnaast medeorganisator van 
de nationale Topcompetitie tijdrit op de Camerig. 
Jaarlijks organiseren wij in samenwerking met 
 Mechelse verenigingen en/of basisschool breedte-
sportactiviteiten voor de gemeentelijke jeugd op 
gebied van wielrennen, MTB en BMX. Daarnaast 
ondersteunen we Jansen  Event–sportmanagement 
bij diverse wieleractiviteiten.

Leden KCC

Voorzitter: Robert Loozen (Mechelen)
Secretaris: Pieter Mans (Mechelen)
Penningmeester:  Susan Kamps (Mechelen)
Wedstrijdsecretaris:  Guido Delnoije (Mechelen)
PR en Marketing:  Walter Loozen (Mechelen)
Leden:  Math Strik (Mechelen)
 Ward Ensing (Epen)
 Martin Delnoije (Mechelen)
 Willem Rompen (Mechelen)
 Niels Duits (Oost-Maarland)
 Bas Pleijers (Partij)
 Frank Schins (Noorbeek)
 Milan Schins (Noorbeek)
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HISTORIE
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In het voorjaar van 2020, volop in voorbereiding 
van de 10de editie van de Kleeberg Challenge 
en de 3e editie van de Kleeberg Cross, legde de 
corona epidemie de hele samenleving plat. Onze 
plannen en ambities moesten we uiteindelijk 2 jaar 
lang op de plank leggen.  De 10de editie van de 
Kleeberg Challenge mochten we zodoende pas dit 
jaar op 7 mei laten plaatsvinden. De 3e editie van 
de Kleeberg Cross vond plaats op 4 september 
2021.

In 2017 organiseerden we de eerste cross in het 
kader van de Limburg Cross cup. Dat jasje was 
ons echter veel te klein bleek al na één editie. In 
2018 en 2019 groeiden we door naar een natio-
nale cross. Op 5 september opende we voor de 
3de keer in successie het nationale cyclocross 
 seizoen in  Nederland en België. Het succes van 
de Kleeberg Cross maakt dat onze ambities  verder 
 reiken. De 4e editie van de Kleeberg Cross is ditmaal 
een tweeluik waarbij we op zaterdag 17  september 
 Internationale UCI-punten behaald kunnen worden 
en op  zondag 18  Nationale   KNWU-crossen op het 
programma staan.  SP
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PAKKET 3

€250,-

• LED-scherm beeldvullende vermelding van bedrijfslogo 2x per cyclus.
• Vermelding van bedrijfsnaam door speaker.
• Facebook bedrijfslogo vermelding.
• Website bedrijfslogo plaatsing, mogelijkheid van plaatsen van advertorial met 

max 250 woorden. Door bedrijf zelf aan te leveren.
• Spandoeken maximaal 4 stuks.
• We ontvangen u op één van deze dagen graag als gast.
• Uw bedrijf wordt tevens tijdens de Kleeberg Challenge wegwedstrijd voor de 

jeugd in Mei onder de aandacht gebracht. U wordt meegenomen in de  
FB campagne en uw spandoeken  hangen rond en op het parcours ook van  
dit evenement.

• Voor mee informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter 
 Robert  Loozen: 06 533 893 58 of Voorzitter@kleebergchallenge.nl.

PAKKET 4

€500,-

• LED-scherm beeldvullende vermelding van bedrijfslogo 5x per cyclus.
• Vertoning van door bedrijf aangeleverde promofilm/teaser 3x per dag.
• Ruime aandacht van speaker door naamsvermelding en  

beknopte bedrijfsinformatie.
• Op Facebook en Instagram ruime aandacht voor uw bedrijf d.m.v. advertorial.  

Tekst door bedrijf aan te leveren max 250 woorden.
• Plaatsing van uw bedrijfslogo op onze website kleebergchallenge.nl en mogelijk-

heid tot advertorial van max 250 woorden. Tekst door bedrijf aan te leveren.
• Spandoeken maximaal 6 stuks.
• Bedrijfslogo plaatsing op de poster.
• We ontvangen u op één van deze dagen graag als gast.
• Uw bedrijf wordt tevens tijdens de Kleeberg Challenge wegwedstrijd voor de 

jeugd in Mei onder de aandacht gebracht. U wordt meegenomen in de  
FB campagne en uw spandoeken  hangen rond en op het parcours ook van  
dit evenement.

• Voor mee informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter 
 Robert  Loozen: 06 533 893 58 of Voorzitter@kleebergchallenge.nl.

• PAKKET 1

€50,-

U BENT BEGUNSTIGER VAN DE KLEEBERG CROSS

• LED-scherm bedrijfsnaam vermelding 1 x per cyclus.
• Vermelding van uw bedrijfsnaam door speaker.
• Facebook bedrijfsnaam vermelding.
• Voor mee informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter 

 Robert  Loozen: 06 533 893 58 of Voorzitter@kleebergchallenge.nl.

PAKKET 2

€150,-

• LED-scherm beeldvullende vermelding van bedrijfslogo 1x per cyclus.
• Vermelding van bedrijfsnaam door speaker.
• Facebook bedrijfslogo vermelding.
• Website bedrijfslogo plaatsing.
• Spandoeken maximaal 2 stuks.
• Voor mee informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter 

 Robert  Loozen: 06 533 893 58 of Voorzitter@kleebergchallenge.nl.
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PAKKET 5

€1.000,-

•  LED-scherm beeldvullende vermelding van bedrijfslogo 10x per cyclus. Vertoning 
van door bedrijf aangeleverde promofilm/teaser gedurende de hele dag.  
Naams vermelding bedrijfsnaam gehele dag op banner scherm.

• Ruime aandacht van speaker door naamsvermelding en beknopte 
 bedrijfsinformatie.

• Op Facebook en Instagram ruime aandacht voor u bedrijf d.m.v. 2 maal een 
 advertorial. Tekst door bedrijf aan te leveren max 250 woorden. 

• Op facebook en Instagram 2x plaatsing bedrijfslogo in filmpje.  
Na afloop evenement  1x plaatsing bedrijfslogo in filmpje.

• Prominente plaatsing van uw bedrijfslogo op onze website kleebergchallenge.nl 
en mogelijkheid tot advertorial van max 250 woorden.  
Tekst door bedrijf aan te leveren.

• Spandoeken, plaatsing van blow-ups  en /of bogen naar eigen voorkeur.
• Bedrijfslogo plaatsing op de poster en vermelding bij alle  

officiële  correspondentie.
• We ontvangen u graag op beide dagen als gast met maximaal 4 personen.  

We nodigen u daarbij ook uit voor een actief bike evenement voorafgaand  
aan de cross.

• Uw bedrijf wordt tevens tijdens de Kleeberg Challenge wegwedstrijd voor de 
jeugd in Mei onder de aandacht gebracht. U wordt meegenomen in de  
FB campagne en uw spandoeken  hangen rond en op het parcours ook van  
dit evenement.

• Voor mee informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter 
 Robert  Loozen: 06 533 893 58 of Voorzitter@kleebergchallenge.nl.

PAKKET 6

€2.000,-

• LED-scherm beeldvullende vermelding van bedrijfslogo 15x per cyclus. Vertoning 
van door bedrijf aangeleverde promofilm/teaser gedurende de hele dag. Naams-
vermelding bedrijfsnaam gehele dag op banner van scherm.

• Uw logo of bedrijfsnaam komt op rug/schoudernummers van deelnemers
• Ruime aandacht van speaker door naamsvermelding en beknopte bedrijfsinfor-

matie. 
• U hebt de mogelijkheid om tijdens de cross het startschot te lossen van een van 

de wedstrijden of u kiest ervoor om tijdens de prijsuitreiking op het erepodium 
aanwezig te zijn. De speaker zal hier dan ook aandacht voor uw bedrijf hebben

• Op Facebook en Instagram ruime aandacht voor u bedrijf d.m.v. 2 maal een 
 advertorial. Tekst door bedrijf aan te leveren max 250 woorden. 

• Op facebook en Instagram 2x plaatsing bedrijfslogo in filmpje. Na afloop 
 evenement x plaatsing bedrijfslogo in filmpje.

• Prominente plaatsing van uw bedrijfslogo op onze website kleebergchallenge.nl 
en mogelijkheid tot advertorial van max 250 woorden.  
Tekst door bedrijf aan te leveren.

• Spandoeken, plaatsing van blow-ups  en /of bogen naar eigen voorkeur.
• Bedrijfslogo plaatsing op de poster en vermelding bij alle  

officiële correspondentie.
• We ontvangen u graag op beide dagen als gast met maximaal 10 personen.  

We nodigen u daarbij ook uit voor een actief bike evenement voorafgaand aan 
de cross.

• Uw bedrijf wordt tevens tijdens de Kleeberg Challenge wegwedstrijd voor de 
jeugd in Mei onder de aandacht gebracht. U wordt meegenomen in de  
FB campagne en uw spandoeken  hangen rond en op het parcours ook van  
dit evenement.

• Voor mee informatie kunt u contact opnemen met onze voorzitter 
 Robert  Loozen: 06 533 893 58 of Voorzitter@kleebergchallenge.nl.
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k l e e b e r g  ch a l l e n g e  &  k l e e b e r g  c r o s s

K L E E B E R G C H A L L E N G E . N L
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Walter Loozen


