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INTRODUCTIE
Ervaar de unieke combinatie van sport en cultuur tijdens dit 3-daagse evenement

#OpPapendal. In 2021 hebben we kennis kunnen maken met de samensmelting van 2 unieke 

festivals, namelijk Zomervreugde en Framed Festival. Na deze succesvolle samensmelting waar 

hiphop, latin, dance en pop de boventoon voerde, gaan we verder onder de naam Zomervreugde. 

Deze editie belooft nog grootser te worden. Natuurlijk mag het unieke van sport niet ontbreken. 

Want dat maakt dit evenement juist zo uniek. Je word meegenomen in de wereld van sport, tijdens 

de UCI BMX Racing World Cup 2022 én alle (urban) sport,- en spelactiviteiten hieromheen!

Laurens van Waardenburg, manager events Papendal: “Namens team Papendal kan ik met trots 

zeggen dat we uitkijken naar deze 10e editie van de UCI BMX Racing World Cup én het 

Zomervreugde festival. In de afgelopen jaren hebben deze twee evenementen een fantastische 

groei laten zien in zowel nieuw publiek als in  samenwerkende partners en in mooie nieuwe 

activiteiten en duurzame initiatieven. Tijdens de editie van 2019 hebben we al kunnen zien dat de 

urban (sport) activiteiten uitstekend past binnen het concept van dit unieke evenement! We mogen 

concluderen dat dit evenement voor een heel breed publiek toegankelijk is. Waar anders beleef je 

topsport en cultuur van zo dichtbij?”
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BMX RACING WORLD CUP 
Al 10 jaar een jaarlijks terugkerend topsport evenement #OpPapendal dat je niet 

mag missen. Waar kracht, techniek en lef samenkomen. Waar ’s werelds beste 

BMX’ers met elkaar de strijd aangaan. De UCI BMX Racing World Cup 

#OpPapendal is één van de acht wereldbekerwedstrijden in het BMX-seizoen. Waar 

de Nederlandse rijders belangrijke punten kunnen scoren voor de UCI ranking. Een

unieke mogelijkheid voor BMX-fans om hun helden in actie te zien. Of om kennis 

te maken met deze dynamische sport. Ronde 3 en 4 vinden plaats op Papendal. 

De andere locaties voor de UCI BMX Racing World cup 2022 zijn; 

Ronde 1 & 2: 28 en 29 mei 2022 in Glasgow

Ronde 5, 6, 7 & 8: 24 en 25 september, 1 en 2 oktober 2022 in Bogota

Er is genoeg te beleven tijdens deze 3 dagen! Naast de BMX baan vind je de Urban 

Framed Area. Dé plek waar diverse urban sporten samenkomen. Denk bijvoorbeeld 

aan skateboarden, freerunning, tricking, freestyle BMX, calisthenics en natuurlijk de 

pumptrack! Maar er is nog zoveel meer. Hier wil je bij zijn!

Jochem Schellens, directeur sportcentrum en hotel Papendal: “Dat we alweer voor 

de 10e keer de UCI BMX Racing World cup #OpPapendal mogen organiseren 

zegt heel wat over het vertrouwen dat de UCI in ons heeft. Daar zijn we natuurlijk 

uitermate trots op.”

Niek Kimmann, Olympisch kampioen Tokyo 2020 én wereldkampioen 2021: 

“Het is fantastisch dat Papendal voor de 10e keer de UCI BMX Racing World Cup 

organiseert. Er is niets mooiers dan op deze, voor mij vertrouwde baan, voor eigen 

fans te mogen racen. Ik kijk er alweer naar uit.”4 5

MEDAILLES OP DE WK 2021

Elite Men

🥇 Niek Kimmann

🥈 Sylvain Andre

🥉      David Graf

Elite Women

🥇 Bethany Schriever

🥈 Judy Baauw

🥉      Laura Smulders

Men Junior 

🥇 Marco Radaelli

🥈 Louisson Rousseau

🥉       Drew Polk

Women Junior

🥇 Mariane Beltrando

🥈 Teigen Pascual

🥉      Michelle Wissing

232
Internationale rijders

26
Verschillende landen

2
World Cup rondes



ZOMERVREUGDE 
Op een paar 100 meter van de BMX races vandaan, wordt het

paradijselijke Papendal omgetoverd tot een groots festival! Wat 

voorheen onder de vlag van Framed georganiseerd werd wordt nu 

geïntegreerd als programmaonderdeel van Zomervreugde Festival.

Zo vindt er naast de officiële UCI BMX Racing World Cup ook 

verschillende sportieve clinics, professionele dance battles, 

spelactiviteiten en een uitgebreid food aanbod plaats. De line-up is op 

zijn minst indrukwekkend te noemen want om de muzikale diversiteit 

van het festival te vergroten zal er, naast diverse r&b/hiphop, house 

en disco podia, een nieuw techno podium worden gehost door 

Overstuur. De Britse techno grootheid Luke Slater zal daar een 

exclusief live optreden zal verzorgen met zijn project Planetary Assault 

Systems. Daarnaast komen er extra podia bij die gehost worden 

door Calor en de Nijmeegse organisator Boeket én worden er meer 

bekende live acts aan de line-up toegevoegd. Zo zullen onder andere 

Antoon, Bilal Wahib, Broederliefde, Cho en Tabitha het hoofdpodium 

betreden. Genoeg redenen om dit spectaculaire festival niet te willen 

missen!
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Duurzaam evenement 

Duurzaamheid is een belangrijke factor binnen dit 3-daagse evenement. Zo zijn 

we voor 80% energieneutraal door het gebruik van zonne-energie. Rijden we 

met elektrische auto’s van onze partner Toyota, zorgen we voor zo min mogelijk 

gebruik van plastic én gebruiken wij duurzame materialen voor de opbouw van 

dit evenement.



WK BMX 2021 & ULTIMATE URBAN FESTIVAL

SPONSORING UCI BMX RACING WORLD CUP 
TIJDENS HET WEEKEND VAN 11 & 12 JUNI!
Tijdens de UCI BMX Racing World Cup staan 
er gedurende het hele weekend spannende 
wedstrijden op het programma. Maar alles leidt 
tot de finale van de Elite rijders! Dat wil je niet 
missen! Jij kan er bij zijn als VIP gast. Gedurende 
dit weekend is de VIP area ingericht met een 
dagvullend programma inclusief heerlijk eten & 
drinken en top entertainment! 

98
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PREMIUM PARTNER
€95.000 excl. BTW 

INCLUSIEF
Gebruik naam & logo evenement 
 Gebruik van titel: “Premium Partner” 
 Gebruik van Official partner logo: UCI BMX Racing World Cup Papendal / 
Zomervreugde in combinatie met eigen logo
 Logo homepage UCI BMX Racing World Cup / Zomervreugde website
 Logo bij de sponsoren UCI BMX Racing World Cup / Zomervreugde 
website

Bedrijfslogo’s UCI BMX Racing World Cup
 1 logo op de startboog 
 1 logo op de finishboog
 5 logo’s op de podium backdrop
 5 logo’s op de flash interview backdrop
 3 logo’s op de persconferentie backdrop
 Bedrijfslogo op de entreekaartjes
  Bedrijfslogo op poster
 Bedrijfslogo op flyers
 Logo in digitaal programmaboekje

Zichtbaarheid op BMX baan
 Reclamebord van 10 meter langs de BMX baan
 Reclamebord van 4 meter finishgebied BMX baan
 Logo vermelding op beeldschermen
 Promotievideo op beeldschermen

Zichtbaarheid op festivalterrein
 Plaatsen sponsorboog of object op terrein, maximaal 20m2 
 6 vlaggen met bedrijfslogo op festivalterrein
 6 vlaggen met bedrijfslogo op aanrijroute op Papendal

Hospitality 
 40 VIP Area kaarten voor zaterdag of zondag met uitzicht op de BMX track
 1 VIP parkeerkaart per 2 personen
 100 publiekskaarten per dag
 Toegang Partnerbijeenkomst Papendal
 Toegang tot Zomervreugde festival

Overig
 Branche exclusiviteit
 Rondleiding Team Area (max. 4 p.p.d.)
 Meet & Greet met TeamNL BMX
 Gesigneerd shirt TeamNL BMX
 Clinic o.l.v. TeamNL (niet tijdens BMX weekend)
 Mogelijkheid plaatsen expostand 30m2
 Mogelijkheid tot publieke actie/campagne tijdens event
 Mogelijkheid inzetten TeamNL voor bedrijfscontent
 Exclusieve glazen ‘Premium Partner Award’.
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PARTNER
€35.000 excl. BTW 

INCLUSIEF
Gebruik naam & logo evenement 
 Gebruik van titel: “Partner” 
 Gebruik van Official partner logo: UCI BMX Racing World Cup Papendal / 
Zomervreugde in combinatie met eigen logo
 Logo bij de sponsoren UCI BMX Racing World Cup / Zomervreugde 
website

Bedrijfslogo’s UCI BMX Supercross World Cup
 1 logo op de finishboog
 2 logo’s op de podium backdrop
 2 logo’s op de flash interview backdrop
 Logo in digitaal programmaboekje

Zichtbaarheid op BMX baan
 Reclamebord van 4 meter langs de BMX baan
 Logo vermelding op beeldschermen

Zichtbaarheid op festivalterrein
 Plaatsen sponsorboog of object op terrein, max. 10m2 
 1 vlag met bedrijfslogo op festivalterrein
 1 vlag met bedrijfslogo op aanrijroute op Papendal

Hospitality 
 15 VIP Area kaarten voor zaterdag of zondag met uitzicht op de BMX track
 1 VIP parkeerkaart per 2 personen
 40 publiekskaarten per dag
 Toegang Partnerbijeenkomst Papendal
 Toegang tot Zomervreugde festival

Overig
 Meet & Greet met TeamNL BMX
 Gesigneerd shirt TeamNL BMX
 Mogelijkheid plaatsen expostand 30m2
 Mogelijkheid tot publieke actie / campagne tijdens event
 Exclusieve glazen ‘Partner Award’. 
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SUPPLIER
PRIJS IN OVERLEG Word supplier van het evenement bijvoorbeeld: auto, kleding of objecten. 

INCLUSIEF
Gebruik naam & logo evenement 
 Gebruik van titel: “Supplier” 
 Gebruik van Official partner logo: UCI BMX Racing World Cup Papendal / Zomervreugde in combinatie met eigen logo

Bedrijfslogo’s
 Logo bij sponsoren UCI BMX Racing World Cup website
 Logo bij sponsoren Zomervreugde website 
 Logo digitaal programmaboekje

Zichtbaarheid op evenemententerrein
 Reclamebord van 4 meter langs de BMX baan
 Logo vermelding op beeldschermen
 Promotievideo op beeldschermen

Hospitality
 10 VIP Area kaarten voor zaterdag of zondag met uitzicht op de BMX track
 1 VIP parkeerkaart per 2 personen
 Toegang Partnerbijeenkomst Papendal
 Toegang tot Zomervreugde Festival

 Exclusieve glazen ‘Supplier Award’. 
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MEDIA PARTNER
PRIJS IN OVERLEG

INCLUSIEF
Gebruik naam & logo evenement 
 Gebruik van titel: “Media Partner” 
 Gebruik van Official partner logo’s in combinatie met eigen logo

Bedrijfslogo’s
 Logo bij sponsoren op UCI BMX Racing World Cup Papendal  website
 Logo bij sponsoren op Zomervreugde website

Zichtbaarheid op BMX baan
 Logo vermelding op beeldschermen 

Zichtbaarheid op festivalterrein
 Reclamebord op festivalterrein

Hospitality
 10 VIP Area kaarten voor zaterdag of zondag met uitzicht op de BMX track
 1 VIP parkeerkaart per 2 personen
 Toegang Partnerbijeenkomst Papendal
 Toegang tot Zomervreugde festival

 Exclusieve glazen ‘Media Partner Award’. 



WK BMX 2021 & ULTIMATE URBAN FESTIVAL

VIP SEAT
Als VIP naar dit waanzinnige evenement? Dat kan natuurlijk! Onze VIP area leent zich uitstekend voor gasten die nét een beetje 
extra verwennerij willen. Want zeg nou zelf, wie wil er nou niet direct aan de BMX baan zitten, kijkend naar de spectaculaire 
rijders met ondertussen een heerlijk drankje of hapje in de handen? Onze chef met zijn team bereidt hier de hele dag de 
lekkerste gerechten en ons gastvrije team staat voor je klaar om ervoor te zorgen dat het jou (en jouw gasten) aan niets zal 
ontbreken. Natuurlijk krijg je van ons een VIP parkeerkaart zodat je ook niet al te ver hoeft te lopen van- en naar je auto. Dat is 
wel net zo lekker als je uitgefeest bent op Zomervreugde! Interesse in ons VIP arrangement? 
Neem dan gerust contact met ons op! 
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INCLUSIEF
  Toegang tot VIP Area van 11:00 tot 19:30 uur
  Vip terras met bar en food punten
  Vip Seat op de tribune
  Inclusief hapjes en drankjes
  Per 2 kaarten 1 VIP Parkeerkaart
  Toegang tot Zomervreugde festival
  Kinderen tot 4 jaar gratis

€150 per kaart excl. BTW 
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VIP BMX SUPPORTERS
Ben jij een échte supporter van de UCI BMX Racing World Cup en wil je dat ook laten zien? Wordt dan een BMX VIP Supporter! 
Met deze unieke mogelijkheid word jouw (bedrijfs-)logo meengenomen op de website van BMXPapendal en mag jij ook het 
officiële BMXPapendal logo gebruiken in combinatie met jouw eigen logo. Daarnaast krijg je officieel de titel ‘supporter van 
BMXPapendal. Uiteraard neem jij jouw gasten mee naar dit evenement en geniet je, als VIP, van de toffe wedstrijden en een 
waanzinnig festival. 

INCLUSIEF
Gebruik naam & logo evenement 
  Gebruik van titel: “Supporter” 
  Gebruik van Official partner logo’s in combinatie met eigen logo

Bedrijfslogo’s
  Logo bij sponsoren op UCI BMX Racing World Cup website
  Logo bij sponsoren op Zomervreugde festival website

Hospitality
  Toegang tot VIP Area van 11:00 tot 19:30 uur
  Vip terras met bar en food punten
  10 toegangskaarten tot Zomervreugde festival
  10 VIP Seat kaarten voor zaterdag of zondag met uitzicht op de BMX track
  Inclusief hapjes en drankjes
  Per 2 kaarten 1 VIP Parkeerkaart
  Kinderen tot 4 jaar gratis
voor zaterdag of zondag
• Toegang Partnerbijeenkomst Papendal

€1.300 excl. BTW



WK BMX 2021 & ULTIMATE URBAN FESTIVAL

VIP BMX SKYBOX
Als je écht wilt uitpakken tijdens dit top evenement en jouw relaties, klanten en/of medewerkers een blijvende 
herinnering wilt meegeven? Dan boek je de VIP Skybox! Deze exclusief af te huren locatie aan de BMX baan zorgt ervoor 
dat je een onvergetelijke dag of zelfs weekend organiseert! 

De Skybox is geschikt voor 40 personen per dag en huur je hem voor het hele weekend dan kun je 80 mensen uit 
nodigen om samen met jou onze Nederlandse rijders aan te moedigen. Met een eigen terras, bar, buffet en gastvrije 
bediening maak jij jouw privé event tot een groot succes. 
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INCLUSIEF
  40 personen per dag / 80 personen per weekend
  5 meter reclamebord
  Toegang tot exclusieve ruimte van 75m2 van 11:00 tot 19:30 uur
  Eigen tent, terras, bar, buffet en personeel
  Inclusief hapjes en drankjes
  Per 2 kaarten 1 VIP Parkeerkaart
  Toegang tot Zomervreugde festival
  Kinderen tot 4 jaar gratis

€12.500 p.p. excl. BTW



WK BMX 2021 & ULTIMATE URBAN FESTIVAL24 25

EXPOSURE
Wil jij met jouw bedrijf de aandacht trekken van alle bezoekers tijdens de UCI BMX Racing World Cup? Kies dan voor 
volledige exposure tijdens dit spectaculaire evenement. Kies je voor deze optie dan kunnen bezoekers niet meer om 
je heen. Met de boarding langs de BMX baan is jouw bedrijf niet te missen. Ook kun je kiezen voor promotie op de 
zeildoeken langs de start- en finishstraat. Natuurlijk mogen kaarten voor de VIP area en het Zomervreugde Festival niet 
ontbreken. Er is niets leuker dan onze Nederlandse helden aanmoedigen direct aan de BMX baan. Geniet van het uitzicht!

RECLAMEBORD
  Reclamebord van 3 meter 
langs de BMX baan of terrein 
Zomervreugde festival

  2 VIP Area kaarten voor 
zaterdag of zondag met uitzicht 
op de BMX track

  1 VIP parkeerkaart per 2 
personen

START & FINISHBOOG
  Plaatsen start & finishboog
  8 meter dranghekdoeken
  1 VIP parkeerkaart
  4 toegangskaarten voor 
Zomervreugde festival

€3.750 €1.250 excl. BTWexcl. BTW



CONTACT
Ben jij geïnteresseerd om deel uit te 
maken van dit spectaculaire
evenement?

Neem dan contact met ons op!  

Laurens van Waardenburg 
E: Laurens.vanwaardenburg@papendal.nl 
T: +31 (0)6 1445 7004 
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UCI BMX RACING WORLD CUP 
2022 #OPPAPENDAL
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