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Voorwoord 

 
Het sponsorboekje 
Voor u ligt het sponsorboekje van de Rovers Run. Wij willen u door middel van dit 
boekje graag de mogelijkheden presenteren die wij u, als (potentiële) sponsor, 
kunnen bieden.  
 
U vindt in dit boekje informatie over: 
- De Rovers Run 
- De sponsorpakketten 
- De route 
 

Waarom sponsoren? 
De Rovers Run biedt haar sponsoren diverse voordelen. Het is een van de weinige 
obstacle runs in de omgeving en is regionaal de grootste run. Tijdens de vorige editie 
hadden we ruim 1700 deelnemers en een flink aantal supporters. Deze aantallen 
zien wij nog steeds iedere editie toenemen. 
 
De Rovers Run is daarnaast uniek, omdat het sport combineert met een stukje 
historie en natuur. Doordat wij naast het sportieve vlak ook aandacht hebben voor de 
omgeving en haar geschiedenis, verschillen wij van de vele andere runs in 
Nederland. De run krijgt hierdoor meer inhoud en trekt daardoor meer mensen aan 
uit diverse doelgroepen.  
 
Samen met u willen wij zoeken naar de beste mogelijkheid om u, als sponsor, te 
presenteren. De Rovers Run biedt u hiervoor vele mogelijkheden die in dit boekje 
aan bod komen. Mocht u ons op een andere wijze willen steunen, dan is in goed 
overleg van alles mogelijk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dankzij uw (financiële) steun kunnen wij de volgende editie  

van de Rovers Run tot een groot succes maken! 
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De Rovers Run 
  

Stichting sinds 2014 

De stichting Rovers Run is opgericht in 
2014 en streeft ernaar om een jaarlijks 
terugkerende obstacle run te organiseren 
in de omgeving van Bergen op Zoom. In 
deze obstacle run rondom Fort de 
Roovere combineren we sport met de 
prachtige aanwezige natuur en historie  
 
Stichting Rovers Run te Halsteren: 
Info@roversrun.nl 
KVK nummer: 64405281 
IBAN: NL19 RBRB 0928 993 620 

 

Wat is een obstacle run? 

Een obstacle run is een hardloopevenement, waar zoals de naam al doet 
vermoeden, de deelnemers diverse obstakels moeten overwinnen. Dit varieert van 
natuurlijke hindernissen tot gecreëerde hindernissen.  
 
U kunt hierbij denken aan: 
Natuurlijke obstakels 
- Heuvels 
- Beekjes 
- Boomstronken 
- Mul zand 

Gecreëerde obstakels 
- Gestapelde hooibalen 
- Houten muren 
- Evenwichtsbalken 
- Monkeybars (zie foto) 
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Wat maakt de Rovers Run uniek? 

 
Thuiswedstrijd.  Binnen Nederland worden elk jaar steeds meer obstacle runs met 
ook meer verschillende afstanden georganiseerd. Het meedoen aan obstaclel runs 
wordt dan ook steeds populairder. De Rovers Run is regionaal de enige obstaclel 
run. Aan de vorige editie deden meer dan 1700 deelnemers mee. De Rovers Run in 
Halsteren is dan ook een ‘thuiswedstrijd’ voor alle obstacle run fans die normaal 
meer dan een uur voor een run moeten rijden vanuit West-Brabant en Zeeland. Ook 
is het een uitgelezen mogelijkheid voor mensen om eens een obstacle run dicht bij 
huis te proberen.  
 
Ruime keus in afstanden. De Rovers Run biedt met afstanden van 3 (Family & Kids 
Run), 7, 14, 21 & 42 km voor iedereen een gepaste afstand. De ‘Marathon’ Rovers 
Run is daarbij ook daadwerkelijk 42 km en niet zoals bij veel andere runs slechts 38 
km. De deelnemers van deze afstand kunnen zich er dan ook na afloop op beroepen 
een werkelijke marathon met obstakels gelopen te hebben. En ook de kinderen zijn 
zo stoer geweest om een heuse obstacle run te hebben gelopen! 
 
Sport, natuur & historie. Het meest uniek aan de Rovers Run is dat het sport 
combineert met natuur & historie. De Rovers Run vindt dit jaar wederom plaats op 
Fort de Roovere. Vanuit het fort gaat het parcours langs diverse soorten natuur zoals 
bos, heide en uitgestrekt grasland. Bijzonder daarbij is dat er vrijwel geen stukken 
verharde weg in het parcours zitten. Aan de hand van een spannende verhaallijn 
wordt de historie en natuur in het gebied uitgelicht.  
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Historie. Fort de Roovere 
werd in 1626 aangelegd op 
een hoge zandrug als 
onderdeel van de West 
Brabantse waterlinie. Van de 
vier gebouwde forten in de 
linie is Fort de Roovere de 
grootste. Zoals de naam al 
doet vermoeden kon de linie 
onder water gezet worden, 
om zo de opmars van de 
tegenstanders (oa. Spaanse 
en Franse legers) te 
bemoeilijken. De linie is zes 
maal onder water gezet om 
Nederland te beschermen en 
is slechts éénmaal gevallen. Dit was in 
1747 toen de Fransen Fort de Roovere en Bergen op Zoom hadden belegd. 
Uiteindelijk viel Bergen op Zoom na 66 dagen beschietingen met een 
verassingsaanval in handen van de Fransen. Voor de dappere verdedigers van Fort 
de Roovere zat er niets anders op om zich terug te trekken en het fort aan de 
oprukkende Fransen te laten.  
  
Spannend verhaal. De historie die hierboven beschreven is, wordt gebruikt om de 
Rovers Run een interessante verhaallijn en setting te geven. Om het verhaal kracht 
bij te zetten zullen de run en het startterrein daarom een historisch tintje hebben. 
Deelnemers van de run zullen als 
Franse veroveraars van start 
gaan. De geallieerden troepen 
(waaronder Bergse, Nederlandse, 
Engelse en Schotse soldaten) 
zullen het fort koste wat kost 
willen verdedigen. Daartoe 
hebben zij een berg obstakels en 
verstevigingen gebouwd en 
zoveel mogelijk troepen 
aangetrokken. Aan de Fransen de 
taak om de verdediging van het 
fort te doorbreken en te roven wat 
er te roven valt! 
  
 
 
 
 
Rovers, aan jullie de taak om Fort de Roovere, te veroveren!  

Bron: Collectie Archiefdienst Bergen op Zoom 
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De doelgroepen 
 

Meer dan 2000 deelnemers. Ons streven is om meer dan 2000 enthousiastelingen 
deel te laten nemen aan de Rovers Run. De stichting denkt dit aantal te kunnen 
halen door het feit dat de Rovers Run onderscheidend is ten opzichte van andere 
runs en regionaal de enige obstacle run is. Ook hebben we al een goede 
naamsbekendheid door de succesvolle voorgaande edities. Daarnaast zal de run ook 
in de nationale agenda van obstakel runs komen en door zijn unieke karakter 
daarmee veel deelnemers aantrekken. 
 
Kinderen vanaf 6 jaar. Onze run is voor jong en oud. Er is een speciale route 
uitgezet, van 3 kilometer, voor de kleine veroveraars in ons midden. Deze route is 
deels over het Rovers Run terrein uitgezet zodat ouders de kinderen goed vanaf de 
zijlijn kunnen aanmoedigen en fotograferen. Maar het is ook mogelijk om met een 
volwassene of zelfs het hele gezin deel te nemen aan dit parcours. Vanaf 12 jaar 
mag er zelfstandig, met toestemming van ouders/verzorgers, meegedaan worden 
aan de 7 en 14 kilometer.  
 
Voor iedereen die houdt van een uitdaging! De bestuursleden van de stichting 
hebben al aan vele runs deelgenomen. De ervaring is dan ook dat allerlei soorten 
mensen deelnemen aan dergelijke runs, allemaal met een eigen motivatie. Met de 
enorme variatie in afstanden willen we iedere deelnemer de mogelijkheid geven zijn 
of haar eigen uitdaging te bepalen.  
 
Teams (vanuit bedrijven, vriendengroepen en verenigingen). Een deelname aan 
de Rovers Run is een goede manier van teambuilding. Het samen overwinnen van 
obstakels is een flinke boost voor de teamspirit. De diversiteit maakt dat ieders talent 
zichtbaar wordt en ten volste benut zal worden. 
  
Toeschouwers. Naast de hierboven 
beschreven doelgroepen die zullen 
deelnemen aan de run zullen er ook veel 
toeschouwers op de run afkomen. U kunt 
hierbij denken aan de familie, vrienden en 
collega’s/klasgenoten van de deelnemers, 
maar ook mensen die geïnteresseerd zijn in 
het evenement! Deze toeschouwers zullen 
langs de route staan maar zich vooral 
verzamelen op het evenemententerrein en 
de hotspots. Hier kunnen zij onder het genot 
van een hapje en een drankje de 
deelnemers zien stoeien met de spannendste en leukste obstakels!  
 
 
Kortom allemaal mensen die uw reclame zullen zien!  
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Sponsorpakketten 
 

Overzicht pakketten  
Op deze pagina vindt u een overzicht van alle sponsorpakketten die de Rovers Run 
te bieden heeft. Op de volgende pagina staat uitgebreid omschreven wat die 
pakketten precies inhouden. 
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Soorten pakketten 

 
Vriend - € 100. Bij het aanschaffen van dit sponsorpakket krijgt u een vermelding 
met uw bedrijfslogo op onze website. Het logo bevat een link naar uw eigen website. 
Bovendien ontvangt u een uitnodiging voor de sponsorborrel voorafgaand aan de 
Rovers Run.  
 
Waterlinie - €200. Met dit pakket wordt uw bedrijf of organisatie, met logo, op onze 
website vermeld. Het logo van uw bedrijf bevat een link naar uw eigen website. Uw 
reclamebord of spandoek krijgt een plaats langs de route. U ontvangt 1 gratis ticket 
voor de Rovers Run. Ook ontvangt u 2 entreetickets voor de sponsorborrel 
voorafgaand aan de Rovers Run. 
 
Vaandel - €350. Het “Vaandel” pakket geeft u de mogelijkheid een reclamebord of 
spandoek op het Rovers Run terrein of op een van de hotspots te hangen. Ook wordt 
uw logo met link naar uw website op de Rovers Run website geplaatst. U ontvangt 2 
gratis tickets voor de Rovers Run. Bovendien ontvangt u 4 entreetickets voor de 
sponsorborrel voorafgaand aan de Rovers Run. 
 
Fort - €500. Bij de aanschaf van het “Fort” sponsorpakket wordt uw 
reclame(naam)bord of doek verwerkt of bevestigd aan een van de obstakels. Dit 
obstakel bevindt zich op de doorgaande route. Ook mag u een reclamebord of 
spandoek op het Rovers Run terrein plaatsen. Uw logo wordt met een link naar uw 
website op de Rovers Run website geplaatst. U ontvangt 3 gratis tickets voor de 
Rovers Run en 4 entreetickets voor de sponsorborrel voorafgaand aan de Rovers 
Run. 
 
Roovere - €700. Dit “Roovere” pakket is het meest uitgebreide sponsorpakket dat de 
Rovers Run u, als sponsor, te bieden heeft. Op ons hoofdterrein of een van de 
hotspots, wordt een obstakel geplaatst met uw reclame(naam)bord of doek. Uiteraard 
staat dit ook nog eens duidelijk op het evenementenplattegrond vermeld. Daarnaast 
komt er een bord of doek van uw bedrijf te hangen op het Rovers Run terrein. Uw 
logo wordt met een link naar uw website op de Rovers Run website geplaatst. U 
ontvangt 4 gratis tickets voor de Rovers Run en 6 tickets voor de sponsorborrel 
voorafgaand aan de Rovers Run.  
 
Natuur. Om de Rovers Run te sponsoren is van alles mogelijk. Het is zelfs een optie 
om de Rovers Run te steunen door een van de ontworpen obstakels volledig te 
bouwen. Het obstakel mag uw reclame bevatten en wordt met uw naam 
gepresenteerd op de plattegrond. Daarnaast wordt uw logo met een link naar uw 
website op de Rovers Run website geplaatst. Bovendien ontvangt u een aantal gratis 
tickets voor de Rovers Run en entreetickets voor de sponsorborrel voorafgaand aan 
de Rovers Run. 
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Hotspots 
Het parcours van de Rovers Run komt langs 
diverse mooie plekjes. Een aantal van deze 
plekken geeft de toeschouwers, onder het genot 
van een hapje en een drankje, een comfortabel en 
uniek uitzicht over de obstakel run en haar 
deelnemers. Dit zijn de zogenoemde hotspots 
waar mogelijk uw reclamebord komt te hangen. 
Voor deze editie zijn we druk aan de slag om 
mooie hotspots te regelen. De hotspots worden 
later gecommuniceerd op de website en via de 
Facebook van de Rovers Run. 
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De obstakelroute 
 
Om iedereen een uitdaging op maat aan te bieden zijn er meerdere afstanden (3, 7, 
14, 21 en 42 kilometer) die de deelnemers kunnen lopen. Hieronder ziet u de 
verschillende routes op één kaart. Door het parcours compact te houden kunnen 
deelnemers makkelijker verschillende plekken van de route bezoeken. Ook wordt de 
run uitdagender omdat de obstakels dichter op elkaar staan. Zo vergroten we de 
beleving voor deelnemer, bezoeker en sponsor.  
 
Wilt u de verschillende routes in meer detail bekijken? Neem dan een kijkje op onze 
website: http://www.roversrun.nl/parcours/rovers-run/ 
 

 

Legenda: 
3 km: Stuk paarse route en vervolgens de roze route. 
7 km: De volledige paarse en rode route. 
14 km: Stuk paarse route en vervolgens de blauwe route. 
21 km: Eerst het parcours van de 14 km en vervolgens de 7 km. 
42 km: Twee keer het parcours van de 14 km en vervolgens twee keer de 7 km. 

http://www.roversrun.nl/parcours/rovers-run/
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Het Rovers Run terrein 
 
Tijdens de run wordt ook uitgebreid aandacht besteed aan het inrichten van het 
Rovers Run terrein. Dit terrein is het kloppend hart op de dag zelf en zal daarom ook 
tot in de puntjes worden verzorgd. Hieronder kort een omschrijving van wat zich 
allemaal op het evenemententerrein bevindt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parking 
Veel deelnemers zullen met de auto naar het evenement komen. Stichting Rovers 

Run zorgt er daarom voor dat hiervoor voldoende gelegenheid is op het Rovers Run 

terrein of in de buurt daarvan.  

 

Start & finish area 

Niet te missen bij dit evenement is de start en finish area. Het obstakelbestuur van 

Stichting Rovers Run zal een spectaculaire area bouwen waar vandaan de 

deelnemers op bijzondere wijze van start gaan met de run. Ook zal in deze area de 

warming-up per startgroep gegeven worden onder begeleiding van een tune die 

speciaal gemaakt is voor de Rovers Run. Bij de Finish Area is een plek gecreëerd 

waar de overwinning van iedere Franse veroveraar op foto wordt vereeuwigd.  

 

Family & Kids Run area 

Op het Rovers Run terrein zal ook een deel van de Family Run (3km) te zien zijn, 

waar kinderen van 6 tot 12 jaar en families aan mee mogen doen. De obstakels 

langs deze run zijn speciaal gebouwd voor kinderen van deze leeftijd. Daarnaast 

maakt Stichting Rovers Run het mogelijk dat de ouders de kinderen langs de kant 

kunnen begeleiden en kunnen fotograferen. 
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Catering area 

Niet te missen tijdens een evenement is de catering voor de vele deelnemers en 

toeschouwers. Om hen deze dag goed te verzorgen zullen er verschillende stands 

met eten en drinken aanwezig zijn. Verder is er ook nog een registratiebalie en een 

lockerroom aanwezig op het terrein. 

 

Muziek & vermaak 

De Rovers Run vindt een goede sfeer erg belangrijk. Op het podium naast de start 
en finish area zullen daarom de gehele dag verschillende DJs hun zorgvuldig 
geselecteerde muziek ten gehore brengen. Ook nadat de laatste deelnemers binnen 
gaan ze nog even door! Met een leuk programma van dj’s en mogelijk artiesten gaat 
het evenement door tot zeker 22:00. Hierbij zijn niet alleen deelnemers aanwezig, 
maar ook tal van supporters of mensen uit de regio. Speciaal voor sponsors wordt 
op de vrijdagavond voorafgaand aan de Rovers Run een sponsorborrel 
georganiseerd. 
 

 

 

 

 



 

  
 

 

 


