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Voor menig Venlonaar is het kanopolo bekend door de wedstrijden en trainingen aan de Maasboulevard 
(MBLV). Sinds 2012 is de Viking de trotse gebruiker van het polospeelveld. Ter gelegenheid van alle mooie 
successen de afgelopen jaren, dromen we er nu van het Nederlands Kampioenschap naar Venlo te halen 
tijdens het jaarlijkse VenloHaven toernooi medio mei! In 2020 willen we de proef op de som nemen en in 
2021 er écht voor gaan. Fantastisch voor de watersport in Limburg als geheel én in Venlo en omstreken.

EN DAN ONZE DROOM...

‘Limburg’ en ‘watersport’ worden vaak niet tegelijk uitgesproken. En 
toch hebben we onder andere met De Maasplassen het grootste 
aaneengesloten watersportgebied van Nederland. Bovendien zijn in 
Venlo verenigingen actief zoals de Venlose Reddingsbrigade, Watersportvereniging De Maas en natuurlijk Kanovereniging 
Viking Venlo. Viking Venlo richt zich op toervaren, afvaart wedstrijden op wild water en een stevig potje kanopolo. 

Over dat stevig potje kanopolo? In 2018 heeft Viking Venlo A zich voor het eerst kunnen bekronen tot landskampioen in de 
hoogste nationale klasse en eerder - in 2008, 2012 en 2017 - wist het jeugdteam al Nederlands kampioen te worden. Zodoen-
de is Viking Venlo ook op de Europese clubkampioenschappen uitgenodigd én van de partij. De goede prestaties in eigen 
land, maar ook in het buitenland, hebben ertoe geleid dat een aantal Venlose spelers zowaar in de ‘Oranje’ selecties speelt 
van het herenteam en het ‘onder 21’-herenteam.

WIE IS VIKING VENLO
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Kanopolo is balsport waarbij men zich in een kano (kayak) voortbeweegt. Twee teams van 5 spe-
lers proberen in 2 x 10 minuten zoveel mogelijk doelpunten te scoren in het doel dat op twee 
meter hoogte vanaf het water hangt. De bal mag met de hand en de peddel gespeeld worden. 
Spelers in balbezit mogen omgeduwd worden en de kano’s komen veel met elkaar in contact 
om zo een goede positie of de bal te veroveren. Elke speler in het veld is ‘vliegende keep’ totdat 
iemand de keeperspositie ingenomen heeft.

DE SPORT: KANOPOLO

Kanopolo is een internationaal ontwikkelde sport en wordt op alle continenten gespeeld. 
De sport voldoet aan de eisen om als Olympisch beschouwd te kunnen worden en dat is 
dan ook een doel van de internationale kanopologemeenschap. Tot die tijd is het hoogste 
podium voor landenteams de 4-jaarlijkse World Games. Ook worden er Europese- en
Wereldkampioenschappen georganiseerd. Tijdens het laatste Wereldkampioenschap ging 
Duitsland er met de titel vandoor.

INTERNATIONAAL

ORANJE HEEFT IN 2005 DE WORLDGAMES GEWONNEN EN IS MEERVOUDIG
EUROPEES- EN WERELDKAMPIOEN. IN 2004, 2008 EN DE LAATSTE KEER IN 2012.

• Kano
• Peddel
• Spatzeil
• Zwemvest

• Helm
• Bal

UITRUSTING
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Sinds begin 2019 werken we onbezoldigd aan dit project. Om de kosten te 
reduceren werken we allemaal extra hard en steken we er eigen financiering 
in om onze droom tot leven te wekken. Om onze droom te financieren is er 
echter nog €9.000,- nodig. Dit bedrag willen we realiseren met het aangaan 
van samenwerkingen en het faciliteren van een bedrijfsmogelijkheden. Het 
genoemde bedrag beslaat alle benodigde kosten en zal worden besteed aan 
de volgende posten:

REALISATIE & BESTEDING

Er zullen verschillende initiatieven worden gestart die het toernooi onder de 
aandacht brengen door het hele land. Offline en online. Tevens verwachtten 
we dat ook regionale en lokale media zullen inspelen op dit evenement. Desal-
niettemin ligt onze focus op sociale media en online waarvoor de promotie-
plannen klaarliggen. Van dit project kunt ook ú deel uitmaken. We laten u 
graag verder zien wat wij voor u kunnen betekenen.

• Drukwerk (posters, flyers, toernooiboeken, e.d.)
• Promotie (vooraankondigingen, mailings, social media, e.d.)
• Logistiek (MBLV-Viking Venlo) 
• Terreininrichting MBLV (verlichting, stands, tenten, e.d.)
• Wedstrijdinrichting te water (vlonders, wedstrijdklokken, e.d.)

2019

2020

START VAN ONZE DROOM: 

HET NK NAAR LIMBURG!

DEFINITIEF PROJECTPLAN & 

ONTWERP SPONSORPLAN

START OPZET 

PROJECTPLAN

EVALUATIE VENLOHAVEN 

2019 EN LESSONS LEARNED

ONDERZOEK 

NAAR HAALBAARHEID

MRT

MEI

SEP

NOV

JUN

2021

VOORBEREIDING 

VENLOHAVEN 2020 (TRIAL VOOR NK)
MRT

VENLOHAVEN 

TOERNOOI, INCLUSIEF BEDRIJFSDAGEN
MEI

EVALUATIE 2020 EN 

LESSONS LEARNED
JUN

AANMELDING ALS 

NK-LOCATIE

FINETUNING 

PROJECTPLAN
SEP

OKT

HET EERSTE NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP KANOPOLO IN LIMBURG! 

DE DEFINITIEVE DATUM WORDT VASTGESTELD DOOR DE KANOPOLOCOMMISSIE VAN HET WATERSPORTVERBOND

16&17
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U heeft al kunnen lezen dat de organisatie van een Nederlands Kampioenschap niet niks is. Daarom hebben we er 2 jaar de tijd voor 
uitgetrokken. Tijdens het ‘reguliere’ VenloHaven toernooi in 2020 willen we de laatste ‘lessen leren’ om er écht klaar voor te zijn.

Na bestelling ontvangt u van ons een factuur met een vermelding van het gekozen pakket. Daarbij ontvangt u tevens 
informatie omtrent het aanleveren van uw logo en andere benodigde informatie. Alle genoemde prijzen zijn exclusief BTW.

Onze droom is om het NK in 2021 naar Venlo-Limburg te halen! Indien u direct voor 2 jaar wilt sponsoren, vinden we dat natuurlijk fan-
tastisch en geeft ons dat meer en meer zekerheid. Wij doen iets terug door u 15% korting op de sponsorpakketten te geven.

BRONS ZILVER GOUD

• Uw bedrijfsnaam en link naar uw 
website op de Viking Venlo website

• Uw bedrijfsnaam op de bedankpagi-
na van het toernooiboek

• Uw bedrijfsnaam op banieren of het 
LED-scherm tijdens het toernooi op 
de MBLV

• Uw bedrijfslogo en link naar uw websi-
te op de Viking Venlo website

• Uw bedrijfslogo op de bedankpagina
van het toernooiboek

• Uw bedrijfslogo op banieren of het 
LED-scherm tijdens het toernooi op 
de MBLV

Vanaf ZILVER gaat het om
uw bedrijfslogo in plaats van bedrijfs-
naam.

• Uw bedrijfslogo en link naar uw web-
site op de Viking Venlo website

• Uw bedrijfslogo op de bedankpagina
van het toernooiboek

• Uw bedrijfslogo op banieren of het 
LED-scherm tijdens het toernooi op 
de MBLV

• Uw bedrijfslogo op de toernooiposter 
en flyers die landelijk en lokaal 
worden verspreid

• Uw bedrijfsfilm (zwijgend) of bedrijfs-
foto’s op het LED-scherm tijdens het 
toernooi op de MBLV

€75 €150 €300

SPONSORPAKKETTEN

Bestel uw pakket op www.venlohaventournament.com/sponsorhttps://www.venlohaventournament.com/sponsorBestel uw pakket op https://www.venlohaventournament.com/sponsorBestel uw pakket op www.venlohaventournament.com/sponsorhttps://www.venlohaventournament.com/sponsorwww.venlohaventournament.com/sponsorwww.venlohaventournament.com/sponsorhttps://www.venlohaventournament.com/sponsorwww.venlohaventournament.com/sponsorhttps://www.venlohaventournament.com/sponsor
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OPTIE A OPTIE B OPTIE C

Meerprijs per bedrijf €100
Alleen mogelijk in combinatie met pakket ZILVER of GOUD. Inbegrepen in de prijs zijn activiteiten voor 10 teamleden. Oftewel €10 per persoon. 

Voor grotere teams of bedrijven stellen we graag een pakket op maat samen met een aantrekkelijke korting.

EXTRA PAKKETTEN

Tijdens het toernooi wordt er natuurlijk volop gevaren door de clubteams uit heel het land. Maar hoe zou het zijn om met uw bedrijf of 
team zelf eens in de boot te stappen? We hebben tijdens het toernooi verschillende tijdsblokken ingeruimd om u dat te laten ervaren. 
Bij voldoende aanmeldingen organiseren wij een bedrijvencompetitie. Of, we kunnen uw bedrijf opdelen in verschillende teams waar-
door u onderling volop plezier beleeft.

U kunt vanzelfsprekend ook combinaties maken van bovenstaande pakketten. Bijvoorbeeld omdat het ene teamlid nu eenmaal meer 
een puzzelaar is dan het andere. Wij bespreken deze graag samen met u. Stuur ons een bericht op venlohaven@kvvikingvenlo.nl.

U wilt wel het 
water op maar 
doet het liever 
rustiger aan? Dat kan door middel van 
de puzzeltocht. U vaart gezamenlijk in 
een 3 persoons Canadese kano op en 
neer van de MBLV naar de passantenha-
ven in Blerick en lost onderwerg diverse 
puzzles op die we langs de vaarroute 
hebben gepositioneerd. Een pubquiz op 
het water!

U stapt met het 
hele team in 10 
kano’s verdeeld 
over 2 teams van 5 spelers. U krijgt van ons 
een clinic en een wedstrijdbal en speelt 
een toernooiwedstrijd van 2 x 6 minuten. U 
komt erachter dat de combinatie van 
varen, richten en gooien niet persé bete-
kent dat de bal in het doel verdwijnt… Hoe 
dan ook, een unieke ervaring en volop 
plezier!

U stapt met het 
hele team in 2 
een zogenaamde 
C10 (10 persoonsboot) waar we een touw 
tussen spannen en - u raadt het al - het is de 
bedoeling om uw tegenstander weg te 
varen. Een van de oudste sporten ter wereld! 
Maar dan een unieke krachtmeting te water.

1. HET VIKINGSCHIP

De veiligheid is voor ons een groot goed. Het is daarom verplicht dat alle Vikingen beschikken over een zwemdiploma. 
Bovendien hebben wij vanzelfsprekend voldoende zwemvesten ter beschikking.
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Aan het einde van de middag ontsteken wij het Vikingenvuur, oftewel... de barbecue. En dat op een toplocatie aan de MBLV! Onder 
het genot van een hapje en een drankje geniet u samen na van de activiteiten op het water. En natuurlijk vindt de uiteindelijke prijs-
uitreiking plaats. Wie o wie ontvangt van ons de heuse ‘Vikingenhelm’ voor de prijzenkast op uw kantoor?

EXTRA PAKKETTEN

2. HET VIKINGENMAAL

Prijs per persoon €25 inclusief 2 consumpties
Alleen mogelijk in combinatie met pakket ZILVER of GOUD. De barbecue bestaat uit kipfilet, spies, barbecueworst en grillburger. En vanzelfsprekend een 

groene salade, pastasalade, sauzen en stokbrood. Dieetafleidingen zijn zeker mogelijk, maar graag in overleg. 
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VIKING VENLO

Kanovereniging Viking
Vikingweg 1
5912 JZ Venlo (Limburg)

Tel. +31(0)77 - 351 64 59
www.kvvikingvenlo.nl
info@kvvikingvenlo.nl

CONTACTPERSONEN
Stivo Högerle, direct 06 - 29 20 77 47
stivohogerle@kvvikingvenlo.nl

Roel Venninckx, direct 06 - 21 89 70 83
roelvenninckx@kvvikingvenlo.nl

KvK nummer: 40164135
IBAN nummer: NL 51 INGB 00 06 78 37 67 t.n.v. KV Viking Venlo

Volg Kanovereniging Viking Venlo op Facebook.

CONTACT


