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Voorwoord

De Stichting Organisatie Nederlands 
Autocross Kampioenschap (SONAK) 
is een organisator die aangesloten is 
bij de KNAF. Binnen de KNAF vallen 
wij als organisator logischerwijs 
onder de Sectie Autocross. 

Om onze werkzaamheden en doelstellingen te 
verduidelijken wil de SONAK zich profileren in deze 
sponsormap, welke uitsluitend betrekking heeft op het 

Nederlands Kampioenschap (NK) Autocross. We willen 

jullie dan ook in het kort kennis met ons laten maken, 

door te vertellen wie we zijn, wat we doen, wat we 

willen en waarom we dit willen.

Tevens willen we uitleggen wat we voor elkaar kunnen 

betekenen. Door een samenwerkingsverband met 

de VEKA Group, die zich als hoofdsponsor al sinds 

2006 aan het NK Autocross heeft verbonden, hopen 

wij jullie dan ook door middel van deze sponsormap 

voor de Autocross en haar promotie mogelijkheden te 

interesseren.



waT Is dE KnaF? 
In 1980 werd de Knac Nationale 
Autosport Federatie (KNAF) 
opgericht en nu, ruim 35 jaar later, 
staat deze solide organisatie nog 
steeds sterk in haar schoenen. 

Met steun van het NOC/NSF, Ministerie van VWS en 
de wereld autosportbond FIA is de KNAF de enige 
in Nederland erkende autosportbond. Naast de 
hoofdstructuur van de KNAF zijn er 8 autosporttakken 
verdeeld in secties. Naast de Sectie Autocross zijn er 
ook secties voor: Autorensport, Rally, Historische Rally, 
Rallycross, Ovalracing, Karting en Terreinsport.

wIE Is dE sonaK?
De organisatie van het NK Autocross heeft de Sectie 
Autocross sinds 2012 overgedragen aan de SONAK. 
Met een bestuur van 6 mensen zijn wij verantwoordelijk 
voor het wedstrijdgedeelte van het NK autocross. Bij elke 
NK autocross wedstrijd maken we gebruik van een mede 
organisator. Deze zorgt voor de locatie, accommodatie(s) 
en onderhoud tijdens de NK wedstrijden. Deze hebben 
elk jaar de mogelijkheid om zich aan te melden voor 1 van 
de 6 NK wedstrijden waaruit het complete NK Autocross 
normaliter bestaat.

We streven er ieder jaar naar om alle NK wedstrijden 
zo goed mogelijk te verdelen over de 4 regio’s waarin 
Nederland op autocross gebied verdeeld is. Voor 2016 
kunnen we zeggen dat dit 100% gelukt met in elke regio 
een NK wedstrijd op de kalender. De NK Autocross 
kalender voor 2016 ziet er dan ook als volgt uit.

28 mEI     Albergen

18 junI     benschop

9 julI     rosmAlen

23 julI     lochem

21 augusTus   reutum

3/4 sEpTEmbEr   reserve

17 sEpTEmbEr   hieslum 
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auTocross
De gedachte dat je met een paar simpele verstevigingen 
een auto ombouwt tot één waarmee je actief kan gaan 
autocrossen is achterhaald. 

De enorme vermogens die de autofabrikanten voor 
een normale straatversie van je favoriete carrosserie 
aanbieden, is de laatste 20 jaar een factor 2 geworden. 
De hierbij behorende snelheden en accelaratie curves 
zijn ook met deze frequentie gestegen. Vandaar dat 
veiligheid niet meer weg te denken is in de autosport en 
zo ook niet meer in de autocross. Elke auto is dan ook 
voorzien van een rolkooi waardoor de rijder beschermt is 
voor impact van buitenaf.

Dat er op al deze gebieden dan ook strenge regels 
opgesteld zijn en nageleefd moeten worden, is dan 
ook meer dan logisch omdat één van de belangrijkste 
pijlers van de KNAF veiligheid is. Zowel op technisch als 
veiligheid gebied is er door de Sectie Autocross dan ook 
veel werk verzet in de vorm van reglementen. Om tot een 
eerlijke competitie te kunnen komen is naleving van deze 
reglementen dan ook een must. 

Nederland is onderverdeeld in 4 regio’s die elk weer 
beschikken over clubs. Deze clubs organiseren 
zelfstandig of in een samenwerkingsverband wedstrijden 
waaraan een competitie is verbonden. Zo worden er op 
clubniveau bijna wekelijks wedstrijden georganiseerd. 

Voor de circa 1000 licentiehouders in Nederland is er dan 
ook genoeg keuze om op clubniveau te kunnen rijden. 
En dat hoort ook zo voor één van de grootste autosport 
secties van ons land. Wil je op nationaal niveau rijden 
is er het open NK Autocross dat onder auspiciën van 
de KNAF wordt georganiseerd. Het open karakter maakt 
het mogelijk dat ook buitenlandse deelnemers, die in het 
bezit moeten zijn van een internationale licentie, kunnen 
deelnemen. 

Ben je als Nederlander ook in het bezit van een 
internationale licentie, dan bestaat de mogelijkheid om 
aan het FIA European Autocross Championship deel 
te nemen. In 4 EK klassen, onderverdeeld in Touring 
Autocross, Junior Buggy, Buggy 1600 en Super Buggy, 
geldt het FIA technisch reglement waarmee je ook in ons 
land aan de start mag verschijnen. 

De afgelopen decennia hebben Nederlandse 
autocrossers laten zien tot de Europese top te behoren. 
Zo werd er al 6 maal een Nederlander gekroond tot 
Europees kampioen. Toch moeten we terug naar 2009 
om Glenn van Rosmalen terug te vinden als de laatste 
Europees kampioen van Nederlandse bodem. Maar 
gezien de enorme aanslag op je vrije tijd met wedstrijden 
in o.a. Tsjechië, Duitsland en Hongarije is het niet 
verwonderlijk dat niet iedereen de mogelijkheden heeft 
om een volledig EK te rijden.



sEcTIE auTocross
De Sectie Autocross, waar de 
SONAK indirect een onderdeel 
van is, wordt gekenmerkt door een 
goede en strakke organisatie, veel 
vrijwilligers en een uitstekende sfeer.

De sfeer tijdens (onze) autocrossevenementen is binnen 
de autosportwereld uniek te noemen.

Binnen de Sectie Autocross is sinds 2005 de Juniorklasse 
in het leven geroepen. Deze klasse maakt het mogelijk 
om de jeugd vanaf het jaar waarin ze de 13 jarige leeftijd 
bereiken deel te laten nemen aan autocrosswedstrijden. 

Om aan het Eurol/VEKA NK Autocross deel te mogen 
nemen dienen de jeugdigen eerst op clubniveau minimaal 
1 jaar ervaring op te doen om dan een gooi te kunnen 
doen naar de nationale titel in deze klasse.

Nu we ruim 10 jaar verder zijn is gebleken dat de huidige 
toprijders Sven Prinsen, Tim ten Dolle en Max van Grieken 
hun opleiding hebben gehad in de juniorklasse en nu tot 
de top van Nederland behoren in andere klassen. 

Vanaf seizoen 2016 zal ook de Junior Buggy klasse 
haar intrede doen op regionaal autocross niveau. Deze 
klasse staat open voor rijders in de leeftijd 13-21 jaar. 
In deze klasse wordt gereden met motoren waarvan 
de cilinderinhoud maximaal 600cc bedraagt. Het frame 
is gebaseerd op de frames van de Sprintklassen. Met 
deze voor Nederlandse begrippen nieuwe klasse is er in 
de landen om ons heen al veel succes geboekt. Over 
een paar jaar weten we of deze klasse het succes en de 
kracht van de juniorklasse kan evenaren.
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ambITIE
De ambitie van de SONAK is om een goed NK Autocross 
te organiseren. Door continu te innoveren,  we zetten 
elektronische hulpmiddelen in ter ondersteuning van 
een zo eerlijk mogelijk wedstrijdverloop, is dit een 
ambitie die we nastreven op de NK wedstrijden zelf. 
Deze hulpmiddelen voldoen in de basis aan onze 
verwachtingen, maar door eigen inzicht en ervaring 
kunnen we soms pas na een paar jaar zeggen dat de 
werking perfect is.

In onze promotionele ambities staat het breed uitdragen 
van het NK autocross op nummer 1. Via TV uitzendingen 
proberen we het NK Autocross bij een groot autosport 
publiek onder de aandacht te brengen. De voorzichtige 
start hiermee was in 2006, met 1 verslaggever en 1 
cameraman. Dit is inmiddels uitgegroeid tot een crew 
van 3 cameramensen met een reporter. En dat het zijn 
vruchten begint af te werpen zien we langs de baan terug 
door o.a. een stijging van de bezoekersaantallen. En dat 
is een goed teken want de autosport, die het publiek 
gedurende 8 uur of langer te zien krijgt, is ook goed voor 
(potentiële) sponsoren.

Na RTL7 en SBS6 zijn we sinds 2014 weer te zien op 
RTL7 en vallen we onder het RTL GP format waar 6

uitzendingen van 24 minuten te zien waren. Ook in 
2015 is het ons gelukt om voor de 2e keer, naast de 
6 NK wedstrijden, een jaaroverzicht van maar liefst 45 
minuten op TV te krijgen. En daar zouden we zonder 
extra sponsoring, van o.a. Vrienden van SONAK, nooit 
in geslaagd zijn.

Groot voordeel van het RTL GP format is dat er voor 
elke uitzending een aankondiging plaatsvindt. Naast een 
uitzending op zondag, welke op de zaterdag na deze 
uitzending herhaald wordt, is er dus extra kijkplezier. Dit 
betekent natuurlijk ook dat er voor de sponsor budgetten 
ineens twee maal zoveel zendtijd beschikbaar is en onze 
sponsoren dus een extra meerwaarde terugzien van hun 
sponsoring.

De kijkcijfers van seizoen 2015 hebben ons positief 
verrast. Met een gemiddelde van 55.000 kijkers per 
uitzending, zien we de meerwaarde voor onze sponsoren 
dan ook terugkomen. Dat de uitzendingen ook in HD 
kwaliteit terug te vinden zijn op ons eigen YouTube kanaal 
is de volgende meerwaarde, want waar ter wereld je ook 
bent even terugkijken, of nog eens kijken is natuurlijk 
geweldig. Ons YouTube kanaal heeft sinds de oprichting 
in mei 2012 al meer dan 720.000 weergaven laten zien.



TO E R WAG E N K L AS S E

ERWIN
BREEDERLAND

K E V E R K L AS S E

PETER
TIMMERMANS

J U N I O R K L AS S E

WERNER
VAN ROSSUM

Nederlands Kampioenen



D I V I S I E  V

STEPHAN
VAN DIJK

S P R I N T K L AS S E  2 0 0 0

JACOB
HEERES

S U P E R K L AS S E

TIM
TEN DOLLE

S P R I N T K L AS S E  1 6 0 0

RENS
VAN DER HAAS



waT KunnEn wIj jullIE bIEdEn?
Mogelijkheden die wij als SONAK aan jullie kunnen bieden zijn: naamsbekendheid aan een potentiële 
klantenkring. Interviews en items zullen plaatsvinden voor de sponsorwand die tijdens elke NK-wedstrijd 
geplaatst wordt. Onze hoofdsponsor, VEKA Group, is nog steeds zo enthousiast dat zij hun sponsoring laten 
doorlopen tot zeker 2017. Ook andere sponsoren uit deze periode hebben op dit moment hun deelname 
voor 2016 alweer toegezegd. Grijp uw kans en doe mee!

Wij als sonAK vertrouwen er dan ook op dat we in deze iets voor elkaar kunnen betekenen.

Dat dit allemaal niet lukt zonder sponsoring van buitenaf, 
is geen geheim, en elk jaar zijn we dan hard op zoek naar 
jou als bestaande of potentiële sponsor.

In de afgelopen jaren hebben we het NK autocross ook 
gepromoot door het laten instappen van een prominente 
Nederlander met autosport ervaring. Racers Allard Kalff 
en Cor Euser, rallyrijder Mark van Eldik en Dakar rijder 
Tim Coronel hebben de hype van het Eurol/VEKA NK 
Autocross al eens ondervonden. Geïmponeerd door de 
techniek en de snelheid van onze favoriete sport gaven 
ze allemaal aan een volledig seizoen rijden in het NK 
autocross als uitdaging te zien. Tot nu toe is er geen 
van deze snelle rijders in geslaagd om dit voor elkaar te 
krijgen. Mochten we in de toekomst mogelijkheden zien 
om een andere autosport deskundige in te laten stappen 
zullen we dit zeker in overweging nemen.

Is hetgeen we beschrijven in deze sponsormap wat je 
zoekt voor je sponsorbudget en wil je ons steunen in 
onze doelen?

Dan nodigen we je graag uit om als (potentiële) sponsor 
in de wereld van het NK Autocross te anticiperen.

Hoe? Dat laten we graag in deze sponsormap zien en 
daarom dagen we jullie uit om in 2016 (opnieuw) de 
stap te zetten om ons te helpen onze doelstellingen te 
verwezenlijken. Achter in deze map treffen jullie dan ook 
de diverse sponsor mogelijkheden aan die wij te bieden 
hebben.

Zoals ook jullie waarschijnlijk wel weten is het inkopen 
van zendtijd een kostbare aangelegenheid. Zoals 
zoveel sportverenigingen is ook de SONAK voor het 
financieren van TV-zendtijd, mede als gevolg van de zich 
steeds verder terugtrekkende overheid,  steeds meer 
afhankelijk van de zogenaamde derde geldstroom. Dat 
wil zeggen inkomsten uit acties, reclame en sponsoring. 
Hierdoor is de SONAK voor het inkopen van zendtijd, en 
verwezenlijking van haar ambities, in toenemende mate 
afhankelijk van het bedrijfsleven.
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• De naam van de sponsor zal worden verbonden aan het evenement
• Op alle bescheiden van de originele documenten zal de naam van de   
   evenementensponsor vermeld staan
• Naamsvermelding d.m.v. sticker op beide zijden van het nummerbord
• Tijdens elke NK wedstrijd reclame op een LED scherm
• Naamsvermelding op de bekers
• Logo op de sponsorwand
• Logo op de mini sponsorwand “Vrienden van SONAK”
• Interview
• Voor elke NK wedstrijd 6 entreebewijzen
• Gereserveerde plek zo dicht mogelijk aan de baan

sponsorpaKKETTEn

a
rEEds VoorZIEn

pakket



• 18 keer logo in de vorm van billboarding “dit programma wordt mede   
   mogelijk gemaakt door” in elke reguliere TV uitzending. Uw logo (met 
   ingesproken tekst) zal per uitzending 3x getoond worden
• 4 keer logo in de vorm van billboarding “dit programma wordt mede 
   mogelijk gemaakt door” in het jaaroverzicht. Uw logo (met 
   ingesproken tekst) zal in deze uitzending 4x getoond worden
• Tijdens elke NK wedstrijd reclame op een LED scherm
• Interview van 30 sec
• Logo op de sponsorwand
• Voor elke NK wedstrijd 5 entreebewijzen
• Gereserveerde plek zo dicht mogelijk aan de baan, verdeling naar 
   rato van sponsorbedrag. De SONAK is in deze afhankelijk van haar 
   medeorganisatoren

• Het logo van de sponsor zal worden verbonden aan de gesponsorde 
   klasse
• Naamsvermelding d.m.v. sticker op beide zijden van het nummerbord;
• Tijdens elke NK wedstrijd reclame op een LED scherm;
• Naamsvermelding op de bekers
• Interview van 30 sec
• Logo op de sponsorwand
• Tijdens de huldiging van de rijders die op de plaatsen  2 t/m 10 zijn 
   geëindigd, zal het logo van de sponsor getoond worden op het 
   scherm in de tent
• Logo op de mini sponsorwand “Vrienden van SONAK”
• Voor elke NK wedstrijd 4 entreebewijzen
• Gereserveerde plek zo dicht mogelijk aan de baan, verdeling naar 
   rato van sponsorbedrag. De SONAK is in deze afhankelijk van haar    
   medeorganisatoren

b

c

€ 3.000,-

€ 2.250,-

pakket

pakket

Voorbeeld nummerbord
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• 9 keer logo in de vorm van billboarding “dit programma wordt mede 
   mogelijk gemaakt door” in elke reguliere TV uitzending. Uw logo (met 
   ingesproken tekst) zal per uitzending minimaal 1x getoond worden
• 2 keer logo in de vorm van billboarding “dit programma wordt mede 
   mogelijk gemaakt door” in het jaaroverzicht. Uw logo (met 
   ingesproken tekst) zal in deze uitzending 2x getoond worden
• Tijdens elke NK wedstrijd reclame op een LED scherm
• Logo op de sponsorwand
• Voor elke NK wedstrijd 3 entreebewijzen
• Gereserveerde plek zo dicht mogelijk aan de baan, verdeling naar 
   rato van sponsorbedrag. De SONAK is in deze afhankelijk van haar 
   medeorganisatoren

• 9 keer logo in de vorm van billboarding “dit programma wordt mede 
   mogelijk gemaakt door”. In elke reguliere TV uitzending zal uw logo 
   (met ingesproken tekst) minimaal 1x getoond worden
• 1 keer logo in de vorm van billboarding “dit programma wordt mede 
   mogelijk gemaakt door” in het jaaroverzicht. Uw logo (met 
   ingesproken tekst) zal in deze uitzending 1x getoond worden
• Tijdens elke NK wedstrijd reclame op een LED scherm;
• Voor elke NK wedstrijd 3 entreebewijzen
• Gereserveerde plek zo dicht mogelijk aan de baan, verdeling naar 
   rato van sponsorbedrag. De SONAK is in deze afhankelijk van haar 
   medeorganisatoren

• Het logo (groot) van de sponsor wordt vermeld op de nummerstickers 
   op de voorzijde van de auto van alle deelnemers
• Tijdens elke NK wedstrijd reclame op een LED scherm;
• Voor elke NK wedstrijd 3 entreebewijzen
• Gereserveerde plek zo dicht mogelijk aan de baan, verdeling naar 
   rato van sponsorbedrag. De SONAK is in deze afhankelijk van haar 
   medeorganisatoren

d

E

F

€ 2.000,-

€ 1.750,-

rEEds VoorZIEn

pakket

pakket

pakket



• Tijdens elke NK wedstrijd reclame op een LED scherm
• Logo op de sponsorwand
• Voor elke NK wedstrijd 3 entreebewijzen
• Gereserveerde plek zo dicht mogelijk aan de baan, verdeling naar 
   rato van sponsorbedrag. De SONAK is in deze afhankelijk van haar 
   medeorganisatoren

• Tijdens één van de NK-wedstrijden wordt uw item opgenomen 
   en daarna uitgezonden. De kosten hiervan bedragen E. 500,- per 30 
   seconden, minimale afname van 60 seconden. Het item kan bestaan 
   uit b.v. teampresentatie, sponsorpresentatie, tuner, bedrijfspresentatie 
   e.d.
• Voor elke NK wedstrijd 2 entreebewijzen
• Gereserveerde plek zo dicht mogelijk aan de baan, verdeling naar 
   rato van sponsorbedrag. De SONAK is in deze afhankelijk van haar 
   medeorganisatoren

• Logo op de sponsorwand
• Tijdens elke NK wedstrijd reclame op een LED scherm
• Voor elke NK wedstrijd 2 entreebewijzen

g

I

j

€ 1.500,-

VanaF € 1.000,-

€ 1.000,-

pakket

• 6 keer logo in de vorm van billboarding “dit programma wordt mede 
   mogelijk gemaakt door”. Deze billboarding wordt verdeeld over alle TV 
   uitzendingen
• Voor elke NK wedstrijd 3 entreebewijzen
• Gereserveerde plek zo dicht mogelijk aan de baan, verdeling naar 
   rato van sponsorbedrag. De SONAK is in deze afhankelijk van haar 
   medeorganisatoren

H
€ 1.250,-

pakket

pakket

pakket
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Voor meer informatie kunt u terecht bij de SONAK:

Maria Schuurmans
  073-5324687 of 06-51937527
  sonak@knaf.nl

Emile Moorelisse
  06-29531786
  sonak@knaf.nl

*Alle bedragen zijn exclusief BTW

• Tijdens elke NK wedstrijd reclame op een LED scherm
• Voor elke NK wedstrijd 2 entreebewijzen
• Gereserveerde plek zo dicht mogelijk aan de baan, verdeling naar 
   rato van sponsorbedrag. De SONAK is in deze afhankelijk van haar 
   medeorganisatoren.

• Het logo (klein) van de sponsor of sponsoren wordt vermeld op de 
   nummerstickers op de voorzijde van de auto van alle deelnemers
• Voor elke NK wedstrijd 1 entreebewijs
• Gereserveerde plek zo dicht mogelijk aan de baan, verdeling naar 
   rato van sponsorbedrag. De SONAK is in deze afhankelijk van haar 
   medeorganisatoren

Als u dit pakket meerdere malen afneemt ontvangt u 10% korting.

• Naam op een “mini” sponsorwand

K

l

€ 1.000,-

€ 750,- pEr sponsor

€ 100,-

pakket

pakket

VrIEndEn
Van sonaK

Voorbeeld sticker



Meer informatie over het Eurol/VEKA NK Autocross vindt u op:
facebook.com/sonakNKautocross en www.KNAF.nl
Alle uitzendingen zijn ook in HD terug te zien op ons Youtube-kanaal: 
www.youtube.com/nkautocross
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