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2.

Beach Rugby ?
Beach rugby is gebaseerd op de principes van Rugby Union. Rugby Union wordt wereldwijd beoefend door ±10 
miljoen mensen en is officieel aanwezig in meer dan 100 landen, daarnaast is het WK Rugby één van de grootste 
sportevents ter wereld.
 
Toch zijn ook beach rugby competities gebruikelijk in Europa, vooral in Italië, de Balkan en Oost-Europa. Hierbij 
wordt gespeeld op een veld dat veel kleiner is dan het standaard rugbyveld, daarnaast bestaan teams uit minder 
spelers, zijn de wedstrijden korter en wordt er gewerkt met een vereenvoudigd score-systeem.

Beste toekomstige 
sponsor

Rugby is stilaan een gevestigde waarde aan het worden in de 
Belgische sportwereld, iets waar wij als rugbyspelers uiteraard erg 
blij om zijn. Tijdens de zomermaanden trekken heel wat rugbyclubs uit 
binnen- en buitenland traditioneel naar de Belgische kust om er deel 
te nemen aan het Belgian Beach Rugby toernooi. Ons toernooi wordt 
door vele clubs gezien als de perfecte afsluiter van het rugbyseizoen, 
wat uiteraard gepaard gaat met met de nodige feestelijkheden.

Tijdens onze vorige edities hebben we meermaals internationale 
ploegen uit o.a. Duitsland, Nederland, Spanje, Portugal, … mogen 
ontvangen. Kortom, Belgian Beach Rugby is het niet te missen Rugby 
event van de zomermaanden.
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3.

Het Toernooi
Dit jaar zal ons eendaags toernooi op zaterdag 25 juni georganiseerd worden op het strand voor de O’Neill 
beachclub in Blankenberge.

Het toernooi wordt gezien als de perfecte afsluiter voor het reguliere rugbyseizoen en de perfecte opening van de 
zomervakantie. Na een openingsfeest op vrijdag zal er op zaterdag in drie categorieën (Dames, Heren en Veteranen) 
gestreden worden voor de overwinning. 

Afsluiten doen we uiteraard in stijl met een nog groter strandfeest op zaterdagavond!
Benieuwd hoe dit er allemaal uitziet? Bekijk hier één van onze aftermovies!

“Belgian Beach Rugby”
Origineel opgericht als Flemish Beach Rugby in 2015, 
is Belgian Beach Rugby gedurende de laatste jaren 
uitgegroeid tot het grootste en meest populaire Beach 
Rugby toernooi aan de Belgische kust. Waar andere 
toernooien door COVID-19 vorig jaar niet georganiseerd 
werden, hebben wij bijvoorbeeld als enige in België  
geopteerd voor een succesvolle light-editie.

In 2017 beslisten we onze naam aan te passen om het 
internationale aspect van ons toernooi verder in de  
kijker te zetten, ook lag dit beter in lijn met onze ambi-
ties om van Belgian Beach Rugby het grootste toernooi 
in België te maken.

Naast een nieuwe branding kozen we toen ook te  
investeren in eigen velden, eigen rugbyballen, etc., dit 
allemaal om op zelfstandige wijze onze deelnemers de 
best mogelijke Beach Rugby ervaring te bezorgen.

Ondertussen beschikt het tornooi over 6 velden en  
organiseren we een competitie voor 36 teams uit  
binnen- en buitenland. Elk team bestaat uit 12 spelers 
maar brengt traditioneel eigen supporters en extra 
teamgenoten mee. Momenteel bevat ons tornooi com-
petities voor volgende categorieën: Dames (16+), Heren 
(18+) en Veteranen (35+). Kortom, een mooi en inclusief 
aanbod.
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4.

Als sponsor van Belgian Beach Rugby krijg je allereerst toegang tot een zeer fanatiek en loyaal doelpubliek. Wat de 
Belgische rugby community mist in grootte maakt ze meer dan goed in enthousiasme en inzet.

Visibiliteit is hierbij uiteraard the name of the game. In januari wordt de aftrap van onze communicatiecampagne 
gegeven, waarin ruim plaats wordt gemaakt om onze sponsors in de kijker te zetten. Rond dezelfde periode openen 
de inschrijvingen, hierdoor kunnen we ook visibiliteit via onze website garanderen.

Sinds vorig jaar werken we met een specifieke applicatie (Tournify) om het toernooi in goede banen te leiden. Deze 
app toont naast het programma ook de uitslagen, ploegen en spelers en zal dus massaal bezocht worden tijdens 
het toernooi zelf. Ook op deze app hebben we de mogelijkheid om sponsors uit te lichten.

Naast de online aanwezigheid van uw merk bieden we u uiteraard ook offline aanwezigheid aan! Tijdens het toer-
nooi zullen we de crew, vrijwilligers en referees voorzien van T-shirts met sponsorlogo’s. U zal dus gedurende de 
hele dag zichtbaar zijn en vereeuwigd worden op de foto’s van het event.

Verder zorgen we dit jaar ook voor een template voor de foto’s van onze fotograaf waarin de sponsors verwerkt 
zullen worden. Er is tevens een mogelijkheid om opgenomen te worden in de aftermovie van het toernooi.

Samen met u kunnen we verdere fysieke visibiliteit zoals beachflags, signalisatie, goodies, etc. bespreken.

100% fiscaal aftrekbaar

Aangezien Belgian Beach Rugby een vereniging zonder winstoogmerk is, kunnen bedrijven de bedragen die ze bij 
ons aan sponsoring besteden fiscaal aftrekken. Deze bedragen kunnen immers beschouwd worden als een uitgave 
voor marketing of promotiedoeleinden aangezien het in publicaties, op de website, op truien, etc. voorkomt. 

U steunt dus een populair toernooi met fanatieke aanhang én kan de kosten hiervoor in mindering brengen, win-
win dus!

What’s in it for you?
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• Uw logo op de wedstrijdballen,
• Uw logo op de T-shirts van medewerkers en referees (rug),
• Uw logo met link naar uw bedrijf op de website - social media - Tournify app,
• BBQ voor 4 personen + 16 drankbonnen,
• Gratis initiatie (ong. 2u) voor max 50 personen (materiaal en 3 initiatoren),

*Optioneel kunnen strandvlaggen en banners opgehangen worden indien u hierover 
beschikt.

Deze sponsorship helpt ons bij de aankoop van nieuwe wedstrijdballen en ander materieel.

• Uw logo op de T-shirts van medewerkers en referees (borst),
• Uw logo met link naar uw bedrijf op de website - social media - Tournify app,
• BBQ voor 4 personen + 16 drankbonnen,

*Optioneel kunnen strandvlaggen en banners opgehangen worden indien u hierover 
beschikt.

Deze sponsorship helpt ons bij het bekostigen van een EHBO post.

• Uw logo op de T-shirts van medewerkers en referees (mouw),
• Uw logo met link naar uw bedrijf op de website - social media - Tournify app,
• BBQ voor 2 personen + 8 drankbonnen,

*Optioneel kunnen strandvlaggen en banners opgehangen worden indien u hierover 
beschikt.

Deze sponsorship helpt ons bij de omkadering voor onze referees.

• Uw logo met link naar uw bedrijf op de website - social media - Tournify app

Deze sponsorship helpt ons bij het onderhouden van onze website.

Sponsor pakket op maat? Geen probleem! Elke bijdrage zowel financieel of in 
natura helpt ons dit jaarlijks toernooi tot een goed eind te brengen.
*promotie materiaal, samples, infrastructuur worden zeker ook aanvaard als sponsoring!

Sponsor Pakketten
€ 1000,-

Platina
“Jonny Wilkinson”

€ 500,-

Goud
“Beauden Barrett”

€ 250,-

Zilver
“Richie McCaw”

€ ...,-
Custom

“Jonah Lomu”

€ 100,-
Brons

“Dan Carter”

Bij interesse; meer informatie of een sponsorship op maat, neemt u gerust contact op met Cedric Boelens via 
e-mail op belgianbeachrugby@gmail.com of +32 474 13 78 06

Hopelijk tot binnenkort!

Met vriendelijke, zonnige en sportieve groeten

Flemish Beach Rugby vzw
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