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BetonKanoRace (BKR) ‘23

De BetonKanoRace (BKR) is een jaarlijks
terugkerend internationaal evenement onder
studenten bouwkunde en civiele techniek van
ROC’s, hogescholen en universiteiten. Dit jaar vindt 
de race in Delft plaats en wordt deze verzorgd door 
een commissie van masterdispuut U-BASE TU Delft.

Het is een unieke race met zelfgemaakte kano’s 
van beton, waarbij studenten laten zien dat er meer 
mogelijkheden zijn met beton dan het maken van 
funderingen, vloeren en balken. De kano’s moeten 
aan allerlei eisen voldoen die zijn
vastgelegd in het reglement. De kano moet licht,
sterk en stabiel zijn, waarbij het ook nog de
bedoeling is om met de kano de finish te bereiken
in een snelle tijd.

De BKR is daardoor een activiteit waarbij onderwijs, 
technologie, gezelligheid en sport aan elkaar ge-
koppeld worden. Een combinatie van domme kracht 
en slimme ideeën.

U-BASE

U-BASE Association (United Building and Structural 
Engineering Association) is voor en door studenten 
van de studierichtingen Building- en Structural 
Engineering en Construction Materials van de 
TU Delft. Het is ontstaan na een fusie van drie 
voormalige masterdisputen; het Utiliteits-Dispuut, 
het Betondispuut en het Composite, Steel & Timber 
dispuut.  

Door deze samenvoeging is het aantal leden sterk 
gegroeid, op dit moment telt U-BASE ruim 350 
actieve leden. U-BASE organiseert verschillende 
activiteiten voor de studenten, met als zwaartepunt 
de kennismaking met de praktijk van de civiele 
wereld. De verschillende activiteiten beslaan 
symposia, workshops, lezingen en excursies naar 
bouwwerken en bedrijven. Via het verenigingsblad 
‘U-Profiel’ worden de studenten op de hoogte 
gehouden van recente ontwikkelingen in de Civiele 
Techniek. Hiervoor worden zowel artikelen in 
samenwerking met partners, andere bedrijven als 
met enthousiaste studenten ingezet. Daarnaast 
helpt U-BASE studenten met het vinden van stages 
en afstudeerprojecten en vormt het zodoende een 
schakel tussen student en bedrijf.

TU-Delft
De Technische Universiteit van Delft is met haar 
oprichting in 1862 de oudste universiteit van 
Nederland. Sindsdien heeft de TU Delft zich sterk 
ontwikkeld en biedt vandaag de dag plek aan 24.000 
studenten en 2.500 onderzoekers. De TU Delft 
staat bekend om het hoge niveau van onderwijs 
en onderzoek en werkt samen met onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen in heel Nederland en ver 
daarbuiten. Daarmee is de TU Delft tot een nationaal 
maar ook internationaal kenniscentrum geworden.



Betonvereniging

Initiatiefnemer van de BKR is de Betonvereni-
ging; het kennisnetwerk voor alles wat met 
betonbouw te maken heeft. Sinds de oprich-
ting in 1927 verbindt de Betonvereniging ge-
meenten, bouwers, adviseurs en kennisinstel-
lingen. Een netwerk met professionals op alle 
mogelijke niveaus, met als doel kennis over te 
dragen.

Internationaal

Jaarlijks trekt de BKR ook internationale ho-
gescholen en universiteiten. Afgelopen edities 
van het evenement trokken niet alleen studen-
ten uit Nederland maar ook uit Polen, België 
(beiden in 2019) en Duitsland (2022).

Hoofdsponsor
Algemeen

• Grote advertentie in programmablad (formaat A4)

• Deelname aan de bedrijvenrace (mits genoeg animo)

• Op de website van BKR‘23 als hoofdsponsor

• Gratis toegang tot evenement (inclusief gebruik van 
catering).

• Kenbaarheid maken van uw bedrijf op het race-, 
slaap- en feestterrein (door middel van vlaggen of 
posters) gedurende het gehele weekend.

• Bedrijfspromotie op al het promotiemateriaal van 
BKR’23 (zoals posters evenement, Facebook, etc.)

• Bedrijfsnaam en logo op ca. 30 crew shirts (als hoofd-
sponsor groot logo op de rug)

€7000,-
Totaalprijs

Bedrijfspromotie als hoofdsponsor van de BKR’23 op 
de BKR Facebook-pagina

Tweemaal posten van door u aangeleverd promotie-
verhaal op de Facebook-pagina van de BKR

Verspreiding van promotiemateriaal (mits aangele-
verd)

Het invullen van de speciale race, incl. het verbinden 
van uw naam aan de race, prijs en mogelijkheid tot 
uitreiken prijs

Tot beschikking stellen van gedeeltelijk race terrein 
t.b.v. promotiestand e.d. om uw bedrijf te kunnen 
promoten

Inclusief

Sponsorpaketten

Pakket A
Algemeen

• Grote advertentie in programmablad (formaat A5)

• Deelname aan de bedrijvenrace (mits genoeg animo)

• Op de website van BKR‘23 als sponsor

• Gratis toegang tot evenement (inclusief gebruik van 
catering).

• Kenbaarheid maken van uw bedrijf tijdens het evene-
ment (door middel van vlaggen of posters) gedurende 
het gehele weekend.

• Bedrijfspromotie op al het promotiemateriaal van 
BKR’23 (zoals posters evenement, Facebook, etc.)

• Bedrijfsnaam en logo op ca. 30 crew shirts

€4000,-
Totaalprijs

Verspreiding van promotiemateriaal (mits aangele-
verd)

Mogelijkheid tot bedrijfs- / informatiestand op het 
evenement

Inclusief



Pakket B
Algemeen

• Advertentie in programmablad (afmeting nader te 
bepalen)

• Deelname aan de bedrijvenrace (mits genoeg animo)

• Op de website van BKR‘23 als sponsor

• Gratis toegang tot evenement (inclusief gebruik van 
catering).

€2500,-
Totaalprijs

Inclusief

Bedrijfspromotie op al het promotiemateriaal van 
BKR’23 (zoals posters evenement, Facebook, etc.)

Bedrijfsnaam en logo op ca. 30 crew shirts 

Kenbaar maken van uw bedrijf tijdens evenement 
door middel van bijvoorbeeld aangeleverde vlaggen 
of posters.

Pakket C
Algemeen

• Kleine advertentie in programmablad (afmeting nader 
te bepalen)

• Deelname aan de bedrijvenrace (mits genoeg animo)

€1000,-
Totaalprijs

Inclusief

Op de website van BKR‘23 als sponsor

Gratis toegang tot evenement (inclusief gebruik van 
catering).

Pakket D
Algemeen

• Kleine advertentie in programmablad (afmeting nader 
te bepalen)

• Deelname aan de bedrijvenrace (mits genoeg animo)

€500,-
Totaalprijs

Materiaal & Materieel

Algemeen

• Kleine advertentie in programmablad (afmeting nader 
te bepalen)

• Deelname aan de bedrijvenrace (mits genoeg animo)

€0,-
Totaalprijs

Het BKR’23 evenement kan veel materiaal en materi-
eel gebruiken. Denk hierbij aan: shovel, bouwhekken, 
rijplaten, grofvuil container, tenten, bar, tap, etc.

Indien uw bedrijf bereid is materiaal en / of materieel 
te sponsoren, kunt u hierover in gesprek gaan met 
acquisitie over de mogelijkheden. De opties onder 
‘algemeen’ wordt altijd in voorzien.

Naast de bovengenoemde pakketten, kunt u altijd in gesprek over sponsoring hierbuiten. Neem contact op met: Vin-
cent Chen tel +31616040746, Luuk van Kouwen tel +31624426100 of stuur een email naar ccr-event@u-base.org

Indien er een bedrijvenrace plaats vindt, wordt in kano’s op locatie voorzien. Met social media wordt bedoeld: LinkedIn, Facebook en Instagram


