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Sponsorpropositie 

Team “Dry Mud” 

7 t/m 17 april 

2017 

Dromen, durven, doen! 
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De Marathon des Sables (MdS) is een zevendaagse ultraloop van ruim 250 km, die sinds 1986 jaarlijks 

wordt gelopen in de woestijn van Zuid-Marokko. De loop wordt beschouwd als de zwaarste voettocht 

ter wereld. Dit jaar, 7 tot 17 april 2017, zijn we met 4 in ons team, waarvan 1 vrouw. 

De loop bestaat uit zes etappes die in zeven dagen gelopen worden. De langste etappe is 85 km en de 

andere zijn tussen de 20 en 42 km lang. Het parcours wordt elk jaar opnieuw bepaald en bestaat uit 

duinen, rotsachtige plateaus, hellingen, rivierbeddingen en bergen. Iedere deelnemer draagt zijn of 

haar eigen rugzak met eten, drinken, slaapzak, etc. Het nodige water wordt strikt gerantsoeneerd en 

gecontroleerd. Bedoeïenententen worden door de organisatie geregeld. 

Overdag wordt een temperatuur van ruim 45 graden bereikt en 's nachts zakt het kwik tot onder de 5 

graden Celsius. De wedstrijd is naast een fysieke uitputtingsslag ook een mentale tour-de-force om zo 

goed mogelijk deze meerdaagse door te komen. Alle 1250 deelnemers zijn medisch gekeurd en 

desondanks haalt 10% van de goedgetrainde deelnemers de eindstreep niet. 

De Marathon des Sables 
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De marathon in cijfers 
Meer dan 14.000 deelnemers sinds 1986 

 30% Franse nationaliteit, 70% bestaat uit 45 andere 

nationaliteiten 

 14% vrouw, 45 % veteranen 

 30 % in teams van drie of meer 

 10 % wandelaars, 90% wisselt af tussen rennen en 

lopen 

 14 km/uur: gemiddelde maximum snelheid 

 3 km/uur: gemiddelde minimum snelheid 

 Leeftijd deelnemers tussen 16 en 79 

 130 vrijwilligers, 450 man organisatie, waarvan 60 

medici 

 120.000 liter mineraal water 

 300 berber en sahara tenten 

 120 all-terrain voertuigen 

 2 “Eekhoorn” helikopters en 1 “Cessna” vliegtuig 

 8 “MdS special” commerciële lijnvliegtuigen 

 25 bussen, 4 kamelen, 4 quads 

 6,5 km van Hansaplast, 2.700 Second Skin pleisters, 

150 liter ontsmettingsmiddel, 230 liter infuus 

vloeistof, 15.000 kompressen, 2.800 paar 

chirurgische handschoenen, 6000 pijnstillers 

 4 editing stations, 5 camera’s, 1 satellietstation 

 10 satelliettelefoons, 30 computers, fax en internet 

 Een “vleugje” gekte 
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Dromen, durven doen! 

Het leven is meer dan alleen geboren worden, leren, werken en weer doodgaan. Mensen blijven 

vasthouden aan de patronen die ze kennen, die aangeleerd zijn door hun ouders, die ook geen andere 

patronen kennen. De dromen die je als kind hebt, verdwijnen op een gegeven ogenblik en worden 

niets anders dan een schim uit het verleden. Men moet weer durven dromen. Plannen maken en daar 

voor gaan. Over een barrière heen stappen om de keuzes te maken waardoor mensen weer gaan 

leven! 

Mensen kunnen veel meer dan ze denken. De dromen die je als mens hebt, worden vaak vooruit 

geschoven, omdat ze onhaalbaar lijken te zijn. Met een juiste aanpak en instelling is er veel mogelijk. 

Door de mensen aan de hand van real-life voorbeelden te laten zien wat er kan, willen we mensen 

motiveren meer van hun leven te maken. Voorbeelden, uitgevoerd door echte mensen die de eerste 

stap al gezet hebben. Over het ondernemen van grote uitdagingen geven we presentaties en laten we 

zien hoe je die stappen kan maken om je dromen waar te maken. 
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Sluit aan bij het project 
De Marathon des Sables wordt beschouwd als een 

bovenmenselijke inspanning. Het merendeel van de 

deelnemers, ook de snelsten, zijn mensen die het lopen als 

passie hebben. Niemand loopt voor het geld of de roem.  

Het grotendeel van de deelnemers zoekt partners om hun 

project te ondersteunen, veelal gekoppeld aan een goed 

doel. Onze doelen zijn zowel humanitair (Unicef en micro 

kredieten voor moeders ) als ook mensen te stimuleren om 

hun dromen waar te maken. Laten zien dat je meer kan dan 

je denkt. 

Wij zoeken verschillende partners die zich met ons en ons 

project willen associëren. De sponsoring wordt gebruikt 

voor aanschaf van het materiaal, het inschrijfgeld, de 

vlucht en de kosten naar aanloop van het evenement.  

Er zijn een aantal sponsor pakketten samengesteld voor 

een financiële bijdrage. Daarnaast zoeken we ook 

bedrijven en instellingen voor sponsoring van het 

materiaal. Tevens zijn media partners om onze sponsoren 

en ons team in de schijnwerpers te zetten. Ook bedrijven 

die onze sponsoren korting of andere zaken kunnen 

aanbieden zijn erg welkom. Het budget per persoon voor 

ons MdS project is: 

 €3700,- voor inschrijfgeld 

 €750,- voor de reis en vlucht 

 €1000,- aan materiaal 
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De uitgangspunten van de Marathon des Sables zijn dezelfde als uw onderneming: passie, 

moed, doorzettingsvermogen, gedrevenheid, respect voor de natuur en elkaar. 

Door dit project te ondersteunen kunt u diezelfde waarden overbrengen op uw eigen 

werknemers en op uw klanten, terwijl u de goede doelen steunt. Tevens krijgen sponsors 

de mogelijkheid om de laatste etappes mee te reizen met de karavaan, om nog meer 

gevoel bij de uitdaging te krijgen.  

 

De media aandacht is enorm. Elk jaar opnieuw is er grote aandacht vanuit diverse hoeken. 

Deze aandacht is met name voor internationaal opererende bedrijven commercieel erg 

aantrekkelijk. Teams die meedoen aan de MdS krijgen extra aandacht. De teamnaam is 

een middel om nog meer exposure te genereren, naast alle uitingen online en op het 

materiaal en de kleding. In 2017 is er extra media aandacht, vanwege de deelname van:  

Waarom aansluiten bij het project? 

Prince Harry 
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 +4 miljoen paginaviews op www.marathondessables.com 

 +400.000 bezoeken op de MdS site tijdens de wedstrijd 

 250.000 views op het MdS Youtube kanaal 

 100.000 fans op de MdS Facebook page 

 1000 web artikels gelezen door +4 miljoen lezers 

 +1000 uren televisie in 200 landen 

 50.000 mails gestuurd naar de deelnemers tijdens de wedstrijd 

 Vele blogs van de deelnemers met miljoenen bezoekers 

Media cijfers 2016 
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  Sponsor pakketten 

Platinum sponsor (€12.500,- slechts 1 beschikbaar) 

 Uw naam voor ons team, deze naam word in alle uitingen van de officiële MdS 

website en media gebruikt 

 De workshop op (uw) locatie (exclusief locatie kosten) 

 Uw logo met doorkliklink op onze MdS websites t/m 30-6-2017  

 Uw logo op de wedstrijd kleding 

 Tevens kunnen er 2 personen de laatste 2 dagen van de Marathon Des Sables 

geheel verzorgt meemaken 

 

Gold pakket (€5000,-, slechts 2 beschikbaar) 

 De workshop op (uw) locatie (exclusief locatie kosten) 

 Uw logo met doorkliklink op onze MdS websites t/m 30-6-2017 

 Uw logo op de wedstrijd kleding 

 Tevens kan er 1 persoon de laatste 2 dagen van de Marathon Des Sables geheel 

verzorgt meemaken 

 

Silver pakket (€2000,-, slechts 5 beschikbaar) 

 De workshop op (uw) locatie (exclusief locatie kosten) 

 Uw logo op de wedstrijd kleding 

 Uw logo met doorkliklink op onze MdS websites t/m 30-6-2017 

 

Bronze pakket (€500,-, 10 beschikbaar) 

 Uw logo met doorkliklink op onze MdS websites t/m 30-6-2017  

 Een bedrijfspresentatie over onze deelname 

 

Elke sponsor krijgt 1 of meerdere social shout-outs op onze media-kanalen (blog, 

Facebook, Twitter, LinkedIn, etc). 
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De MdS is een avontuur. Maar wel een avontuur met de nodige voorbereiding. De training, de 

bepakking, de mentale focus. En dan is de tocht zelf nog niet eens begonnen. Hoe ga je van start, wat 

moet ik doen om de finish te halen? Hoe blijft ik zo ongeschonden mogelijk?  

De overeenkomst met het bedrijfsleven is groot. Hoe kan het vergelijk tussen het bedrijfsleven en de 

zwaarste voettocht ter wereld getrokken worden? De workshop is een avondvullende (of een dagdeel) 

presentatie over de tocht en de grote overeenkomst met de uitdagingen waar de meeste 

ondernemingen tegenaan lopen! 

 
 

 

  

De workshop 
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Contact het team 

Maak kennis met het team! 

Daisy de Waardt, 39 jaar, actief in het bedrijfsleven als masseuse. 

Daisy heeft diverse activiteiten gedaan, zoals Beat the mountains, de Chineese 

muur marathon. NewDawn training series. Haar specialiteit? Dieselen! 

Persoonlijke website: http://daisy-doel.blogspot.nl  

Te bereiken op: info@resetting.nl  / +316 4212 2510 

 

Patrick de Waardt, 42 jaar, crane operator bij Heerema. 

Patrick heeft diverse activiteiten gedaan, zoals 100 km Dodentocht, Beat the 

Mountains, Ultra wandeltochten. Zijn specialiteit? Looptraining op de vierkante 

meter! 

Te bereiken op: +316 5067 7571 

 

 

Jeroen Kratz, 41 jaar, werkzaam als software ontwikkelingsmanager. Actieve 

ultraloper, druk bezig om zijn marathontijd onder de 2:45 te krijgen! Zijn 

specialiteit? Zijn trainer iedere keer verbazen met zijn resultaten! 

Persoonlijke website: http://www.bitcase.net 

Te bereiken op: jeroen@bitcase.net 

 

Quillermo Pellicaan, 41 jaar, actief in het bedrijfsleven als commercieel software 

specialist. Gaat graag sportieve uitdagingen aan. Het liefst activiteiten van 24 uur 

of langer met een competitief element. Zijn specialiteit? Goan als een malle! 

Persoonlijke website: http://gatochleven.nl 

Te bereiken op: quillermo@gatochleven.nl / +316 3432 6925 

 

 

Neem voor een op maat gemaakte offerte contact op met Quillermo Pellicaan 
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