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De World Police & Fire Games komt voor het 

eerst in de historie naar Nederland. 

In de zomer van 2022 is Rotterdam het 

kloppend hart van dit unieke evenement voor 

personeel van politie, brandweer, douane en 

Dienst Justitiële Inrichtingen. 

De World Police & Fire Games heeft als doel 

het bevorderen van ontmoetingen, stimuleren 

van sportiviteit en het genereren van respect 

voor de hulpverleners die dag en nacht voor 

ons klaarstaan. 

Het belooft een geweldig spektakel te 

worden. Bent u erbij?

IN SPORT
WE UNITE
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De World Police & Fire Games 2022 is niet  

zomaar een sportevenement.

Met 63 specifiek op de diensten afgestemde 

sporten en reguliere (breedte)sporten is de 

WPFG het grootste multidisciplinaire  

breedtesport evenement ter wereld. 

Uniek schouwspel

Onderdelen als crossfit, atletiek, Ultimate 

Firefighter, rugby en biathlon met politie-

honden maken de spelen een uniek schouwspel 

om naar te kijken. We verwachten dan ook veel 

belangstelling bij alle sportonderdelen. 

wpfgrotterdam2022.com/sporten

63 
SPORTEN
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Vanuit de hele wereld komt personeel van politie, 

brandweer, douane en Dienst Justitiële Inrichtingen 

naar Nederland voor de World Police & Fire Games 

2022.  Maar liefst 10.000 deelnemers uit 70 lan-

den ontmoeten elkaar in de zomer van 2022 in een 

sportieve setting, delen ervaringen en leggen  

contacten. 

Ontmoetingen van onschatbare waarde

Het delen van de soms heftige, ontroerende en 

impactvolle ervaringen met internationale collega’s 

zal ook deze editie leiden tot ontmoetingen die van 

onschatbare waarde zijn voor de hulpverleners. 

Hulpverleners in de spotlights 

Naast het creëren van ontmoetingen bieden we alle 

hulpverleners tijdens de WPFG2022 een podium 

om hen collectief te bedanken voor het werk dat ze 

dag in dag uit verrichten voor onze samenleving. 

10.000 
DEELNEMERS UIT 
70 LANDEN
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Ook de supporters en toeschouwers  

bieden we een geweldige belevenis tijdens 

de World Police & Fire Games 2022. 

Naast een grootse openingsceremonie 

- inclusief atletenmars - op 22 juli 2022 

in Stadion Feijenoord te Rotterdam, zijn 

alle 63 sportonderdelen toegankelijk voor 

publiek. Ook bieden we de supporters en 

toeschouwers een aantrekkelijk program-

ma met diverse activiteiten in en rondom 

Rotterdam. 

Ruim 40.000 supporters en toeschouwers 

verwachten we te verwelkomen tijdens de 

WPFG2022.  

Kortom, een mooie kans om uw organisatie 

en/of merk onder de aandacht te brengen 

bij een groot publiek. 

wpfgrotterdam2022.com 

40.000 
SUPPORTERS EN 
TOESCHOUWERS  
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Tijdens de WPFG2022 zijn er - verspreid over 

heel Nederland - maar liefst 30 locaties waar 

er activiteiten worden georganiseerd.  

Rotterdam is het kloppend hart van dit unieke 

evenement. 

En daar zijn we trots op! Met haar ruime, in-

ternationale ervaring op het gebied van sport 

en cultuur, de uitstekende infrastructuur, het 

scala aan sportfaciliteiten én de aandacht 

voor diversiteit en inclusiviteit is Rotterdam 

de ideale gastheer voor de WPFG2022. 

Bruisende ontmoetingsplek in Rotterdam

Naast de vele sportonderdelen en side-events 

in Rotterdam, creëren we op het Willemsplein 

een ‘Athletes Village’. Oftewel, een bruisen-

de ontmoetingsplek voor iedereen die bij de 

spelen betrokken is. 

Naast waardevolle ontmoetingen kunnen 

o.a. sponsoren er genieten van een cultureel 

programma en sportdemonstraties.

wpfgrotterdam2022.com/rotterdam

1
WERELDSTAD
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ONLINE & CAMPAGNE OFFLINE & TIJDENS EVENT HOSPITALITY OVERIG

SUPPORTER
BRONS
€ 2.500

Vermelding logo op de website Sponsorbox met daarin o.a. unieke 

WPFG-merchandise

5 vrijkaarten voor de openings-  

en sluitingsceremonie

SUPPORTER
ZILVER
€ 5.000

Vermelding logo op de website • Sponsorbox met daarin o.a. unieke 

WPFG-merchandise

• Sponsoring van éen speeldveld,  

mat of baan van éen van de WPFG 

sporten met uitingen van sponsor

15 vrijkaarten voor de openings-  

en sluitingsceremonie

SUPPORTER
GOUD
€ 10.000

• Vermelding logo op de website

• Vermelding logo in advertentie landelijk dagblad. Strekking: ‘Alle deelnemers 

succes en dank voor jullie inzet voor een veilige samenleving.’ 

• Sponsorbox met daarin o.a. unieke 

WPFG-merchandise

• Sponsoring van éen speeldveld,  

mat of baan van éen van de WPFG 

sporten met uitingen van sponsor

25 vrijkaarten voor de openings-  

en sluitingsceremonie

SPONSOR
Van € 15.000
tot € 75.000

• Vermelding logo op de website

• Vermelding logo in advertentie landelijk dagblad. Strekking: ‘Alle deelnemers 

succes en dank voor jullie inzet voor een veilige samenleving.’

• Advertentie van uw organisatie in special landelijk dagblad (vanaf €60.000)

• Zichtbaarheid op meerdere plekken in de WPFG2022 campagne (on- en offline) 

• Sponsorbox met daarin o.a. unieke 

WPFG-merchandise

• Zichtbaarheid bij éen specifieke 

sport op het evenement zelf o.a. 

in de vorm van vlaggen, banieren, 

boarding (vanaf € 25.000)**

50 vrijkaarten voor de openings-  

en sluitingsceremonie, VIP-  

mogelijkheden

HOOFD
SPONSOR
Vanaf € 75.000

• Vermelding logo op de website en in logobalk die op 90% van alle  

uitingen wordt geplaatst

• Vermelding logo in advertentie landelijk dagblad. Strekking: ‘Alle deelnemers 

succes en dank voor jullie inzet voor een veilige samenleving.’

• Advertentie en 1 of 2 redactionele pagina’s in special landelijk dagblad 

• Zichtbaarheid op meerdere plekken in de WPFG2022 campagne (on- en offline) 

• Sponsorbox met daarin o.a. unieke 

WPFG-merchandise

• Zichtbaarheid op diverse locaties op 

het evenement zelf o.a. in de vorm 

van vlaggen, banieren, boarding of 

een stand

• 75 vrijkaarten voor de openings- en sluit-

ingsceremonie, mogelijkheden voor VIP’s, 

afhuren van een heel vak of relatiemarket-

ing tijdens openings ceremonie

• Mogelijkheden voor relatiemarketing zoals 

een VIP-arrangement bij sportwedstrijden, 

deelname personeel/relaties aan specifieke 

sportwedstrijd

PRESENTING 
SPONSOR
Vanaf € 400.000

• Vermelding naam sponsor in naam evenement, bijvoorbeeld:  

World Police & Fire Games powered by NAAM

• Vermelding logo op de website en in logobalk die op 90% van alle  

uitingen wordt geplaatst

• Vermelding logo in advertentie landelijk dagblad. Strekking: ‘Alle deelnemers suc-

ces en dank voor jullie inzet voor een veilige samenleving.’

• Advertentie en 1 of 2 redactionele pagina’s in special landelijk dagblad 

• Zichtbaarheid in 90% van de WPFG2022 campagne uitingen (on- en offline) 

• Sponsorbox met daarin o.a. unieke 

WPFG-merchandise

• Zichtbaarheid op alle locaties van 

het evenement zelf o.a. in de vorm 

van vlaggen, banieren, boarding of 

een stand

• 100 vrijkaarten voor de openings- en slu-

itingsceremonie, mogelijkheden voor VIP’s, 

afhuren van een heel vak of relatiemarket-

ing tijdens openingsceremonie

• Mogelijkheden voor relatiemarketing zoals 

een VIP-arrangement bij sportwedstrijden, 

deelname personeel/relaties aan specifieke 

sportwedstrijd

Mogelijkheden voor merkactivaties, 

retailacties en gerichte campagnes 

richting uw doelgroep in samen-

werking met de WPFG2022.

PARTNER 
Barter of in kind

• Vermelding logo op de website 

• Vermelding logo in advertentie landelijk dagblad. Strekking: ‘Alle deelnemers 

succes en dank voor jullie inzet voor een veilige samenleving.’

Sponsorbox met daarin o.a. unieke 

WPFG-merchandise

Vrijkaarten voor de openings- en sluitings-

ceremonie, VIP- mogelijkheden (aantal afhan-

kelijk van  

financiële waarde barter)

Overige tegenprestaties afhankelijk 

van financiële waarde barter

Meer informatie of sparren 

over de mogelijkheden?

010 – 307 58 66

eva@wpfgrotterdam.com 

DE SPORTEN DIE 
WE ORGANISEREN

16. Darten10. Bowlen
(10-pin)

12. Cross Country
(5K & 10K)

13. CrossFit 14. Mountainbiken11. Boksen 15. Wielrennen

24. Karate

17. Trefbal 18. Dragon Boat Race

20. Golf 21. Ice Hockey 22. Jiu Jitsu Newasa19. Hockey 23. Judo

32. Rifle
(Large Bore)

25. Muster
(Hose cart & Bucket brigade)

26. Pistol
(PAP)

28. Pool 29. Politiehonden
(Biathlon)

30. Push-Pull Lifting

27. Pistol
(PPC)

31. Rifle
(Air)

40. Shotgun
(Trap)

33. Rifle
(Small Bore)

34. Hardlopen
(Halve marathon)

36. Roeien
(Outdoor)

37. Rugby
(7-Aside)

38. Shotgun
(Skeet)

35. Roeien
(Indoor)

39. Shotgun
(Sporting Clays)

48. Zwemmen
(Indoor)

41. Zaalvoetbal (5-Aside) 42. Voetbal 44. Squash 45. Trappenloop

46. Kitesurfen

43. Softball
(Slow Pitch)

47. Stand up paddle

57. Touwtrekken 58. Ultimate Firefighter 60. Volleybal
(Indoor)

61. Waterpolo 62. Worstelen59. Beachvolleybal 63. Armworstelen56. Triathlon

49. Zwemmen
(Outdoor, Open water)

50. Tafeltennis 52. Tennis 53. Taekwondo 54. Atletiek51. TCA

55. Tienkamp

8. Biathlon1. Zoetwatervissen 2. Handboogschieten
(FITA 900, field & 3D)

4. Honkbal 5. Basketball
(3 on 3)

6. Basketball
(5 on 5)

3. Badminton 7. Bankdrukken 9. Sloeproeien

3     3ON 5     5ON

LARGE

PAP PPC

AIR

TRAP

SMALL

SKEET CLAYS
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PARTNERSHIPS

‘‘DAT ZO’N UNIEK, GROOTS EN WAARDEVOL 

EVENEMENT ALS DE WORLD POLICE & FIRE 

GAMES IN NEDERLAND GEHOUDEN WORDT, 

MAAKT MIJ TROTS.”  

Geweldige kans voor bedrijven

“De WPFG2022 biedt ons allen een geweldige 

kans. Ook voor bedrijven. Want naast het feit dat 

we waardevolle ontmoetingen tussen de diensten 

faciliteren, bieden we de hulpverleners die dag en 

nacht voor ons klaarstaan - in vaak moeilijke om-

standigheden - een podium. 

Ik roep dan ook alle bedrijven op – en in het  

bijzonder de bedrijven die met regelmaat gebruik 

maken van de diensten - om contact op te nemen 

en deze mooie kans te pakken.”

wpfgrotterdam2022.com/sponsoring

Eva van der Vegt 
Directeur WPFG Rotterdam 2022

Meer informatie of sparren 

over de mogelijkheden?

010 – 307 58 66

eva@wpfgrotterdam.com

Of neem contact op met onze 

sponsorwerver Carla Collewijn:

sponsoring@wpfgrotterdam.com 

of 010 – 266 41 80 
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Het Havenbedrijf Rotterdam is hoofdsponsor 

van de World Police & Fire Games 2022. Het 

hoofdsponsorschap is voor het Havenbedrijf 

Rotterdam een unieke manier om hun dank 

te uiten naar deze hulpverleners, die bijdra-

gen aan een veilige haven.

Manier om dankbaarheid te uiten

René de Vries, (rijks)havenmeester van Rotterdam 

kijkt uit naar de samenwerking: “Havenbedrijf 

Rotterdam is net zo ambitieus als de deelnemers 

van de World Police & Fire Games. Onze ambities 

sluiten dan ook naadloos op elkaar aan. Bovendien 

geeft deze samenwerking ons de mogelijkheid om 

de vier diensten waarmee wij graag samenwerken, 

in het zonnetje te zetten.” 

“DIT PARTNERSHIP STELT 

ONS IN STAAT DE VIER 

DIENSTEN WAARMEE 

WIJ GRAAG SAMEN-

WERKEN IN HET  

ZONNETJE TE ZETTEN”

René de Vries, 
(rijks)havenmeester

HAVENBEDRIJF  
ROTTERDAM  
Hoofdsponsor
World Police & Fire Games 2022
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Deze sponsorpakketten worden gehanteerd als basis, maatwerk is uiteraard altijd mogelijk. Bedragen zijn exclusief BTW.
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SUPPORTER
BRONS
€ 2.500

Vermelding logo op de website Sponsorbox met daarin o.a. unieke 
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ingsceremonie, mogelijkheden voor VIP’s, 

afhuren van een heel vak of relatiemarket-

ing tijdens openings ceremonie

• Mogelijkheden voor relatiemarketing zoals 

een VIP-arrangement bij sportwedstrijden, 

deelname personeel/relaties aan specifieke 

sportwedstrijd

PRESENTING 
SPONSOR
Vanaf € 400.000

• Vermelding naam sponsor in naam evenement, bijvoorbeeld:  

World Police & Fire Games powered by NAAM

• Vermelding logo op de website en in logobalk die op 90% van alle  
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• Sponsorbox met daarin o.a. unieke 
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• Zichtbaarheid op alle locaties van 

het evenement zelf o.a. in de vorm 

van vlaggen, banieren, boarding of 

een stand

• 100 vrijkaarten voor de openings- en slu-

itingsceremonie, mogelijkheden voor VIP’s, 

afhuren van een heel vak of relatiemarket-

ing tijdens openingsceremonie

• Mogelijkheden voor relatiemarketing zoals 

een VIP-arrangement bij sportwedstrijden, 

deelname personeel/relaties aan specifieke 

sportwedstrijd

Mogelijkheden voor merkactivaties, 

retailacties en gerichte campagnes 

richting uw doelgroep in samen-

werking met de WPFG2022.
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Barter of in kind

• Vermelding logo op de website 

• Vermelding logo in advertentie landelijk dagblad. Strekking: ‘Alle deelnemers 

succes en dank voor jullie inzet voor een veilige samenleving.’
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Vrijkaarten voor de openings- en sluitings-

ceremonie, VIP- mogelijkheden (aantal afhan-

kelijk van  

financiële waarde barter)

Overige tegenprestaties afhankelijk 

van financiële waarde barter

Meer informatie of sparren 

over de mogelijkheden?

010 – 307 58 66
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ZICHTBAARHEID  
TO THE MAX

In aanloop naar en tijdens de World Police 

& Fire Games 2022 zal er veel aandacht zijn 

voor het unieke evenement dat voor het 

eerst in de historie naar Nederland komt. 

Met een online en offline mediacampagne, een 

sterkte social media strategie, verrassende PR en 

inspirerende uitingen wordt de WPFG2022  

geïntroduceerd bij een groot publiek. 

In de zomer van 2022 zal het – mede door de  

citydressing in Rotterdam – dan ook niemand  

ontgaan dat World Police & Fire Games in  

Nederland plaatsvinden. 
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ORGANISATIE WORLD POLICE & FIRE GAMES 2022

Allard Castelein
President-directeur 

Havenbedrijf Rotterdam

Ron Kooren
Voorzitter College van 

Bestuur Albeda 

Caroline Nagtegaal 
- van Doorn
Lid van het Europees 

parlement (VVD/Renew 

Europe)

Claudia Zwiers
Politiedocent eenheid 

Noord-Holland en voormalig 

Olympisch Judoka

Nelli Cooman
Wijkbestuurder Gemeente 

Rotterdam, voormalig atlete

Phillipe Raets
Voorzitter College van 

Bestuur ROC Zadkine

Peter van Zunderd
Voormalig Politiehoofd 

Arjan de Zeeuw
Operationeel specialist 

Politie, voormalig 

profvoetballer

Chris van Dam
Voormalig lid van de Eerste 

Kamer (CDA). Voormalig 

agent en officier van justitie.

Jaap de Groot
Columnist en analist bij 

diverse (internationale) 

media, lid van de 

Nederlandse Sportraad

Ron Bormans
Voorzitter College van 

Bestuur Hogeschool 

Rotterdam

Ivo Opstelten
Voormaling minister van 

Justitie en Veiligheid

Voorzitter Comité van 

Aanbeveling

Prins Pieter- 
Christiaan van 
Oranje-Nassau
Certus Port automation, 

Milan Innovincy and Tardis 

Research BV.

Lid van het Comité van 

Aanbeveling

Henk van Essen
Commissaris Nederlandse 

Politie

Lid van het Comité van 

Aanbeveling

Erica Terpstra
Voormalig Nederlands en 

Europees zwemkampioen, 

voormalig staatssecretaris 

van VWS en voormalig  

voorzitter van het NOC*NSF

Lid van het Comité van 

Aanbeveling

Tijs van Lieshout
Voorzitter Brandweer  

Nederland

Voorzitter Comité van  

Aanbeveling

Nanette van  
Schelven
Algemeen Directeur Douane

Lid van het Comité van  

Aanbeveling

Stephan Wevers
President Europese  

brandweer FEU

Lid van het Comité van  

Aanbeveling

Jos van der Vegt
Voorzitter Raad van Bestuur 

WPFG

Gerard Bakx
Voormalig directeur van 

correctionele instellingen in 

Rotterdam

Vice-president Raad van 

Bestuur WPFG

Fred Westerbeke
Hoofd Politie Rotterdam

Lid Raad van Bestuur WPFG

Arjen Littooij
Algemeen directeur 

Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond

Lid Raad van Bestuur WPFG

Robin Burgering
Directeur Douane Schiphol 

Passagiers

Lid Raad van Bestuur WPFG 

Frank Paauw
Hoofd Politie Amsterdam

Lid Raad van Bestuur WPFG

Hans van Dolderen
Hoofd operaties Nationaal 

Politiekorps

Plaatsvervangend lid Raad van 

Bestuur WPFG

Maurice Lenferink
Hoofd communicatie 

Veiligheidsregio Rotterdam-

Rijnmond

Plaatsvervangend lid Raad van 

Bestuur WPFG

Wim de Rooij
CEO WPFG Rotterdam 2022

Eva van der Vegt
Directeur WPFG Rotterdam 

2022

AMBASSADEURS

COMITÉ VAN AANBEVELING

UITVOEREND BESTUUR EN DIRECTIE
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Sterke organisaties door diversiteit  

Juist die diversiteit zorgt voor sterke organisaties 

binnen de brandweer, politie, douane en  

justitiële instellingen. Organisaties die de samenle-

ving weerspiegelen. 

In sport we unite

Inclusief zijn betekent dat iedereen zich betrokken 

en gewaardeerd voelt; niet ondanks maar dankzij 

de verschillen. Niemand wordt op basis van zijn of 

haar individuele eigenschappen buitengesloten, 

impliciet of expliciet. Dat geldt binnen korpsen, af-

delingen, kazernes en teams; ook binnen de sport. 

In sport we unite! 

De WPFG2022 omarmt de thema’s diversiteit en 

inclusie. Nergens ter wereld komen zoveel verschil-

lende mensen samen die allemaal eenzelfde passie 

hebben; hun werk en hun sport. Daarom is diver-

siteit en inclusie één van de hoofdthema’s van het 

side-event programma van WPFG2022.  

Naast een tweedaagse internationale conferen-

tie en thema dagen in de Athletes Village wordt 

gewerkt aan een divers aanbod van activiteiten om 

diversiteit en inclusie in al haar facetten te vieren. 

Omarmt u dit thema ook? Dan kunt u uw naam 

verbinden aan (delen van) het side-event- 

programma door sponsor te worden. 

Nederland kenmerkt zich door een diversiteit aan culturen, kennis 

en ervaringen, maar ook zienswijzen. Diversiteit betekent dat er op 

allerlei aspecten verschillen zijn zoals leeftijd, migratieachtergrond, 

gender, karaktereigenschappen en geaardheid. 

DIVERSITEIT EN 
INCLUSIE 
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https://www.ad.nl/rotterdam/world-police-en-fire-games-deels-open-voor-iedereen-een-spectaculaire-dankbetuiging-aan-hulpverleners~ab0d319c/
https://www.rijnmond.nl/nieuws/1295310/Rotterdam-trapt-af-voor-World-Police-Fire-Games-2022
https://www.dropbox.com/s/q3s5r7dpc4ycbmj/HartvanNederland-lateuitzending.mov?dl=0


HUIDIGE PARTNERS EN SPONSORS 
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wpfgrotterdam2022.com/sponsoring

eva@wpfgrotterdam.com 
010 – 307 58 66

sponsoring@wpfgrotterdam.com
010 – 266 41 80

LET’S TALK!

Wilt u een actieve bijdrage leveren aan dit 

mooie evenement met maatschappelijke 

waarde? Pak dan deze kans en laat zien dat 

u er bent voor de hulpverleners die dag en 

nacht voor ons klaarstaan. 

We nodigen u graag uit om de mogelijk- 

heden te bespreken!


