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Voetbal is de populairste sport in Nederland met 
ruim een miljoen geregistreerde beoefenaars. 
Ook in de op sport gerichte media voert voetbal de 
boventoon en daarbij geldt Voetbal International 
als toonaangevend. Voetbal International is al vanaf 
1965 een veelgelezen voetbalopinieweekblad dat 
zich primair richt op iedereen die geïnteresseerd is in 
binnen- en buitenlands topvoetbal. 

H et grootste deel van de doelgroep be-
 staat uit mannen van 15-50 jaar. Een 
kwart is vrouw (!). Uit lezersonderzoek blijkt 
dat de waarden betrouwbaar, vertrouwd, 
vakmanschap en echte voetballiefde erg 
hoog scoren bij de lezers. Andere eigen-
schappen die volgens lezers zeer goed bij 
Voetbal International passen zijn: volledig, 
internationaal georiënteerd, aanzien hebben, 
invloedrijk en goede analyses. 

Ook op internet heeft Voetbal International 
een sterke positie verworven. De website is 
vanaf de start in 1996 uitgegroeid tot een 
voor voetballiefhebbers onmisbare bron, met 
de meest actuele berichtgeving, statistieken, 
games, quizzen en nog veel meer. 
Naast print en internet begeeft Voetbal 
International zich ook op het gebied van 
radio, televisie en nieuwe media zoals de 

iPhone en iPad. 
Voetbal International op tv wordt iedere 
maandag- en vrijdagavond uitgezonden op 
RTL7. Johan Derksen, Wilfred Genee en 
René van der Gijp verzorgen dan een 
spraakmakende talkshow die een gemiddeld 
bereik heeft van meer dan 900.000 kijkers. 

Voetbal International is een sterk merk dat 
een bewezen waarde heeft en dat heeft 
geleid tot een nieuw format: “Voetbal 
 International on tour”. 

“VI on tour” heeft een aantal doelstellingen 
geformuleerd. Zo wil het evenement een 
platform voor ontmoeting zijn en toont het 
zijn maatschappelijke betrokkenheid door de 
opbrengsten ter beschikking te stellen aan 
één of meerdere maatschappelijke doelen.  
 

Inleiding



Johan Derksen
Johan Derksen, mediadirecteur en 
hoofdredacteur van Voetbal International en 
Sport International, geniet vooral 
bekendheid als voetbalanalyticus van het 
RTL-televisieprogramma Voetbal 
International. 
Hij speelde betaald voetbal voor Go Ahead, 
Cambuur, Veendam, Haarlem en MVV. 
Als journalist begon hij bij de Noord-Ooster, 
via Het Nieuwsblad van het Noorden 
belandde hij begin 1977 bij Voetbal 
International.
 
Derksen is een gevreesd columnist, 
een opiniebepaler en een fl amboyante 
televisiepersoonlijkheid. 
 
Hij functioneert intussen vanaf 1966 in de 
wereld van het klatergoud, het profvoet-
bal. In het voetbalwereldje is hij een van de 
weinigen die nog zijn mening durft te geven, 
waardoor hij als een 
kleurrijke querulant 
te boek staat. 
Je houdt van hem 
of je haat hem, 
een tussenweg 
bestaat er niet. 

n 

Wilfred Genee
Wilfred Genee studeerde rechten. 
Sport heeft een belangrijke plaats in zijn 
leven ingenomen. Hij wist al op zijn twaalfde 
dat hij presentator wilde worden en 
inmiddels is hij uitgegroeid tot de beste 
sportpresentator op de Nederlandse buis. 
Wilfred Genee is te allen tijde serieus met 
zijn vak bezig, bereidt zich als geen ander 
voor en bezit een grote dosis humor en 
vooral ook zelfspot. 

Hij begon bij de lokale omroep Groningen en 
werkte voor SBS6, Canal+ en Talpa. 
Momenteel is hij op BNR radio te horen met 
de live show “The Friday Move” en op RTL 
presenteert hij op de 
maandag- en vrijdag-
avond het voet-
balprogramma 
Voetbal Inter-
national.

René van der Gijp
René van der Gijp is vaste gast als voetbal-
analyticus bij Voetbal International TV. 
Van der Gijp heeft een achtergrond als  
professioneel voetballer. Hij speelde onder 
andere bij Sparta, PSV  
en SC Heerenveen.

Danny Vera
Danny Vera is een Nederlandse zanger, 
muzikant en songwriter. Zijn stijl is beïnvloed 
door Chris Isaak, Bruce Springsteen, Lucinda 
Williams en Roy Orbinson, Danny en zijn live 
band zijn het vaste ‘huisorkest’ van 

Voetbal International op 
tv.



‘VI on Tour’ vindt plaats in een 
 stijlvolle omgeving die vier-
honderd gasten op hoogwaardig niveau 
kan ontvangen. Dat betekent dus dat 
het evenement alleen op grote locaties 
gehouden kan worden. Naast de gasten 
van de sponsoren zijn er gasten die parti-
culier een arrangement hebben gekocht.

De sponsor van ‘VI on Tour’ krijgt het 
recht om per editie 15 relaties uit te 
nodigen. Deze relaties kunnen daarbij 
voor een extra bijdrage van 75,- p.p. ook 
gebruik maken van het diner dat vooraf-
gaand aan VI on Tour gehouden wordt. 
Hierbij zijn dan ook enkele prominenten 
uit de Nederlandse voetbalwereld aan-
wezig die een praatje maken met uw 
gasten. Daarnaast zijn ook de gasten van 
andere (sub)sponsoren met hun relaties 
aanwezig bij het diner.  

“Voetbal International on tour”

‘VI on Tour’ is een uniek, terugkerend publieks- 
en relatie-evenement met als doel het fi nancieel 
steunen van maatschappelijke organisaties. 
De bezoekers van ‘VI on Tour’ ontmoeten elkaar 
tijdens een avondvullend programma met 
live muziek, een drankje, discussie en beschou-
wingen. Het zijn ontmoetingen die niet alleen 
aangenaam zijn, maar wellicht ook nuttig voor 
uw netwerk.  

Indien u ervoor kiest om geen gebruik te 
maken van het diner gaan u en uw gasten 
na ontvangst direct naar de plenaire zaal. 
Hier kijken en luisteren uw gasten vanaf de 
gereserveerde plaatsen naar ‘VI on Tour’ met 
Wilfred Genee, Johan Derksen, René van 
der Gijp en een tafelgast. Zij bespreken aan 
tafel, en wellicht ook interactief met de zaal, 
de actualiteit en kijken terug – of blikken 
vooruit naar evenementen zoals de compe-
titie, Champions League en het EK dat in 
2012 in Polen en Oekraïne gehouden wordt. 
Door de hoofdsponsor wordt gedurende het 
programma cheques aan maatschappelijke 
doelen overhandigd. 

Na afl oop van ‘VI on Tour’ wordt het pro-
gramma in informele sfeer nog een uur lang 
vervolgd met muziek van Danny Vera. Hierbij 
zijn alle bezoekers van de avond aanwezig. 

“VI on tour” is een hoogwaardig 
evenement waarvoor uitsluitend 

samengewerkt wordt met ervaren 
partners die over 

aantoonbare kwaliteiten beschikken.



Voordelen
• Banner op website viontour.nl 
• Advertorial sponsorpagina viontour.nl 
• Beeldmerk op bannieren bij entree
• Beeldmerk op sponsorsheet van de openingspresenta-

tie op het scherm op het podium
• Beeldmerk op cheques
• 15 VIP kaarten. Over de registratie van uw gasten 

wordt u nader geïnformeerd 

(specifi caties staan vermeld in de sponsorhandleiding)

 



D e Nederlander staat wijdverbreid bekend om zijn sociale 
 karakter. Het naoberschap is dan ook sterk verankerd in de 
Hollandse cultuur en wordt met name in landelijke gebieden nog 
dagelijks in de praktijk gebracht. Onder het mom ‘let niet alleen op 
uzelf, maar ook op uw naobers’, bewijst de Nederlander over het 
juiste moraal te beschikken. Dit blijkt onder andere uit de hoge 
dichtheid maatschappelijke doelen in Nederland waarvan velen het 
naoberschap in hun doelstellingen hebben verwoord. “VI on Tour” 
wil deze organisaties steunen en doet dat door per evenement 
minimaal  €10.000,- beschikbaar te stellen aan twee of meer 
maatschappelijke doelen uit de betreffende provincie. Welke 
maatschappelijke doelen bepaalt mede de hoofdsponsor.

N aast de keuzes van de sponsor steunt “VI on Tour” het 
 Animal Foundation Platform. Deze stichting is in Ne-
derland opgericht om alle 120 Nederlandse stichtingen die 
zich inzetten voor de ruim één miljard zwerfdieren die in het 
buitenland zijn met elkaar te verbinden.

Er zijn inmiddels educatieprojecten, castratie- en sterilisatie-
projecten met samenwerkende organisaties in het land zelf.

Maatschappelijke doelen



Meer informatie kunt u krijgen door 
contact op te nemen met:

06-20 40 17 55 (Cor Henzen)
06-48 10 52 68 (Danny Pol)
06-16 77 67 32 (Carolien Tollenaar)
E info@comboproducties.nl

Comboproducties 
Postbus 92
7833 ZH Nieuw-Amsterdam

Overige informatie

Riemer van der Velde Mario Been Evert ten Napel Willem Anker Robin van Galen

P r o d u c t i e s

Commissie van aanbeveling:
 Cor Henzen Danny Pol Carolien Tollenaar

Organisatie:


