Essent stopt na vijftien jaar als sponsor van het schaatsen

Op het hoogtepunt eruit
Tekst: Mariëlle Verstegen Beeld: Marcel Krijger

Met een mega spandoek van meer dan honderd meter heeft Essent afscheid genomen
als sponsor van het schaatsen. ‘Dankjewel’ was het eerste woord op het grote roze doek
dat over de tribunes in Thialf ging. Gevolgd door de namen van heel veel schaatsers en
schaatssters. Die kunnen op hun beurt Essent danken, voor vijftien jaren trouwe sponsoring van het schaatsen in Nederland.
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Goud op de Spelen is het ultieme doel van iedere
topsporter. Sotsji was daarom de eindbestemming
van ‘De weg naar goud’ voor onze schaatsers.
Een route naar een doel, die zich kenmerkt door
jaren van voorbereiding en hard trainen. Een
enorme drive is noodzakelijk om het uiterste te
bereiken. In Sotsji heeft deze lange weg zich
uitbetaald in grote successen. Ireen, Koen en Sven

hebben maar liefst 5 gouden en 5 zilveren medailles
in de wacht gesleept. Daar zijn wij enorm trots op.
Langs deze weg willen wij álle schaatsers bedanken
die met TVM verzekeringen grote successen hebben
behaald. Trots op het succes neemt TVM na 14
gouden jaren afscheid van het langebaan schaatsen.
De eindbestemming van de weg naar goud is bereikt.
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