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Wie zijn wij
Team Rotterdam is een samenwerking van  
5 Rotterdamse zeilverenigingen. 

Doel 
Het faciliteren van alle activiteiten die de zeilsport 
in Rotterdam ten goede komt. Verhogen van het 
niveau van de sporters, gericht op doorstroming 
naar nationale talententeams. Samen trainen. 
Samen naar wedstrijden. Plezier in sport. 
Gezelligheid en sociale binding.

Doelgroep
8 jaar en ouder: jongens, meisjes en volwassenen

Achtergrond
Team Rotterdam (Stichting World Port Sail) is 
een samenwerkingsverband van 5 Rotterdamse 
zeilverenigingen. Wij hebben ons verenigd om een 
aantal zaken samen te organiseren, om kennis te 
delen, opleidingen te verzorgen en materiaal uit 
te wisselen. Door samen op te trekken kunnen 
kosten worden gedrukt. Dit komt o.a. ten goede 
aan materialen en een opleiding door erkende 
trainers, het organiseren van events en het 
werven van fondsen. Dat resulteert in winnende 
teams! Team Rotterdam boekt goede resultaten. 
Zeilers uit Team Rotterdam zitten in de kernploeg! 
En dat mag gezegd worden. Wij willen ons verder 
professionaliseren en daarvoor zijn wij op zoek 
naar sponsoren die zich voor langere tijd aan 
Team Rotterdam verbinden.



USP’s
1. Zeilers kunnen alle klassen doorlopen: van 

optimist over naar de laser en naar de 29-er!  
2. Team Rotterdam doet mee aan alle grote 

events en is geselecteerd voor de kernploeg, 
de regatta, het NK en het WK!

3. Team Rotterdam bestaat 10 jaar.
4. Vijf verenigingen bij elkaar met een enorm 

ledenaantal.
5. Team Rotterdam is financieel gezond!
6. Team Rotterdam bundelt haar krachten door 

haar samenwerking met 5 clubs! 

Ambitie
Meer zichtbaar worden. Team Rotterdam wil zich 
meer profileren tijdens events. Zich meer als club 
laten zien.
Én Team Rotterdam wil haar opleiding naar een 
hoger plan brengen: het liefst met betaalde 
trainers.  
We gaan daarom op zoek naar sponsoren die zich 
voor langere tijd aan ons willen verbinden, om 
bovengenoemde te bewerkstelligen.

Door de inspanningen van Team Rotterdam 

wordt zeilen in de topsport mogelijk!

Work 

in progress



Prestaties
In de Kernploeg Optimisten zeilen 17 
Nederlandse jongeren. 4 van deze 17 zeilers 
komen van Team Rotterdam! 

Als je voor de kernploeg zeilt, dan krijg je vrij 
van school, train je extra en doe je huiswerk op 
de club. We zijn trots dat we deze zeilers met 
onze 5 verenigingen (onder de vlag van Team 
Rotterdam) hebben kunnen opleiden. Ze hebben 
Team Rotterdam verlaten en horen nu bij de 
béste zeilers van Nederland. Vol trots volgen we 
ze op de voet. 

Na de optimist (rond de leeftijd van 15 jaar, 
en afhankelijk van gewicht) stap je over op de 
Laser 4.7 (eenmanszeilen) of de tweemans 
RS Feva of 29-er, waarna je de 49-er krijgt 
(Olympische klasse). Dit jaar is er een grote 
doorstroom van deze leeftijdscategorie. 

Voor hen zet Team Rotterdam zich in.

• Niek Kampherbeek

• Ghislaine Van Empel

• Daan Costermans

• Olivier Jaquet

Kernploeg 2016 
Zij komen van Team Rotterdam:

RS Feva 
1e plaats dames WK2015

2e plaats NL competitie

Laser
1 zeiler in Nationaal Belofte Team 2016



Gewenst imago
De beleving van Team Rotterdam start bij de 
aankomst op het evenemententerrein. Kijk, 
daar staat ons team, goed herkenbaar: want de 
‘ster’tent heeft een duidelijk signatuur. 

Deze tent is hét meetingpoint, onze eigen plek. 
Een warm welkom. Hier is ons teamoverleg, 
krijgen we instructies: hoe gaan we het vandaag 
doen. Hier kunnen we onze spullen kwijt, even 
chillen na afloop. Tijdens het event weet iedereen 
elkaar hier te vinden. Goed voor de teamspirit!

Het imago?
Stoer, gedreven, energie en good vibes!



Sponsoren
Waarom vragen wij u te sponseren?

Team Rotterdam heeft een aantal onderdelen die we 
willen professionaliseren om de doorstroom naar 
topniveau te continueren.

Daarvoor is concreet het volgende nodig:
• Een stertent
• Coaching en goede trainers
• Organisatie van events
• Website, www.team-rotterdam.nl is sterk verouderd 

en niet up to date

Wij werken veel met vrijwilligers, maar merken dat het 
optillen van het opleidingsniveau naar topsport en het 
continueren meer vergt dan het huidige aanbod vanuit 
de verenigingen kan bieden. 

WAT KRIJGT U DAARVOOR TERUG
Allereerst natuurlijk onze hartelijke dank dat u zich 
maatschappelijk inzet en de droom van onze zeilers 
helpt verwezenlijken!

Een aantal onderdelen naar keuze:
• Een label voor op uw website: [uw bedrijfsnaam] 

sponsort Team Rotterdam, jong talent zeilers naar 
de top!

• Een meet n greet met de kampioen
• Meevaren op een rib
• Een clinic zeilen 
• Een boot voor een dag
• Een tafel tijdens een groot event
• Exposure (uw logo) op middelen (zie hierna)
• Een wens vanuit uw organisatie die we kunnen 

verwezenlijken binnen onze vloot

Gezocht

Evenementen beschikbaar voor eventsponsor:

• Seizoen kick off trainingsweek in Bandol (F)

• NCK Teamzeilen

• Business Cup Rotterdam

• MAX FUN Bootsponsor 2016



Via verschillende kanalen o.a. social media houden wij 
u op de hoogte: hoe wedstrijden zijn gelopen, vertellen 
onze zeilers zelf hoe ze zich voorbereiden op de 
wedstrijden en bedanken we u waar mogelijk voor het 
waar maken. 

Financieel
De vijf verenigingen leveren een bijdrage per zeiler per 
jaar aan Stichting World Port Sail (Team Rotterdam). 
Het bedrag is gebaseerd op het aantal zeilers van de 
vereniging. De Team Rotterdamzeilers leveren zelf ook 
een eigen bijdrage per jaar.

Onze sponsordoelstelling 2016 is € 50.000. 
Onderdelen uit dit bedrag zullen meerjarig te 
gebruiken zijn, zoals website en stertent. Events, 
coaching en trainers zijn bedragen die jaarlijks 
terugkeren. Onze sponsordoelstelling voor 2017 
zal dus lager zijn. Wij zijn op zoek naar meerjarige 
deelname.

Andere sponsoren
Op dit moment heeft Team Rotterdam 6 toezeggingen 
van sponsoren:
• ECP | de financiële oplossing voor gefactureerde 

omzet.
• Vermeulen Nachtegaal | Groothandel en 

bevoorrading van schepen in de Rotterdamse 
haven in scheepsvaartartikelen, met name 
voeding- en genotsartikelen, machineonderdelen, 
scheepselektronica, boeken en zeekaarten

• Dinghy4u | de watersport webshop voor 
dinghyzeilers

• Suzuki Marine
• Brig | rigid intelligent boats 
• Van der Sanden watersport



Exposure
Gedurende het zeilseizoen (medio februari 
t/m begin december) zijn de leden van Team 
Rotterdam aanwezig bij wedstrijden en 
evenementen binnen en buiten Nederland.

50 REGIONALE & NATIONALE TRAININGEN

• 20 regionale wedstrijden
• 25 nationale wedstrijden
• 7 internationale wedstrijden

Logo vermelding naar keuze, mogelijkheden:

Team Rotterdam vloot
• Boten 
• Ribs
• Trailers
• Bus

Team Rotterdam Camp
• Beachflags
• Partytent
• Stickers

Online
• Website banner
• Social media
• Sponserlabel op uw eigen website

Teamkleding
Windjack
Trui/Hoody
Polo

UW LOGO ERBIJ?



Wie durft!

5 ROTTERDAMSE 

ZEILVERENIGINGEN 

WILLEN DEZE UITDAGING  

MET U AAN:

• samen met u winnen 
• het harde werken vieren
• de mooie boten varen
• en de TOP tegemoet!

What 

is 

next



Helpt u onze 
droom  
verwezenlijken?

Voor meer informatie:

Miriam Snijder | PR

06-55115022



WPS TEAM ROTTEDAM | IN HET KORT

Stichting World Port Sail Team Rotterdam is een samenwerkingsverband 
van vijf Rotterdamse zeilverenigingen (RZV, KZ&RV De Maas, Aegir, KZC en 
WSVR), opgezet om enthousiaste jeugdzeilers te helpen hun ambities in het 
wedstrijdzeilen te realiseren.
Met een uitgebreid programma van trainingen in teamverband en individuele 
begeleiding tijdens (inter)nationale wedstrijden worden de geselecteerde 
zeilers van de deelnemende verenigingen opgeleid tot het niveau van 
de nationale jeugd- en kernploegen en belofteteams van de diverse 
jeugdklassen.

Deelname aan Team Rotterdam is op uitnodiging. Enthousiaste zeiltalenten 
van de deelnemende verenigingen met de ambitie voor plaatsing in nationale 
talent- en/of kernploegen worden door hun vereniging voorgedragen. Op dit 
moment bestaan er teams voor zeilers in de Optimist, Laser (4.7, Radiaal, 
Standaard) en RS-Feva.

Optimist
Team Rotterdam Optimisten (TRO) bestaat uit 15-20 zeilers tot 15 jaar 
onder leiding van hoofdtrainer Maarten Treuren. Naast de zeiltrainingen 
en -wedstrijden zijn er wekelijkse conditietrainingen, instructieavonden 
over o.a. wedstrijdreglementen, materiaaldagen, en lezingen over mentale 
voorbereiding en voeding. De doelstelling van het TRO is talentvolle 
Optimistzeilers naar het niveau te brengen voor plaatsing in de nationale 
jeugd -of kernploeg. Sinds de oprichting in 2012 is die doelstelling 
ruimschoots gehaald. In de OCN-kernploeg 2016 nemen vijf zeilers van 
Team Rotterdam deel: Niek Kampherbeek, Ghislaine van Empel, Zeger den 
Boestert, Olivier Jaquet en Daan Costermans.

Doelstelling: talentvolle Optimistzeilers opleiden tot niveau nationale  
 Jeugd- en Kernploeg
Doelgroep: geselecteerde Optimist A-zeilers van deelnemende   
 verenigingen
E-mail: jeroen.terhaar@upcmail.nl
Coördinatie: Jeroen ter Haar, 06 12990412
Hoofdtrainer: Maarten Treuren, 06 34568629
Logistiek: Hans Ziemer, 06 16460030
Fysieke trainer: Rob Verploegh, 06 55944012

Laser
Het Laserteam is gestart in 2013. In dat jaar werd een intensief programma 
georganiseerd met gelegenheidstrainers met Olympische allure zoals Rutger 
van Schaardenburg, Pieter-Jan Postma en Serge Kats. Verschillende zeilers 
werden toen geselecteerd voor het Nationaal Beloften Team (NBT).
Nu de Laserklasse organisatie (LON) uitstekende programma’s voor 
ambitieuze 4.7- en radiaal-zeilers organiseert in Medemblik, richt het Laser 
Team Rotterdam zich meer op zeilers die de stap naar deze  landelijk LON-
programma’s (zie ook www.laserklasse.nl) nog net te groot vinden of degenen 
die wegens bijvoorbeeld studieverplichtingen tijdelijk wat minder kunnen 
varen.
In 2016 gaan we weer (bijna) iedere zondag of woensdagavond varen op 
Kralingen of in Zeeland.

Doelstelling: jeugdzeilers motiveren om meer te varen en aansluiting te  
 laten vinden met landelijke LON-programma’s  
Doelgroep: 4,7-, Radiaal- en Standaard (ook masters mogen   
 meetrainen)  
E-mail: laserteamrotterdam@gmail.com  
Coördinatie: Hero Mulder, 06 12991272  
Hoofdtrainer: Dirk-Jan Korpershoek, 06 20344868  

RS-Feva

De RZV RS Feva zeilteams hebben zich in 2015 aansprekend geprofileerd. In 
de Nederlandse competitie werden Lizet en Jildou prachtig tweede. Selma en 
Sam en Stan en Arthur behaalden verdienstelijk respectievelijk de tiende en 
de dertiende plaats. Ook werd deelgenomen aan de wereldkampioenschappen 
in Travemunde. In de groep Goud werd door Lizet en Jildou een achttiende 
plaats behaald. In de groep Brons werden Selma en Sam en Stan en Arthur 
respectievelijk zevende en veertiende.

Voor het seizoen 2016 zijn Lizet en Jildou geselecteerd voor het NFT, het 
Nationale Feva Team, onder auspiciën van de RS Feva Klasse-Organisatie 
Nederland, dat bestaat uit vijf zeilteams.



De RS Feva verenigingstrainingen worden in het seizoen 2016 georganiseerd 
samen met de R&Z Gouda. Aan regionale en landelijke trainingen en 
wedstrijden wordt samen met de  RS Feva zeilteams van de KR&ZV De Maas 
deelgenomen als WPS RS Feva Team Rotterdam.

Doelstelling: Top 5 NK, top 15 EK, top 25 WK  
Doelgroep: ambitieuze RS-Feva-zeilers  
E-mail: fevarotterdam@gmail.com  
Coördinatie: Rob Wannyn 06 53 80 28 24  
Hoofdtrainer: Lisanne Nijdam  
Sponsoren van het Laser Team Rotterdam zijn:
BDO, Accountants & (Belasting) Adviseurs
TMS, Technical & Maritime Services
Kolpa Architecten

Bekijk ook de facebook-pagina’s
WPS Team Rotterdam Optimist 
WPS Team Rotterdam Laser 
WPS Team Rotterdam RS Feva

 
Copyright 2016 Team Rotterdam | World Port Sail. 

Alle prijzen en informatie op deze site is onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

https://www.facebook.com/TRoptimist/?fref=ts
https://www.facebook.com/wpslaserteamrotterdam/?fref=ts
https://www.facebook.com/wpsteamrotterdamfeva/?fref=ts
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