AANKONDIGING & UITNODIGING
ROTTERDAM OFFSHORE SAILING TEAM
met

KER 46 ‘VAN UDEN’
Koninklijke Roei- en Zeilvereeniging ‘De Maas’

Het Rotterdamse bedrijf Van Uden is al vele jaren een vaste waarde in het offshore zeilen.
Zo sponsorde het bedrijf onder andere de Delft Challenge in de Tour de France en een
succesvolle Swan 45 campagne, met als grootste succes de winst van de wereldtitel Swan 45
in 2015. Na dit mooie resultaat was het tijd voor een nieuwe uitdaging. Van Uden bundelt
opnieuw zijn krachten met de Koninklijke Roei- en Zeilvereniging De Maas om de zeilsport, en
dan met name de talent ontwikkeling onder jongere zeilers, te stimuleren. Het nieuw te vormen
Rotterdam Offshore Sailing Team (ROST) staat onder leiding van drievoudig Volvo Ocean
Racer Gerd-Jan Poortman.
DOELSTELLING:
Hoofddoel:
Gedurende drie tot vijf jaar een volgende generatie Rotterdamse zeiltalenten enthousiasmeren en
klaarstomen voor de Volvo Ocean Race 2020-21 en het offshore-zeilen in het algemeen.
Het geplande opwerktraject bestaat uit een opstart jaar (2017), met als hoofddoel de boot leren
kennen en de Fastnet Race 2017 varen. Voor 2018 staat deelname aan de ORC & IRC World
Championships in Scheveningen op de kalender en in 2019 moet dan gepiekt gaan worden met een
gooi naar de winst in de Fastnet Race 2019.
Subdoelen:
 Enthousiasmeren van alle Maasleden (jong en oud) voor het zeilen in het algemeen
 Enthousiasmeren van andere Rotterdamse zeilverenigingen en zeilers om de verbondenheid
onder zeilers uit de Maasstad te bevorderen.
 Enthousiasmeren van het bedrijfsleven, met name in de regio Rijnmond, en de kracht van het
zeilen als een schone, moderne, spectaculaire teamsport, en daarmee marketing tool te etaleren.
ZEILTEAM:
Schipper:
KR&ZV De Maas talenten:
Rotterdamse zeilverenigingen lid van WPS:

Gerd-Jan Poortman
10 posities
4 posities (via Stichting World Port Sail)

DEELNAME:
Alle Maasleden tussen de 17 en 30 jaar oud kunnen meedingen naar een plek in het basis team.
Zij dienen voor 1 maart 2017 hun motivatiebrief en hun zeil-CV op te sturen naar
gerdjan@poortmansailing.nl en krzv@de-maas.nl.

Verder zullen de Rotterdamse zeilverenigingen met wie De Maas deel uitmaakt van de Stichting World
Port Sail (WPS) via die WPS ook hun beste talenten mogen laten meedingen voor een plek in het
ROST. Voor WPS zijn 4 plaatsen beschikbaar in het team. De WPS dient de door de verenigingen
genomineerde zeilers voor 1 maart 2017 aan te melden voor de selectie procedure door de zeil-CV en
motivatie brief van de betreffende talenten te mailen naar de hierboven genoemde email adressen.
Uit alle inzendingen zal schipper Poortman zijn basisteam selecteren, inclusief een aantal reserves.
In principe varen de basis teamleden alle eerdergenoemde events (zie kalender), maar de schipper
kan te allen tijde de samenstelling wijzigen in het belang van het team. Tijdens overige events en
deliveries zullen reserve teamleden en andere belangstellenden ook de kans krijgen om mee te varen.
BOOT:
Het ROST heeft de beschikking over ‘de nieuwe Van Uden’, een Ker 46. Een modern jacht: snel, safe
en goed onder IRC- en ORC-rating. De Ker is een uitdagende boot, maar ook goed te varen met
mensen die nog geen of weinig offshore-ervaring hebben. De Van Uden (bouwjaar 2012) is een
hardcore racer, een bewezen winnaar en zeer compleet uitgerust. Met een professional als Gerd-Jan
Poortman zal de 46 voet lange carbon racer optimaal getuned en onderhouden worden, waarmee de
kans op goede resultaten groot is.
KALENDER 2017:
De basis events waar het ROST in ieder geval aan zal
deelnemen zijn:


Van Uden Reco Regatta:
22 (doop?) en 23 april



North Sea Regatta:
27 mei - Vuurschepen race; +/- 140 NM (offshore)
30 mei - North Sea Race; +/- 170 NM (offshore)
2 t/m 4 juni - North Sea Regatta - inshore



De Fastnet Race:
6 Augustus

OPTIES (apart te boeken):
 Round the Island Race
 Spi Ouest
 Antwerpen Race
 Cowes - St. Malo
 Colin Archer Memorial Race
 Etc.
Deze (en andere) optionele events zijn separaat te boeken via De Maas of Gerd-Jan Poortman.
Per event kan dan in overleg een pakket op maat aangeboden worden, waarbij de opbrengsten naar
het ROST zullen gaan.

FINANCIEEL:
Van Uden en De Maas leveren het start- en basis kapitaal voor het Rotterdam Offshore Sailing Team.
Van Uden staat garant voor de Ker 46 en De Maas zorg voor het runnen van de boot, met als
belangrijkste component het inhuren van Gerd-Jan Poortman als schipper en coach.
Hiermee is de financiële en operationele kern van het team neergezet. Daarnaast worden er meerdere
sponsorpakketten aangeboden waarmee partners en mede-investeerders kunnen ‘instappen’ om het
ROST te steunen. Een belangrijk sponsoronderdeel zijn corporate zeildagen (met korting voor Maas
corporate members), het ter beschikking stellen van de boot voor chartering, dit alles inclusief een
lezing van Gerd-Jan Poortman en een uitgebreid media-pakket (foto + video).
Van de deelnemende zeilers zal in eerste instantie een eigen bijdrage van €200 gevraagd worden.
Daarnaast zullen de zeilers zelf vervoer van en naar de verschillende havenplaatsen moeten regelen.
Uiteraard zal bijvoorbeeld de delivery naar Engeland zeilend gedaan worden, hetgeen dan weer de
reiskosten zo goed als wegneemt. Van de zeilers wordt een actieve houding verwacht om het ROST
zo snel mogelijk naar een hoger niveau te krijgen. Iedere zeiler zal vanaf het eerste seizoen zoals
gebruikelijk bij offshore sailing teams een eigen aandachtsgebied op de boot krijgen. Vanaf het
tweede seizoen zullen ook de zeilers een actieve rol spelen in het aantrekken van partners en
sponsoren.
COMMUNICATIE & MARKETING:
Het Rotterdam Offshore Sailing Team bestaat uit nieuwe generatie zeilers. Via en met deze groep
jongere zeilers, willen we ook een nieuwe generatie fan base creëren. We zullen daarom sterk
inzetten op het gebruik van social media. Anderzijds zullen ook de meer ‘klassieke’ fans op de hoogte
gebracht en gehouden worden over de voortgang van het team. Robbert-Jan Metselaar, voormalig
hoofdredacteur van het watersporttijdschrift Nautique en PR & Communications Manager van Team
Brunel, zal deze taak op zich nemen met een focus op:



Facebook
Instagram




Twitter
Websites




Magazines
Kranten




Video
Media

Voor vragen of suggesties kunt u zich richten tot Harm Tiddens: zeilvoorzitter@de-maas.nl

ROTTERDAM. MAKE IT HAPPEN.

