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Wat is de Race of the Classics?
De Race of the Classics is de grootste en meest vooraanstaande jaarlĳkse zeilregatta
tussen Nederlandse Universiteiten en Hogescholen ter wereld, waarbĳ zo’n 10 tot 20
klassieke zeilschepen op oer-Hollandse wĳze wedstrĳden op de Noordzee varen.
Ruim 500 studenten verdeeld over diverse teams uit heel Nederland zullen er een
week lang alles aan doen om de door hun bemande en traditioneel getuigde schepen
als eerste over de finish te zeilen.

De combinatie van teamwork en de ervaren vrĳheid op de Noordzee staat onder
deelnemers bekend als het ‘Rees-gevoel’. Onder de bezielende leiding van ervaren
schippers en de bemanningsleden beleven deelnemers hoe het er op een klassiek
zeilschip op de Noordzee aan toe gaat. Zeilervaring is niet nodig. Voor meer
informatie verwĳs ik graag u door naar: www.rotc.nl

Het bestuur, bestaande uit: een voorzitter, secretaris en penningmeester; 
De wedstrĳdleiding;
De kade-commissie;
Public Relations;
De Acquisitie-commissie.

De 34ste organisatie van de Race of the Classics
Om de Race of the Classics mogelĳk te maken wordt er door 12 enthousiaste
studenten  en young professionals met affiniteit voor organiseren, zeilen, netwerken
en veel gezelligheid, een jaar lang hard gewerkt. De organisatie is opgedeeld in een
aantal commissies met allen hun eigen taken, namelĳk:

Boven de organisatie van de Race of the Classics staat de Stichting van de Race of the
Classics. Het behoud van ons varend erfgoed op een zo duurzaam mogelĳke wĳze is
een van de belangrĳkste doelstellingen van de Stichting. De organisatie van de Race of
the Classics is trots op het opbouwen van relaties met sponsoren en leveranciers. Wĳ
streven ernaar de kwaliteit van de Rees te garanderen en waar mogelĳk, ieder jaar te
verbeteren. Zonder onze sponsoren, partners en leveranciers kan de race niet
voortbestaan. We zĳn dan ook ontzettend dankbaar voor de steun die we afgelopen
jaren van talloze bedrĳven en organisaties hebben gekregen.

CONTACT:  HIDDE CEELEN, +31 6 12 44 97 06, ACQUISITIE@ROTC.NL 

 

https://rotc.nl/
https://rotc.nl/organizing-committee/


 
Waarom zou u de organisatie van de Race of the Classics sponsoren?
 

 

 
Wilt u de 34ste organisatie van de Race of the Classics als ambassadeur van uw bedrĳf?

Wilt u top-of-mind awareness creëren bĳ 500 studenten die over uitstekende
organisatorische vaardigheden beschikken? Op de volgende pagina treft u de

sponsorgids met de verschillende sponsor pakketten. Hierin staan alle
marketingactiviteiten en producten die de organisatie u kan bieden. Zit uw perfecte

pakket er niet tussen? Dan kan er in overleg altĳd een pakket op maat gemaakt worden.
 
 

 
Onze deelnemers en online volgers zĳn niet zomaar de doorsnee
studenten. Het vergt veel tĳd en voorbereiding om een team aan de
startlĳn te krĳgen van het grootste studenten zeilevenement van Europa.
Deze studenten weten dus van aanpakken, zĳn enthousiast, kunnen goed
netwerken, hebben een affiniteit met de watersport en zouden uw
toekomstige werknemers kunnen zĳn.

 
Zoals u eerder heeft gelezen bestaat de organisatie uit 12 enthousiaste
studenten  & young professionals. Maar als organisatie
vertegenwoordigen we niet alleen onszelf maar ook alle deelnemende
studenten. We hebben op social media een bereik meer dan 6600 volgers. 

 

 
Ieder jaar verbindt De Rees zich ook aan een overkoepelend
maatschappelĳk doel zoals "Fishing for Litter". Uw bedrĳf kan zich
hierdoor ook aan dit goede doel verbinden.  

 

CONTACT: HIDDE CEELEN, +31 6 12 44 97 06, ACQUISITIE@ROTC.NL

 



SPONSOR
PAKKETTEN 

CONTACT: HIDDE CEELEN, +31 6 12 44 97 06, ACQUISITIE@ROTC.NL

 

Kapitein - €4000,- excl. 
- Uw bedrĳfslogo vermeldt op alle bestuurskleding (zeiljassen, shirts etc
met uitzondering van de soft shells)
- Uw bedrĳfslogo prominent vermeldt op alle banners, posters en films
- Uitnodiging voor het netwerkevenement (en evt. spreektĳd)
- Uitnodiging voor de VIP-meevaardag 
- Eervolle vermelding op www.ROTC.nl
- Eervolle vermelding op social media
- Nader te bepalen activiteit bĳ een van de feesten 
- Uw bedrĳfsvlag wordt getoond in elke haven die we aandoen 
- Uw bedrĳfsattribuut / flyer in de goodiebag (500 exemplaren)
- Een stand op de eerste dag in de veerhaven  
- Presentje na afloop  

Stuurman - €2000,- excl.   
- Uw bedrĳfslogo prominent vermeldt op alle banners, posters    
- Eervolle vermelding op www.ROTC.nl
- Eervolle vermelding op social media
- Uw bedrĳfsvlag wordt getoond in elke haven die we aandoen 
- Uw bedrĳfsattribuut / flyer in de goodiebag (500 exemplaren)
- Presentje na afloop  

Matroos - €500,- excl.   
- Eervolle vermelding op www.ROTC.nl 
- Eervolle vermelding op social media
- Presentje na afloop  

Columbus 
 

  
Zoals eerder vermeld kunnen we altĳd in gesprek over een gepast pakket. 

  
Het is mogelĳk om naast financiële steun de rees te sponsoren
in de vorm van goederen.


