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Inleiding
Hieronder treft u informatie aan over Team PhoeniX en haar ambities. We verwachten dat
deze informatie U kan helpen bij uw overweging om de IMX-40 PhoeniX te sponsoren.
De organisatie
In 1999 is Marc Eriks begonnen met professioneel –wedstrijd- zeilen op zeegaande jachten.
In 2000 heeft hij Meriks NBJA opgericht om zijn zeilactiviteiten in onder te brengen.
In 2001 werd zijn toenmalige schip PhoeniX gedoopt. Het wedstrijdteam heet Team PhoeniX.
De website www.phoenixsailing.com staat sinds 2002 op het internet.
In 2005 zullen de activiteiten worden gesplitst in phoenixsailing voor het geven van zeilinstructie en
het maken van ervaringstochten enerzijds en phoenixracing voor de wedstrijd zeilactiviteiten
anderzijds.
Een nieuw schip
In 2005 zal Team PhoeniX in de IMS 1 (de hoogste klasse) gaan varen.
Hiervoor is er een nieuw schip aangeschaft: een IMX-40 van X-Yachts of Denmark.
Het is een high-tech racer met ongekende zeilmogelijkheden en daarbij een comfortabel
interieur. Het schip biedt accommodatie aan 8 personen.
Dit schip heeft zich al bewezen onder de naam Xiphias door zowel in 2002 als in 2003
Nederlands kampioen te worden en in 2003 de North Sea Regatta Supercup te winnen.
Er zal mogelijk ook op internationale wedstrijden gestart worden maar daarvoor zijn
sponsorgelden nodig.

Ons nieuwe schip is deze IMX-40 van X-Yachts of Denmark uit 2001.

Het Team
Er wordt op de IMX-40 gevaren met 8 à 9 mensen, stuk voor stuk experts.
Het samenstellen van een jonge gemotiveerde en op elkaar ingespeelde bemanning vergt tijd.
Het is na enige jaren gelukt om een goede ploeg bij elkaar te krijgen.

Er is expertise op de volgende gebieden:
• leiding: coördinatie/organisatie van het team ‘één voor allen, allen voor één’
• tactiek; nmea-gekoppelde software voor B&G Hydra Deckman en laptop
• navigatie: implementatie van informatie over stroom, het weerbeeld en het vaargebied
• techniek/mechanica; hydrauliek van mast, staand want, lieren, giek en motor
• hydro-/aërodynamica; onderwater antifauling, roer, kielvorm, verfsystemen en masttrim
• zeildoek en laminaten; aramide, 3DL, kevlar en mylar
• lopend want; dyneema, vectron, spectra, splitsen, takelen en breeksterkten
• rompmaterialen; polyester, carbon, epoxy, balsa, plamuren en polijsten
• logistiek: transport, opslag, ligplaats, voeding en kleding
De wedstrijdkalender 2005
Onderstaand schema is indicatief. Op de vet gedrukte wedstrijden zal in principe gestart worden.
Indien er sponsoring gerealiseerd wordt zal in overleg met de betrokken partijen het definitieve
wedstrijdschema worden vastgesteld.
Nationaal
IJspegel Trophy 5x
Van Uden Reco
Y-toren
NSR offshore
NSR inshore

t/m 17maart
23/24 april
30april-1 mei
3 mei-7 mei
14-17 mei

Scheveningen

SchuttevaerRace
Ronde van NH

2-4 juni
17/18 juni

Stavoren
Muiden

Delta Week 1
Delta Week 2

1-2 juli
8/9/10 juli

Zierikzee
Colijnsplaat

FlevoRace
24-uursRace
NK Zeezeilen
ZuiderzeeWeek
Oktober Races

Internationaal

19-21 aug
26/27 aug
9-11 sept
24-25 sept
1-2 okt

Durgerdam
Harwich
Scheveningen
Kieler Woche

(Dui)

1-10 juni

EK IMS Marstrand

(Swe) 29 juni-6 juli

Ralley La Rochelle
Cowes Week

(Fra)
(Gbr)

18 juli-1 aug
30 juli-16 aug

WK IMS 600 Neustadt

(Dui)

20-27 aug

Enkhuizen
Medemblik
IJmuiden
Hoorn
Hindeloopen

De IMX-40 Bribon van de koning van Spanje is onverslaanbaar tijdens de Copa del Rey 2001.

Voorbeeld van sponsoruitingen op de IMX-40 Xanadu, Nederlands kampioen in 2004, www.xanaduracing.nl

Publiciteit
Nederland neemt een vooraanstaande plaats in op wedstrijd zeilgebied in de wereld.
Zo zijn we het land met de meeste IMS-meetbrieven (voor fanatieke zeewedstrijdzeilers).
De evenementen worden dan ook druk bezocht en zijn voor de toeschouwers aantrekkelijk
door een tal van walactiviteiten. Er wordt in de media ruimschoots aandacht aan besteed.
De North Sea Regatta (tijdens het Pinksterweekend) in Scheveningen is daar een goed
voorbeeld van. Een voorbeeld hoe de media wordt ingezet is te zien op www.swedishmatchtour.tv
Team PhoeniX heeft zich tot doel gesteld de volgende mediakanalen in te schakelen;
• Maandelijkse nieuwsbrief naar eigen e-mail bestand van relaties uit de zeilwereld
• Contact met een fotograaf en redacteur van het toonaangevende zeilblad ‘Zeilen’
• Contact met een sport cameraman voor het maken van bewegend beeldmateriaal
• Website die wekelijks geüpdate wordt en waar alle actuele info van het team op te vinden is
• Contract met OCC en Vaarschool Naarderbos, toonaangevend in de Nederlandse verhuurmarkt
• De websites van grote zeilevenementen plaatsen links naar onze website en die van de sponsor

‘Onze’ IMX-40 tijdens de NSR 2001 in de takel te Scheveningen met een reclame uiting op de romp.

Sponsoring
De kosten zullen deels gedekt worden door investeringen van de eigenaar, de bemanning en
door commerciële exploitatie voor het maken van ervaringstochten en wedstrijd zeilinstructie.
Ter financiering van de zeilcampagne voor 2005 en verdere jaren zijn we op zoek naar één
of meerdere partners uit het bedrijfsleven.
Sponsorprogramma
We kunnen een sponsor het volgende bieden;
subsponsor (max.3)
1e
2e
3e
Exclusieve naamsverbinding
team + schip dragen de sponsornaam op
alle officiële uitingen
Uitingen
naamsvermelding op scheepsromp
naamsvermelding in grootzeil
naamsvermelding op zeilkleding
naamsvermelding in spinaker
naamsvermelding op materiaaltrailer
sponsorvlag
Publiciteit
sponsorlogo met basis informatie en link naar site v/d sponsor op
PhoeniX website
sponsorlogo en link naar site v/d sponsor in maandelijkse PhoeniX
nieuwsbrief
Activiteiten
één meezeilplaats per racedag
bedrijfszeildagen voor 6 personen (PhoeniX levert schipper en maat)
doop v/h schip met de sponsornamen
bedragen p/jr excl. BTW nationale wedstrijden
bedragen p/jr excl. BTW 1x internationale wedstrijd

Bovenstaande bedragen en mogelijkheden zijn indicatief.
In overleg kan ‘maatwerk’ geleverd worden.
Wenst U nadere informatie dan kunt U contact opnemen met;
Marc Eriks
023-5514428 / 06-51396129
marc@phoenixsailing.com
www.phoenixsailing.com
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