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S.W.V. Plankenkoorts (PK) is een van 
de grootste (studenten) windsurf-
verenigingen van Nederland. Plan-
kenkoorts is vier decennia geleden 
opgericht in Leiden, maar inmiddels 
ook actief in Delft en omstreken. Bij 
Plankenkoorts kun je altijd terecht; 
of je nu al met een surfplank in de 
wieg hebt gelegen of je niet eens 
weet hoe een surfplank eruit ziet. De 
meeste van onze ruim 700 leden zijn 
windsurfers op zee of binnenwater, 

maar we hebben ook een aantal 
goede golfsurfers in de vereniging. 
Het voornaamste doel van Planken-
koorts is om studenten zo veel mo-
gelijk laten surfen voor zo weinig 
mogelijk geld, maar het draait om 
meer dan alleen dat. We organise-
ren ook veel borrels en andere leuke 
activiteiten zoals wintersport. Om 
het surfen te faciliteren staat er een 
lesgeefcentrum aan het Valkenburg-
se meer, zijn er surfbussen om onze 
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ervaren surfers over heel Europa 
te vervoeren en worden er grootse 
evenementen georganiseerd. Daar-
naast is er een lounge en opslag-
plaats van Plankenkoorts aanwezig 
op de campus van de TU Delft, een 
ideale locatie voor studenten om 
samen te komen en goedkoop hun 
surfmaterialen op te slaan. 

Plankenkoorts slaagt er met steun 
van het bedrijfsleven al jarenlang 

in om studenten de mogelijkheid 
te geven om de sport waar zij van 
houden te kunnen beoefenen. Een 
afspraak met ons werkt twee kanten 
op, in deze brochure zullen we de 
verschillende onderdelen van Plan-
kenkoorts en de tegenprestaties die 
wij sponsoren kunnen bieden ver-
der toelichten.



Nieuw gebouw Lesgeefcentrum Valkenburgse Meer, 
Leiden

Als je begint met windsurfen bij Plan-
kenkoorts, dan is een van de eerste 
plekken die je tegenkomt ons les-
geefcentrum aan het Valkenburgse 
meer in Leiden. Beginnende wind-
surfers kunnen zich hier ontwikkelen 
en de liefde voor de sport ontdek-
ken door middel van de surflessen 
die drie keer per week worden ge-
geven. Al het materiaal dat nodig 
is om te kunnen surfen is aanwezig 
en onze nieuwe leden kunnen daar-
door snel en makkelijk het water op. 
Achteraf wordt er vaak in groepen 
gebarbecued en in de zon voldaan 
uitgerust. Om aan de groei van de 
vereniging verder te voldoen wordt 
er dit jaar een nieuw en groter les-
geefcentrum gebouwd, wat het be-

reik en de zichtbaarheid van de ver-
eniging gaat vergroten.

Om het surfen op het Valkenburgse 
meer te realiseren is er een gebouw 
en materiaal nodig. Hiervoor heb-
ben wij het VB-sponsorpakket. Er 
worden dan stickers van uw bedrijf 
in zeilen geplakt waarmee uw logo 
over het gehele Valkenburgse meer 
te zien zal zijn. Ook wordt uw logo 
geplaatst op de beachflags, die op 
lesdagen (drie keer per week) en bij 
evenementen op het Valkenburgse 
meer buiten geplaatst worden. Surf-
boards kunnen los gesponsord wor-
den met uw logo erop waar 7 jaar 
lang mee gesurft kan worden.

LESGEEFCENTRUM 
VALKENBURGSEMEER (VB)



Na het surfen op het Valkenburgse 
meer is de volgende stap het aan-
schaffen van een eigen windsurf-
set om overal over Nederland en 
Europa te kunnen surfen. Om dit te 
faciliteren zijn er de PK-surfbussen. 
Deze drie bussen zijn het kloppende 
hart van onze vereniging en wor-
den voor alle evenementen, reizen 
en spontane surfsessies gebruikt. 
Een bus rijdt ongeveer 30000 km 
per jaar naar de meest populaire 
surfspots in Europa en naar verschil-

lende evenementen. Internationaal 
gaan de bussen jaarlijks naar onder 
andere Marokko, Frankrijk, Portugal 
en Denemarken. Binnen Nederland 
rijden ze door de hele Randstad, 
naar bekende surfspots zoals Sche-
veningen en staan ze bij bekende 
evenementen zoals MadNes en de 
Batavierenrace. Ook staan ze tij-
dens de introductieweken in Leiden 
en Delft als visitekaartje van de ver-
eniging waar jaarlijks duizenden 
studenten op af komen. 

SURFBUSSEN

Doordat de bussen zo in het mid-
delpunt van de vereniging staan is 
het belangrijk dat ze goed onder-
houden worden, betrouwbaar zijn, 
en een goede uitstraling voor onze 
vereniging geven. Hiervoor schaffen 
wij dan ook nieuwe bussen aan als 
dat nodig is. Dit levert verschillende 
sponsormogelijkheden op, het zijn 
namelijk de rijdende uithangborden 
van onze vereniging. Om deze re-
den hebben wij de sponsorpakket-
ten voor de bus. Hierbij wordt uw 

logo groot op één van (klein pakket) 
of alle drie (groot pakket) de bussen 
geplakt. Bij de aanschaf van een 
nieuwe bus zijn wij actief op zoek 
naar nieuwe sponsoren, maar ook 
op de huidige bussen is het mogelijk 
uw logo erbij te zetten. 



Naast het ‘dagelijkse’ surfen en de 
surftrips worden er door het jaar 
heen meerdere typen evenementen 
georganiseerd door de vereniging. 
Voorbeelden zijn surf events als 
een ‘downwinder’, waarbij gesurft 
wordt van Hoek van Holland naar 
Scheveningen, en de ‘Battle of the 
Generations’. Dit is de extreemste 
surfwedstrijd van het jaar waarbij 
verschillende generaties van Plan-
kenkoorts samenkomen om met 
extreme condities te surfen op het 
strand van Scheveningen. Ook viert 
Plankenkoorts dit jaar haar 40-jarig 
bestaan. In dit lustrumjaar worden 
meerdere extra activiteiten georga-
niseerd zoals een mystery surf event 
en een lustrumtrip waarbij we met 
zo’n 160 leden afreizen naar La Tor-
che om te golf- en windsurfen. 

EVENEMENTEN

Om deze gave evenementen en het 
lustrum te realiseren is Plankenkoorts 
altijd op zoek naar sponsoren. Uw 
logo kan geplaatst worden op mer-
chandise en beachflags en u wordt 
genoemd op social media en in af-
termovies. Ook kan uw naam ver-
bonden worden aan een specifiek 
evenement. Dit bieden wij aan als 
het evenementen pakket, waarbij 
altijd in overleg gekeken wordt wat 
wij als vereniging als tegenprestatie 
kunnen bieden per evenement. 



*Naast online PR heeft Planken-
koorts ook haar eigen blad; de Ka-
tapult. In de Katapult staan updates 
over alles wat er in de vereniging 
gebeurt; windsurfverhalen, verhalen 
van andere vakanties, de ins & outs 
van windsurfen, antwoorden op de 
belangrijkste vragen van leden en 
nog veel meer. De katapult heeft 3 
edities per jaar en wordt verstuurd 
naar alle (oud-)leden die hebben 
aangegeven een katapult te willen 
ontvangen. Daarnaast wordt het 
blad ook altijd naar de sponsoren 
verstuurd. 

Als Plankenkoorts bieden wij het 
PR-pakket aan, waarbij uw logo ver-
meld wordt op al onze social media, 
video’s, de website en in de katapult. 
Voor onze grootste sponsoren wordt 
er een speciaal plekje in een Kata-
pulteditie gereserveerd voor een in-
troductie aan de leden.

700+ leden

Studenten uit 
Leiden & Delft

1000+ views op meerdere 
Youtube videos

PK bussen rijden 
internationaal

1500+ dagelijkse website 
bezoeken

900+ Instagram volgers

1000+ Facebook volgers

Actieve LinkedIn

Lustrumjaar

Gelinkt aan Technische 
Universiteit Delft



SPONSORPAKKETTEN
Stickers in (les)
zeilen

Logo op 
surfbus

Logo op 
merchandise

Benoeming 
op social 
media

Logo op 
videos

Beachvlag 
tijdens 
evenementen

Logo op de 
website

Logo in de 
Katapult

Meet & 
Greet in de 
Katapult

Surfboards 
met sticker

PKompleet 
pakket

VB 
pakket

BUS groot
pakket

BUS klein 
pakket

PR 
pakket

Materiaal 
board

Evenementen 
pakket

*

*

*bij pakketten PKompleet en BUS groot komt het logo op alle drie de surfbussen



Nu u kennis heeft kunnen maken met 
onze mooie vereniging, hopen wij 
natuurlijk dat u ons wilt ondersteunen. 
Onderstaand is een overzicht te vin-
den van alle sponsorpakketten die 
genoemd zijn in deze brochure. Tenzij 
anders vermeld gelden de afspraken 
voor een jaar. Overleg over het vari-
eren binnen de pakketten of het com-
bineren van de pakketten is natuurlijk 
altijd mogelijk. Het zijn richtlijnen van 
mogelijkheden die wij op dit moment 
aanbieden binnen Plankenkoorts. 
Heeft u nieuwe ideeën of vragen over 
huidige mogelijkheden dan staan we 
natuurlijk altijd open voor contact.

spoco@plankenkoorts.com
www.plankenkoorts.com

S.W.V. Plankenkoorts
Leeghwaterstraat 356

2628 LX Delft

INTERESSE IN SPONSOR 
WORDEN?

Vind ons ook op:


