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S.W.V. Plankenkoorts (PK) is 
een van de grootste (studenten) 
windsurfverenigingen van Nederland. 
Plankenkoorts 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 
Plankenkoorts is om studenten zo veel 
mogelijk laten surfen voor zo weinig 
mogelijk geld, maar het draait om 
meer dan alleen dat. We organiseren 
ook veel borrels en andere leuke 
activiteiten zoals wintersport. Om 
het surfen te faciliteren staat er een 
lesgeefcentrum aan het Valkenburgse 

WIE IS 
S.W.V. PLANKENKOORTS 

Meer bij Leiden, zijn er surfbussen om 
onze ervaren surfers binnen en buiten 
Europa te vervoeren en worden er 
grootse evenementen georganiseerd. 
Daarnaast is er een loungeplek 
inclusief keuken en opslagplaats van 
Plankenkoorts aanwezig op de campus 
van de TU Delft, een ideale locatie 
voor studenten om gezellig samen te 
komen en te eten en goedkoop hun 
surfmaterialen op te kunnen 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 samenwerking 
met ons werkt twee kanten op, in deze 
brochure zullen we de verschillende 
onderdelen van Plankenkoorts en de 
tegenprestaties die wij sponsoren 
kunnen bieden verder toelichten.



Impressie van het nieuwe Lesgeefcentrum aan het Valkenburgse Meer

Als je begint met windsurfen bij 
Plankenkoorts, dan is een van de 
eerste plekken die je tegenkomt ons 
lesgeefcentrum aan het Valkenburgse 
Meer in Leiden. Beginnende windsurfers 
kunnen zich hier ontwikkelen en de 
liefde voor de sport ontdekken door 
middel van de surflessen die drie 
keer per week worden gegeven. Al 
het materiaal dat nodig is om te 
kunnen surfen is aanwezig en onze 
nieuwe leden kunnen daardoor 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 te voldoen 
wordt er binnenkort een nieuw en 
groter lesgeefcentrum gebouwd, wat 
het bereik en de zichtbaarheid van de 
vereniging gaat vergroten.

Om het nieuwe gebouw en het 
benodigde surfmateriaal te realiseren 
hebben wij het VB-pakket. Hierbij wordt 
bijvoorbeeld een deel an de inbouw in 
de kleuren van uw bedrijf gemaakt, of 
komt uw logo ergens in het gebouw. 
Voor de precieze invulling van dit 
pakket kijken wij samen met u wat 
wij als vereniging als tegenprestatie 
kunnen bieden. Surfboards kunnen los 
gesponsord worden. Uw logo komt dan 
op een board waar wel 7 jaar lang 
mee gesurft kan worden.

LESGEEFCENTRUM 
VALKENBURGSE MEER (VB)



Na het surfen op het Valkenburgse Meer 
is de volgende stap het aanschaffen 
van een eigen windsurfset om overal in 
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 
worden voor alle evenementen, reizen 
en spontane surfsessies gebruikt. Een 
bus rijdt ongeveer 30.000 km per jaar 
naar de meest populaire surfspots 
in Europa en naar verschillende 
evenementen. 

Internationaal gaan de bussen 
jaarlijks naar onder andere Frankrijk, 
Portugal en Denemarken, maar ook 
buiten Europa naar Marokko. Binnen 
Nederland rijden ze door de hele 
Randstad, naar bekende surfspots 
zoals Scheveningen en staan ze bij 
bekende evenementen zoals MadNes 
en de Batavierenrace. Ook staan ze 
tijdens de introductieweken in Leiden 
en Delft als visitekaartje van de 
vereniging waar jaarlijks duizenden 
studenten op af komen. 

SURFBUSSEN

Doordat de bussen zo in het 
middelpunt van de vereniging 
staan is het belangrijk dat ze goed 
onderhouden 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 reden 
hebben wij de pakketten voor de bus.  
Hierbij wordt uw logo groot op één 

van (klein pakket) of alle drie (groot 
pakket) de bussen geplaatst. De 
bussen worden altijd symmetrisch 
bestickerd, dus uw logo komt op beide 
kanten van de bus! 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 vele 
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 Plankenkoorts samenkomen om 
met extreme condities te surfen op het 
strand van Scheveningen. Daarnaast 
zijn er per jaar ook meerdere ‘kampjes’, 
zoals het introductieweekend en het 
beginnerskamp. 

EVENEMENTEN & ITEMS

Om deze gave evenementen en 
kampjes te realiseren is Plankenkoorts 
altijd op zoek naar sponsoren. 
Uw logo kan geplaatst worden op 
merchandise en beachflags en u kunt 
genoemd worden op social media. 
Ook kan uw naam verbonden worden 
aan een specifiek evenement of 
kampje. Daarnaast zijn er tijdens de 
evenementen en kampjes, maar ook 
tijdens de reguliere surfactiviteiten 
altijd verschillende items nodig.  

Denk hierbij aan zonnebrand, handdoek 
poncho’s voor na het surfen, lycra’s 
voor de lesgevers, etcetera. Dit alles 
bieden wij aan als het evenementen 
en items pakket, waarbij altijd in 
overleg gekeken wordt wat wij voor 
elkaar kunnen betekenen per specifiek 
evenement of item. 



*Naast online PR heeft Plankenkoorts 
ook haar eigen blad; de Katapult. 
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. Hierbij heeft u recht op 1 
Instagram post en 1 LinkedIN post per 
jaar en maximaal 2 Instagram stories. 
Ook kunnen wij voor u maximaal vier 
keer per jaar uw eigen promotie of 
vacatures plaatsen op het gastenboek 
van onze website. Daarnaast komt 
uw logo in de Katapult, op de 
website (footer en sponsorpagina) 
en in officiële promotievideo’s en 
‘aftermovies’. Voor onze grootste 
sponsoren (met een PKompleet pakket) 
wordt er een speciaal plekje in een van 
de Katapult edities gereserveerd voor 
een introductie aan de leden. 

700+ leden

Studenten uit 
Leiden & Delft

1000+ views op meerdere 
Youtube videos

PK bussen rijden 
internationaal

1500+ dagelijkse website 
bezoeken

1100+ Instagram volgers

1000+ Facebook volgers

Actieve LinkedIn

Gelinkt aan Technische 
Universiteit Delft

https://www.linkedin.com/company/s-w-v-plankenkoorts
http://www.facebook.com/SWVPlankenkoorts/
https://www.instagram.com/swv_plankenkoorts/


PAKKETTEN 2022-2023
Stickers in 
(les)zeilen

Logo op 
surfbus

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

BUS groot 
pakket

BUS klein
pakket

PR pakket

Materiaal (board) 
pakket

VB pakket

Evenementen en 
items pakket

*

*

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

Invulling van dit pakket gaat in overleg

Invulling van dit pakket gaat in overleg



Nu u kennis heeft kunnen maken met 
onze mooie vereniging, hopen wij 
natuurlijk dat u ons wilt ondersteunen.  
De pakketten genoemd in de voorgaande 
tabel gelden, tenzij anders vermeld, 
voor een jaar. De pakketten in de tabel 
zijn richtlijnen, overleg over het variëren 
binnen de pakketten of het combineren 
van de pakketten is natuurlijk altijd 
mogelijk. Heeft u interesse in een pakket, 
nieuwe ideeën of vragen over huidige 
mogelijkheden, neem dan vooral contact 
met ons op! Wij zullen dan met plezier 
samen met u kijken naar de beste 
mogelijkheid voor een samenwerking. 

spoco@plankenkoorts.com

www.plankenkoorts.com

S.W.V. Plankenkoorts
Leeghwaterstraat 356

2628 LX Delft

INTERESSE IN EEN  
SAMENWERKING?

Vind ons ook op:

mailto:spoco%40plankenkoorts.com?subject=
http://www.plankenkoorts.com
https://www.linkedin.com/company/s-w-v-plankenkoorts
http://www.facebook.com/SWVPlankenkoorts/
https://www.instagram.com/swv_plankenkoorts/
http://www.plankenkoorts.com

