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"Erot icashop op sh ir t  is u itgesloten"
Neder lands bedr ijf lever t
gra t is ou t fit s én  sponsors
aan  jeugdvoetba lteams
HASSELT-Een vern ieuwende manier  van  sh ir t sponsor ing komt  vanuit
het  Neder landse jeugdvoetba l overgewaaid naar  ons land. Het  bedr ijf
Brandsfit  lever t  n iet  a lleen  een  gra t is t ru it je en  broekje voor  elke
jeugdspeler , maar  meteen  ook de sponsor  - veela l grote bedr ijven  - die
de ou t fit  mag sieren . "In  Neder land zijn  we een  jaa r  bezig en  hebben
we meer  dan  t ienduizend t ru it jes a fgeleverd", zegt  de 19-ja r ige
ondernemer  J ip Maathuis. "Nu is België aan  de beur t ."

Na  een  proefper iode waarbij en-
kele Limburgse jeugdploegen  a l
konden  kennismaken  met - het
n ieuwe concept , mikt  Brandsfit
nu  op de rest  van  het  land. Beden-
ker  J ip Maathuis, een  economie-
student  van  amper  negent ien  jaa r ,
pikte het  idee op in  Oeganda . "Ik
merkte da t  er  op veel hu izen  ad-
ver ten t ies voor  grote merken  ge-
sch ilderd waren . Blijkbaar  kun-
nen  mensen  die n iet  genoeg geld
hebben  om hun huis a f t e werken
een  beroep doen  op een  fonds
waar in  mult ina t iona ls geld be-
sch ikbaar  stellen . In  ru il kr ijgen
die bedr ijven  een  adver ten t ie op
de woning."
Op dezelfde manier  linkt  h ij nu
grote sponsors aan  loka le clubs.
"Voor  veel voetba lclubs is het  een
probleem om kledingsponsors te
vinden  voor  hun  jeugdspelers, wat
de kosten  voor  de ouders op-
dr ijft ." Een  u it rust ing voor  een
volledig elfta l kost  a l gauw enkele
honderden  euro's. "Voor  beschei-
den  clubs lijken  grote firma 's on-
bereikbaar  a ls sponsor  en  ander -
zijds kunnen  grote bedr ijven  n iet
met  elke kleine veren iging a fzon-
der iijk .een  sponsordea l slu iten .
Wij brengen  de twee par t ijen  sa -
men."

Winst
De voetba lveren iging kr ijgt  voor
elke jeugdspeler  een  gesponsord
t ru it je en  broekje, van  het  merk
Pat r ick en  helemaal vormgegeven
naar  wens. "Op onze out fit s zijn
vier  sponsorplekken , wat  maakt
da t  de bedr ijven  de kostpr ijs van
de kleding kunnen  delen", zegt
Maathuis. De bedoeling is da t  een
u it rustmg dr ie jaa r  meegaa t ,
voorda t  ze vervangen  wordt .
"Voor  een  min imum van  75 euro
kan  een  bedr ijf dr ie jaa r  zijn  naam
op de ou t fit  van  een  jeugdelfta l
hebben . De winst  bestaa t  er  voor
ons in  da t  we de kledmg nog iet s
goedkoper  kunnen  inkopen ."
Brandsfit  mikt  eerder  op grote be-
dr ijven  dan  op de kru idenier  die
sowieso de weg naar  de loka le
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In  Neder land zijn  we een
jaar  bezig en  hebben  we
meer  dan  t ienduizend
t ru it jes a fgeleverd

J ip MAATHUIS
Brandsfit

voetba lclub vindt . "De sponsors
kunnen  heel doelger ich t  kiezen  m
welke regio of welke leeft ijden  ze
willen  steunen . Natuur lijk zijn  we
select ief. Een  erot icashop is bij-
voorbeeld u itgesloten  a ls spon-
sor ."

Maar  of er  ook voldoende geïn te-
resseerde geldschieters zijn? Het
aan ta l toeschouwers bij jeugd-
matchen  is beperkt . "Er  zijn  zeker
genoeg sponsors", zegt  Maathuis.
"Het  draa it  ook n iet  enkel om bu-
siness. J eugdspor t  ondersteunen
kan  ook in teressan t  zijn  voor  een
bedr ijf vanwege de maatschappe-
lijke relevant ie ervan ."

Belgische teams
Het  concept  moet  in  ons land nog
goed en  wel van  sta r t  gaan , maar
toch  zijn  er  volgens Maathuis nu
a l 3.200 t ru it jes met  de sponsors
Mat 'exi (projectontwikkelaar ) en
Safety J ogger  geleverd aan  ach t -
t ien  Belgische jeugdteams, zoa ls
onder  meer  K. Boorsem Spor t .
"In  het  ver leden  zochten  we zelf
loka le sponsors voor  onze jeugd,
maar  da t  is moeiü jk", zegt  voor -
zit t erRudiHorr ix. "De budget ten
worden  klein  en  dus zijn  we ge-
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noodzaakt  andere oplossingen  te
zoeken . De lever ing liet  wat  op
zich  wachten , maar  ik denk toch
dat  dit  een  in teressan te formule is
voor  veel clubs. Al betwijfel ik of
het  rea list isch  is da t  een  out fit  dr ie
jaa r  meegaa t ."

Ook AA Rekem heeft  dezelfde
sponsors op sh ir t  en  broek. "Onze
jeugd speelde vroeger  zonder  kle-
dingsponsors", zegt  penning-
meester  Theo Hermans. "Rekem
is een  kleine deelgemeente met
maar  wein ig zelfstandigen  die

daarvoor  in  aanmerking zouden
komen. Daarom was dit  een  aan-
t rekkeUjke oplossing. Het  is zelfs
zo da t  onze eerste ploeg met  de-
zelfde shü-t s speelt , in  feite de re-
servet ru it jes van  de oudste jeugd-
reeksen ."
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Boorsem Spor t , sinds dit  jaa r  in  gra t is t ru it jes met  sponsor  Matexi op de
borst . FOTOHBVL

Bezoek ons op:
BOUWINNOTATIÈ
20-22 & 27-29 jan :

Ethias Arena  Hasselt
Bezoek onze showroom

voor  gra t is t ickets'
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