
Start-up Kitchen Shirtsponsoring

f deFD-redacteurwellichtmet eenheli-
kopter vanSchiphol opgehaaldwilwor-
denomdeproductielocatie inVlaande-
ren tebezoeken?Er isweinigdoorsnee
aanhet samenwerkingscontract datde
jongeondernemer JipMaathuismethet
Belgischekledingbedrijf Cortina sloot.
De18-jarigeTwentenaarpendelt sinds
kort tussen zijnkantoor inEnschede en
hetBelgischeOudenaarde. Eendag inde
weekprobeert hij nogeenpaar vakken
mee tepikkenopzijn studie inAmster-
dam.

Zijnonderneming,Brandsfit, zet een
concept indemarktdat zo simpel is dat
het vreemd isdatniemandandershet
eerderbedachtheeft.Door sportsponso-
ring en sportkleding samen tebrengen
kanhetbedrijf gratis sporttenues aande
jeugdafdelingen vanNederlandse voet-
balclubs verstrekken.

Numoeten voetbalverenigingen zelf
op zoeknaar een sponsor voorhunkle-
ding. Vaak isdat een lokale ondernemer.
Clubsdie erniet in slagendie te vinden,
verhalendekosten vanhetwedstrijd-
tenuebij deouders,meestal inde vorm
vaneen leaseconstructie.

‘Doordeproductie in eigenhuis te
houden, behalenwe forse schaalvoor-
delen’, aldusMaathuis. Bij samenwer-
kingspartnerPatrick liggen1,2miljoen
tenuesop voorraad. Eenklein team
inEnschede verzorgthet contactmet
de clubs, demarketing ende sales.De
productie en technischeondersteuning
ligt bijCortina. ‘Wecombinerenonze
start-upmentaliteitmetdepower van
eenmultinational.’

Vrijwel iedereNederlander kentde
producten vandeBelgen, al is dat bij
velenongemerkt.Deonderneming levert
voordelige ‘whitelabel’-schoenenaanke-
tens alsBristol enVanHaren.Het schoei-
sel vanSafety Jogger is te vindenopde
bouwplaats.Ophet schoolplein vind je
schoenenmet eenplaatje vanDisney,
Barbie ofHelloKitty. Jaarlijks gaathet
om in totaal 35miljoenpaar schoenen.

Inde sportwereld genietCortina enige
bekendheidmethetmerkPatrick—een
label dat enigszins inde vergetelheid is
geraaktdoorhetmarketinggeweld van
Adidas enNike.NECNijmegen isde eni-
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rancier vankantoorbenodigdheden.
Brandsfit is de afgelopen jaren sterk

gegroeiddoordeovernamevan lokale
partijen.Doordenieuwenaamvanhet
bedrijf is er onvoldoendebindingmet
de regio, zo verteltCarloAtzeni, product-
managermarketingbij het bedrijf. ‘We
kunnenwel landelijk campagne voeren,
maarwewillen juist regionaal bekend
zijn.’Ophetmoment inventariseert het
bedrijfwelkewerknemers actief zijn
binnenhet verenigingsleven.Omtebe-
ginnen inoostelijk ennoordelijkNeder-
land,waardenaamsbekendheid vanPCI
lager is. Atzeni denkt in eerste instantie
overhet sponsoren van twintig tot vijftig
voetbalclubs.Medewerkers fungerenals
ambassadeur vanhetbedrijf. ‘Erhoeven
geen tienman te spelen,maar ermoet
wel eenconnectie zijn.’

Brandsfit levertkledingaanalle teams
tot19 jaaroud, vandeF-jes totdeA-jeugd.
Het voordeel voor sponsors isnavenant.
ZekunnenbijBrandsfitgericht adverte-
renopregioen leeftijdsniveau. ‘Ouders
staan langsdekant.Diekunnenniet
wegzappenals zenaarhuneigenkindkij-
ken.De jeugd inbewegingbrengen is een
hot item.Dat is voorbedrijvenheel inte-
ressant’, zegtMaathuis.Deeerste shirts
gaan in juli, bij de start vanhetnieuwe
voetbalseizoen,dedeuruit.

TweetopmannenvanCortina inves-
teerdeneenforsbedrag indevormvan
werkkapitaal, voorfinancieringvanpro-
ductie, IT-ontwikkelingenmarketing.De
holdingvandemede-eigenaarvanCor-

tina,MattiasVanderschueren,heeft42%
vandeaandeleninhanden.Zo’n8%van
deaandelenligtbijPieterUytterschaut,de
creatiefdirecteurvanhetVlaamsebedrijf.

Maathuis, die zegthet bestuur van
Cortina al bij dederde sheet van zijn
presentatie tehebbenovertuigd, houdt
50% inhetbedrijf.Diedeal sloothij op
zijn 17de. ‘Ikmoestnogdriemaanden
wachten tot ik 18werdenmocht teke-
nen’, aldusde entrepreneur, die zich laat
adviserendoor ervarenondernemersuit
de vriendenkring van zijn vader.

Sponsorsbetalen vanaf €9per shirt-
je. Voordie €9krijgen zedrie jaar lang
hunbedrijfsnaamopdemouwvaneen
shirt.De rugkost tussende€12en€15
endeborst €19,50perdrie jaar—de
standaardduur vaneen sponsorcontract.
‘Inde sponsorwereld is dat revolutionair
goedkoop.’Doordat sponsors vooraf be-
talen, is eengezonde inkomstenstroom
gegarandeerd. ‘Inhet eerste jaar is onze
investering terugverdiend’, aldusde jon-
geondernemer, die al bij 75 clubsbreak-
evenkandraaien.

Alshet systeemzogoedwerkt als de
theorie suggereert, dan volgenermo-
gelijk andere sporten.Maathuisdenkt
ondermeer aanhandbal, hockey en
rugby.Ookandere landenbehoren tot de
mogelijkheden.De jongeondernemer
wil Europa in. ‘Dit concept is zowelhori-
zontaal als verticaal uitbreidbaar.’

Rutger Betlem is redacteur
vanHet Financieele Dagblad.

Denogmaar 18-jarige JipMaathuis begon samenmethet Belgische
kledingbedrijf Cortina eenonderneming in shirtsponsoring voor
amateurclubs. Brandsfit blijkt eengoudengreep.

Goedkoop
Shirtsponsors betalen
vanaf €9 per shirt.
‘Dat is revolutionair
goedkoop. In het
eerste jaar verdien je
de investering terug’

geNederlandse eredivisieclubdie in een
tenue vanPatrick speelt.

Datmoetbij het begin vanhet komen-
de voetbalseizoen veranderen. Al 135
clubshebbenzichaangemeld voor een
gratis kledingset ener zijnookal een
aantal sponsors aanboord.Automerken
engrote frisdrankproducenten tonen
interesse, alwilMaathuis geennamen
noemen.Deenigediemet zijnnaamin
dekrantwil is PCINederland, een leve-

Rutger Betlem

Brandsfit
‘Wehebbende start-up-
mentaliteit éndepower
vandemultinational’
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Sportmarketing richt
zichopdrie sectoren:
sportevenementen
en sportorganisaties,
teamsensporters enop
sportactiviteiten.

Televisie
Sportmarketing
bestaat al 145 jaar,

maarwerdpas echt
grootdoordeopkomst
van livesportuitzendin-
genop televisie.

Tour de France
Destart vandeeer-
steTourdeFrance

in1903wasondenk-
baar geweest zonder
sponsoring vandekrant
L’Auto, de voorloper van
sportdagbladL’Équipe.
Rond1870werdenal de
eerste sportplaatjesuit-
gegeven vanberoemde
honkballers indeVS.
Slazenger verbondzijn
naam in1902aande
Wimbledonbal, endoet
datnogaltijd...

ManUnited
ManchesterUni-
tedhaalt vanalle

voetbalclubshetmeeste
sponsorgeldbinnen.
Chevrolet betaalt bijna
€72mlnper jaar voor
eenplekophet shirt.

LeBron James
Basketbalster Le-
Bron James ver-

bondzijnnaamdit jaar
levenslangaanNike,
dat een speciale kle-
dinglijn rond Jamesop-
getuigdheeft.Dewaar-
de vandedeal zou ruim
$275mlnbedragen

€815mln
In2015werd zo’n
€815mlnuitgege-

venaan sponsoring in
Nederland. Zo’n60%
komt tengoedeaande
sport.

Rabobank
In2014wasRabo-
bankmet €35mln

degrootste sportspon-
sor vanNederland.Nike
wasmet €15,5mln
nummer twee.

Jongensdroom
‘Het klinkt als een
jongensdroom, al is
samenwerking tussen
een groot bedrijf en
een jong enthousiast
talent altijd een risico’

Wat vindt de
neutrale inves-
teerder van deze
start-up? Deze
week: Martijn
Blom

‘Ik ben een jon-
getje, dus ik hou
van voetbal. Van
het spelletje,
maar ook de be-
leving eromheen.
Als NAC-fan is
dat maar goed
ook. Als voetbal
gecombineerd
wordt met mijn
andere passie, on-
dernemerschap,
ben ik direct geïn-
teresseerd.

Het tweede
punt dat mij raakt
is het innovatieve
verdienmodel.
Dit moet ook de
Belgische onder-
nemers hebben
getroffen. Door
de sponsoring
zelf in handen te

nemen, verkopen
ze simpelweg
meer T-shirts. De
spelertjes zelf
en hun ouders
winnen ook: ze
betalen alleen
de kicksen en de
contributie. Een
andere manier
van kijken naar de
modemarkt, zoals
ook MUD Jeans
dat doet.

Ik hou ervan als
producten ook
sociaal impact
hebben. Met een
beetje fantasie
kun je zeggen
dat kinderen met
minder geld zich
zo een tenue kun-
nen veroorloven,
al is dat wat ver
gezocht.

Wat natuurlijk
ook in het oog

springt, is de
jeugdige onder-
nemer, Het klinkt
als een jongens-
droom— na prof-
voetballer natuur-
lijk. Ik hoop dat
de ondernemer
het talent is dat
hij lijkt en er goe-
de begeleiding is.
Een groot bedrijf
dat samenwerkt
met een jonge
enthousiasteling
is altijd een risico.
Maar er is onmis-
kenbaar veel sexy
aan deze onder-
neming. Brandsfit
heeft zeker “the
benefit of the
doubt”. Leuke on-
derneming om te
blijven volgen.’

Martijn Blom is
social entrepre-
neur, informal
investor en op-
richter vanDe In-
vesteerdersclub.

Het oordeel

Op deze
pagina bieden
ondernemers
een kijkje in
de keuken van

hun jonge bedrijf.
Vaak komen zij ook
aan het woord in het
programma Zaken-
doen Met van BNR
Nieuwsradio.

De radiorubriek Start-
up Kitchen, onderdeel
van Zakendoen Met, is
iederemaandag te be-
luisteren vanaf 14.38
uur en terug te luiste-
ren viawww.bnr.nl.

Start-ups
vertellen...

Sportmarkt

Kleding Sport Investering Startup


