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ROYAL BELGIAN SAILING CLUB
De Royal Belgian Sailing Club werd in 1863 opgericht en is een
zeilclub met 5 verschillende clubs in België:

Knokke-Heist / Het Zoute
Knokke-Heist / Duinbergen
Gent / Langerbrugge
Gent / Meer in Heusden
Jachthaven van Zeebrugge

• Vandaag tellen wij ongeveer 2500 leden en 9 vaste werknemers
• De grootste watersportclub van België
• Strategisch gelegen clubs
• Uitgebreidste aanbod watersporten van België
(catamaran, zwaardboot, yachting, golf- en wind surf, SUP, kajak,
raft, zeilwagen, wakeboarden,…)
• Nationale en internationale wedstrijden
• Olympische zeilers
• Ideale locatie voor incentives en visibiliteit voor uw bedrijf

www.rbsc.be

Beachclub Duinbergen ( Knokke-Heist)
•
•
•
•
•
•
•

250 ligplaatsen
Internationale wedstrijden en activiteiten
Zeilschool met 30 catamarans
Kitesurfschool
Clubhuis
Grootste catamaranclub in Europa
Exclusieve en strategische visibiliteit langs
het prestigieuze strand van Knokke-Heist

Beachclub Het Zoute ( Knokke-Heist)
•
•
•
•
•
•
•

200 ligplaatsen
Internationale wedstrijden en activiteiten
Zeilschool met 30 catamarans
Kitesurfschool
Clubhuis
Grootste catamaranclub in Europa
Exclusieve en strategische visibiliteit langs
het prestigieuze strand van Knokke-Heist

www.rbsc.be

Jachthaven & Loodsen (Langerbrugge)
•
•
•
•
•
•

Maatschappelijke zetel
50 ligplaatsen
Winterberging voor 100 boten
5 loodsen
HD Webcam beveiliging
Clubhuis met restauratie “Sailing Queen”

Jachthaven (Zeebrugge)
•
•
•
•
•
•
•
•

Algemeen secretariaat
250 ligplaatsen
Regatta activiteiten
Clubhuis
Loodsen voor zeil- en reddingsboten
Clubhuis met restauratie “Alberta”
Dichtbij het prestigieuze strand van
Knokke-Heist
HD webcam beveiliging

www.rbsc.be

Damslootmeer (Heusden / Gent)
•
•
•
•
•
•

Zeilschool met 45 zwaardboten en 12
catamarans
50 ligplaatsen
Regatta activiteiten
Clubhuis
Wake Up Cable
Exclusieve en strategische visibiliteit langs de
snelweg E17 van Gent naar Antwerpen

Nieuw: WakeUpCable @ RBSC
•
•
•
•
•
•

Wakeboarden
Systeem 2.0
170 m lang
Elektrisch aangedreven
Mogelijkheid tot terugkeren hendel
Individueel of per groep te gebruiken

www.rbsc.be

4 Zeilscholen (Knokke-Heist & Gent)
•
•

Gelegen in Duinbergen, Het Zoute, Heusden en aan Lakeside Paradise
Weekstages voor jongeren van 7 – 18 jaar

•
•
•
•

•
•
•
•

Groepslessen voor volwassenen
Verhuring
Privélessen
Funsailing (Hobie 16, Optimist en Catsy)

3790 zeillessen per jaar
1275 kinderlessen per jaar
Total oppervlakte zeilboten van de zeilschool = 720 m²
Uitgebreide vloot:
- 45 zwaardboten
- 60 catamarans

www.rbsc.be

2 RBSC Youth Programma’s
- 1 Multihull Team
- 1 Dinghie Team

•
•
•
•
•
•

•

Opgestart in 2004
Vandaag telt ons team 100 kinderen
Trainen en managen van de teams om deel te nemen aan nationale en
internationale wedstrijden
Verschillende gekwalificeerde trainers (Bv. Sebbe Godefroid)
Europese- en Wereldtitels
Ons doel is hen ervaringen bij te brengen in een competitief geheel en hen de best
mogelijke ondersteuning aan te bieden om de Olympische Spelen te halen in
zwaardboten of catamarans
Reeds meerdere olympische zeilers voortgevloeid uit ons Youth Team

www.rbsc.be

Meeting & Team Building @ RBSC
Het strand en de zee spreken nog steeds tot de verbeelding. Daarom stellen wij u graag
ons “incentive programma” voor op onze beachclubs te Knokke-Heist (Duinbergen en
Het Zoute). Zo kan u zorgeloos genieten van een aangename dag op het strand samen
met uw klanten.

•

Grootste aanbod watersporten:
✓ Catamaran Sailing
✓ Mini-Kite
✓ Kajak
✓ Raft
✓ Wave Surfing
✓ Windsurfing
✓ Stand Up Paddle
✓ Sand Sailing
✓ Bodyboarding
✓ Beach Games (Beach volley, Beach Soccer, Frisbee,…)
✓ Mini golf (approach nearby)
✓ Tennis (approach nearby)
✓ Mountainbike
•

Mogelijkheid tot nemen van:
✓
✓
✓
✓

Ontbijt @ the beach
Lunch @ the beach
BBQ @ the beach
Music and Dance

For all free information:
RBSC Duinbergen
Beachmaster Robby De Noyette
Duinbergen@rbsc.be

RBSC Het Zoute
Beachmaster Sven Janssens
Zoute@rbsc.be

www.rbsc.be

Zeilen:
Catamaran met instructeur (6uur)

€300

Catamaran met instructeur (1uur)

€50

Wateractiviteiten:
Stand up paddle

€ 7/pers

Kajak / Raft

€ 7/pers

Windsurf

€ 7/pers

Golfsurf

€ 7/pers

Beachgames:
Zeilwagenrijden

€ 15/pers

Strandkiten

€ 5/pers

Volleyball

€ 5/pers

Voetbal

€ 5/pers

Kubb

€ 5/pers

Petanque

€ 5/pers

Externe sporten:

Begeleiding

Mountainbike

€ 6/pers

Mini golf

€ 5/pers

Approach golf

€ 7,50/pers

Tennis

Op aanvraag

€30 /uur /
begeleider

Motor-watersportactiviteiten*:
Waterskiën

€ 40/pers

Moniski

€ 40/pers

Wakeboard

€ 40/pers

Wake Surf

€ 40/pers

Wake Skate

€ 40/pers

Kneeboard

€ 40/pers

Donut/Waterkussen 1 pers

€ 40/pers

Donut Waterkussen 2-3 pers

€ 20/pers

Donut Waterkussen 4 pers

€ 15/pers

Banaanvaren 8 pers

€ 15/pers

Wavekarting Xplore

Op aanvraag

Bijzondere teambuildings activiteiten*:
Zeehonden discovery

€ 85/pers

Windmolenpark bezoek

Op aanvraag

Vuurwerk Festival

€ 75/pers

Pokerrun

Op aanvraag

Powerboat Rally

Op aanvraag

* In samenwerking met Knokke Boat, partner van de RBSC

RBSC Website
Vernieuwd in 2016
187.780 websitebezoekers in 2016

RBSC Facebook
3266 volgers
25.556 bereikte personen tussen 6/02/’17 & 12/02/’17

RBSC Nieuwsbrief
5800 subscribers
Wekelijkse nieuwsupdate

www.rbsc.be

5 HD Webcams (mogelijkheid tot plaatsen van uw logo op de webcam, bij groot sponsorpakket)

RBSC Duinbergen

RBSC Het Zoute

RBSC Heusden

RBSC Zeebrugge

RBSC Langerbrugge

www.rbsc.be

Voorbije partners
•
•
•
•
•
•
•

Bâloise / Mercator Bank en verzekeringen (1999-2005)
Inbev (2001-2005)
Sixty Group (2006-2007)
Tommy Hilfiger Europa (2006-2008)
Mitsubishi Motors Corporation (2006-2007)
Vivium verzekeringen (2010-2014)
Murphy & Nye (2006-2008)

Kerncijfers
•
•
•
•
•
•
•

2500 leden
6.538.078 bezoekers per jaar in Knokke-Heist
187.780 websitebezoekers in 2016
Gemiddelde duur van een bezoek: 30min 49sec
Meest bekeken webcam van de Belgische kust
5800 e-mail accounts krijgen elk jaar onze wekelijkse newsletter
Prime time televisie uitzendtijd

Bestaande partners
•
•
•
•
•

www.rbsc.be

Delen / Algemeen
Land Rover / wagen
Duo / website
MC Donald / Youth sponsor
North Sails / kledij

Waarom partner van de RBSC worden?
•
•
•
•
•
•

De grootste zeilclub in België
Toplocaties gelegen langs de prestigieuze stranden van Knokke-Heist
Strategische plaatsen langs wandelpaden en autostrades
Één van de meest ervaren, professionele en befaamde zeilstructuren in Europa
Zeer ervaren in het organiseren van internationale zeil events op hoog niveau
Een sterke internationale uitstraling en wedstrijdzeilers van over de hele wereld

Wat kunnen wij aanbieden voor een annual fee?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vlaggen op elke locatie
Incentive op maat voor uw bedrijf
Logo wall op iedere locatie
Zichtbaar op elke wagen op iedere locatie
Logo op website
Logo op RBSC publicaties
Logo op posters
Tentoonstelling tijdens het internationaal vuurwerkfestival (enkel in Duinbergen)
B2B en B2C arrangementen mogelijk op onze locatie,
lanceren van nieuwe producten met catering en beach- en zeilinitiaties
En andere mediaondersteuning
Wedstrijd of activiteit op uw naam

www.rbsc.be

Welke sponsorpakketten voorzien wij?

Extra visibiliteitspakketten
(niet inbegrepen in de partnership annual fee)
•
•
•

Logo op outfit medewerkers
Logo op parasols en stoelen
Logo op zeilen RBSC zeilboten

Wilt u deel uitmaken van onze partners?
Contacteer ons…
ROYAL BELGIAN SAILINGCLUB
Commodore François Goubau
+32 475 49 60 54
commodore@rbsc.be

RBSC Algemene coördinatie
Patrick Demesmaeker
+32 495 21 99 22
zeebrugge@rbsc.be

RBSC Duinbergen
Didier De Noyette
+32 495 20 29 03
duinbergen@rbsc.be

RBSC Het Zoute
Sven Janssens
+32 475 92 80 05
zoute@rbsc.be

Jachthaven Zeebrugge
Benoit Vanden Haute
+32 496 78 90 53
havenmeester@rbsc.be

RBSC Heusden
Teun Van de Voorde
+32 477 77 56 68
teun@rbsc.be

www.rbsc.be

Grootste aanbod watersporten
vind je bij de RBSC!

www.rbsc.be

Contact

Patrick Demesmaeker
Zeebrugge@rbsc.be
+32 495 21 99 22
Rederskaai 1
8380 Zeebrugge

See you on the water?

