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49

Doelen
Wij zijn opzoek naar partijen die met dezelfde driveveren en ambities
het avontuur samen met ons aan willen gaan. Om ons te
ondersteunen in het gezamenlijk te behalen van onze doelen. Het
eerste doel was om als eerste Nederlandse 49er deel te nemen aan
de Olympische Spelen, dat doel hebben we nu behaald met onze
ticket voor Tokyo. Onze andere doelen zijn om structureel mee te
kunnen doen voor de winst tijdens de grotere internationale evenementen, dat doel is nu al tot
realiteit gekomen, want we hebben afgelopen seizoen meegedaan voor de winst. We zijn nu onze
focus aan het verschuiven naar een medaille kans op de olympische spelen van Tokyo & naar winst in
onze campagne naar Parijs 2024.
We maken onderdeel uit van Team NL Zeilen, van het watersportverbond. Wij volgen binnen het
Watersportverbond het High Performance Project. Dit project is in 2017 begonnen met doel om een
Nederlandse mannen boot in de 49er skiff klasse op de olympische spelen van Tokyo te krijgen en
een medaille bij de vrouwen. We hebben sinds het begin altijd drie Nederlandse boten gehad die
samen trainden en waarbij de teamsamenstellingen rouleerden. Eind 2018 zijn wij (Bart en Pim)
meer samen gaan varen en dat heeft zich ontwikkelt naar een vaste team samenstelling. Begin 2019
hadden we een goede World Cup, we voeren naar een 9e plek in Miami. Daarna hadden we een
leerzaam seizoen in Europa, met prima resultaten. Het hoogte punt was eind 2019 tijdens het WK in
Nieuw-zeeland, Auckland. Daar hebben we het land gekwalificeerd en een halve nominatie behaald
voor de Olympische spelen in Tokyo, met een 8e plaats. Twee maanden later zijn we 11e geworden
tijdens het WK van 2020, ondanks het goede resultaat voor ons in deze fase, een teleurstelling.
Omdat we met 0 punten verschil onze andere halve nominatie misliepen. Dit seizoen wisten we 4e te
worden tijdens Kielerwoche en een 6e plaats tijdens het Europees kampioenschap, waardoor we
onze ticket voor Tokyo hebben verdient.
Momenteel verplaatst de focus van kwalificatie voor Tokyo, naar aansluiting vinden bij de wereldtop.
Er zijn nog een hoop verbeterpunten op ons lijstje en we zijn ervan overtuigd dat het mogelijk is om
ons te mengen in de strijd om de winst in de toekomst. We zitten er al dichtbij, maar dit is pas het
begin en we zijn opzoek naar partijen die ons kunnen helpen om dit te blijven doen en die samen
met ons dit avontuur willen aangaan.

Biografie
Bart Lambriex is geboren in Haarlem op 1998 en is nu
woonachtig in Den Haag. Hij is zijn wedstrijd carrière begonnen
als zeven jarige in de optimist en heeft een hoop goede
internationale resultaten behaald in de grootste jeugd klasse van
de wereld. Zijn beste resultaat was een tweede plek op het WK
in 2011. Hierna heeft hij een tijd verschillende boten gezeild,
zowel een- als twee-mans boten. Ook hier heeft hij nog goede
resultaten in behaald. Na het behalen van zijn vwo-diploma is
bart zich fulltime gaan richten op het 49er zeilen. Bart is niet
alleen goed in het real-life zeilen, maar ook in het virtuele zeilen
behoort Bart momenteel bij de wereld top.
*2e WK optmist
*5e WK optimist
*1e Jeugd WK 49er FX
*2e EK 420
*4e e-sailing WK
*Verschillende nationale titels (e-sailing, 3x 49er, optimist)

Pim van Vugt is geboren en nog steeds woonachtig in
Vlaardingen. Sinds zijn geboorte is hij altijd op een boot wezen
zeilen, maar zijn wedstrijdzeil carrière begon een stuk later dan
Bart en andere. Op zijn 17e is hij begonnen in de een-mans laser
klasse, in 2016 is hij overgestapt naar de twee-mans 49er.
Ondertussen had hij zijn havo & vwo-diploma gehaald en volgde
een studie Maritieme Techniek, die is nu stopgezet om zich
fulltime met zeilen bezig te kunnen houden. Naast het zeilen in
de Olympische klasse, vaart hij ook nog graag in verschillende
nationale en internationale klasse waarin een aantal titels zijn
behaald.
*2x Wereldkampioen RS500
*2e RS100 nationals
*2e NK RS500
* Nationale titels (49er 2x, RS500 & Solo)

Ons verhaal begint in 2016 waar we voor het eerst samen in een boot stapte, hierna hebben we
vooral met andere mensen in de 49er gezeild en een enkele keer nog met elkaar een wedstrijd
deelgenomen. Eind 2018 zijn we vaker samen gaan trainen en sinds het begin van 2019 varen we nu
als een vast team samen. Momenteel staan we als team op
plaats 17 in de World Ranking en andere hoogtepunten die we
tot nu toe samen hebben behaald zijn:
-8e & 11e WK 49er
-9e World Cup Miami
-2x Nederlands Kampioen 49er
-3e NK 49erFX

Sponsoring
We willen in de positie komen dat we voor de winst kunnen gaan. We hebben gekeken wat we
minimaal nodig hebben om te kunnen doen wat we doen en zodat we dat kunnen bereiken. De
jaarbegroting die wij hebben gemaakt, is gebaseerd op de afgelopen jaren en de verwachtingen voor
komende jaren. Het bedrag waar we naar opzoek zijn bedraagt 41 800 euro per jaar. Wij
committeren ons graag voor een langere periode met partijen. We begeven ons nu in een rare tijd,
maar dat bied ook kansen. Normaal gesproken begint nu een nieuwe Olympische cyclus, maar nu
kunt u nog samen met ons mee naar Tokyo en tegelijkertijd meeleven met de campagne naar Parijs.
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De pakketten geven een richting weer, de mogelijkheden en wat jullie van ons kunnen verwachten.
Omdat we onderdeel zijn van TeamNL Zeilen, hebben we bepaalde restricties rondom de uitingen op
de boot en kleding, deze hebben we zo duidelijk mogelijk verdeeld in het pakketten overzicht. Qua
activiteiten hebben we een aantal ideeën die we jullie willen aanbieden: Presentaties, naam uitingen
op media platformen, beeld voor eigen gebruik opnemen/delen of we regelen een zeil clinic voor
jullie, wellicht met klanten. We denken dat het vooral belangrijk is om te overleggen en tot het beste
plan komen, wat jullie willen en hoe wij daar bij kunnen helpen, er is namelijk een hoop mogelijk.

49 Club
De 49 Club is een soort crowdfund actie, met het minimale bedrag van 98,- euro per jaar. Dit is
namelijk twee maal 49 en daar komen we op omdat je dus twee plekken bemachtigd voor een
presentatie. Naast dat je een presentatie kan bijwonen, kan je naam of bedrijfsnaam/logo op onze
website worden weergegeven. Aanmelden voor de 49 club kan via de website. Als je nog lid wordt,
betekend dat, dat u ons ondersteund t/m de Spelen van Tokyo.

Vereniging Presentaties
Een van de activiteiten die we willen uitbreiden zijn de presentaties. Afgelopen jaar hebben we een
paar keer een presentatie mogen geven voor verschillende publiek: Familie/vrienden, ondernemers
en watersportverenigingen met jong en oud. Dat laatste spreekt ons enorm aan, het inspireren van
jeugd en mensen binnen de sport bij elkaar krijgen, praten over zeilen. We willen dus heel graag
langs watersportverenigingen gaan om ons verhaal & passie te delen en ook de jeugd te inspireren.
Dit is een mooie manier om onze samenwerking ook te delen met een specifiek publiek.

Termen
Sport, Passie, avontuur, teamwork, ambitie, manage, ontwikkeling, groen, balans,
wind, snel, schone energie, water
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