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SPONSORING JIM KUIPERS

Beste lezer. Voor u ligt mijn sponsorplan, waarmee ik u hoop te overtuigen om mij te 
helpen met het verwezenlijken van mijn sportieve droom. Mijn naam is Jim Kuipers, ik 
ben 24 jaar en kom uit Hoofddorp. In 2011 kwam ik voor het eerst in aanraking met 
de sport FootGolf. Nou zult u misschien denken; ‘FootGolf?!’ Dat ga ik u zo uitleggen! 

De sport bleek al sinds 2009 officieel te worden gespeeld en is ontstaan in – jawel, Ne-
derland. FootGolf werd halverwege 2009 geïntroduceerd door Bas Korsten en Michael 
Jansen die daarna ook de Nederlandse FootGolf Bond en de International FootGolf 
Association oprichtten. Eind 2011 hield deze bond op te bestaan, waarna Rens Elbertsen 
en Maurits van Tubergen Lotgering de nieuwe bond FootGolf Holland oprichtten. Sinds 
deze tijd heeft de sport zowel nationaal als internationaal een grote groei doorgemaakt. 
Alleen al in Nederland kan er momenteel op 15 golfbanen en bijna 30 andere locaties 
gespeeld worden. Internationaal zijn er inmiddels 28 landen officieel lid van de wereld-
bond. Landen als Amerika, Argentinië, Australië en Japan zijn ondertussen ook verknocht 
aan deze sport, maar ook veel dichter bij huis wordt FootGolf fanatiek beoefend.
In 2012 werd er voor het eerst een Wereldkampioenschap FootGolf georganiseerd in 
Boedapest, Hongarije. Daarna ging het snel. Er werden in alle landen allerlei internationale 
toernooien georganiseerd, iets waar wij in Nederland sinds 2014 mee zijn begonnen. 
Met de organisatie van The Capital Cup hebben we één van de sterkste en bekendste 
toernooien van de wereld in handen. En het mooie is, dat ik daar toernooidirecteur van ben.

Maar eerst even een korte uitleg van de sport, want daar bent u inmiddels wel 
benieuwd naar denk ik?
FootGolf is een combinatie van de twee sporten golf en voetbal. Er wordt op een golf-
baan gespeeld en het is de bedoeling om een voetbal in zo min mogelijk trappen vanaf 
de ‘tee’ (aftrap) in de ‘hole’ (het gat in de grond bij de vlag) te krijgen. Degene met het 
minst aantal trappen over een bepaald aantal holes wint, waarbij de spelregels nagenoeg 
hetzelfde zijn als die van golf. In bijgesloten filmpje krijgt u wellicht een nog beter beeld 
van de sport die op steeds hoger niveau wordt beoefend.

2013

In 2013 heb ik - na een bijzonder succesvol jaar, waarin ik de eerste plaats op de 
Nederlandse ranking behaalde - de keuze gemaakt om mijn studie Bouwkunde aan de 
kant te zetten en vol voor mijn passie te gaan en besloten om van FootGolf mijn werk te 
maken. Een moeilijke en emotionele keuze, omdat ik eigenlijk altijd afmaak waar ik aan 
begonnen ben en ik me bewust ben van het feit dat een diploma in deze tijd eigenlijk wel 
noodzakelijk is om aan een baan te komen. Maar wat is er nou mooier dan te kunnen 
leven van wat je écht leuk vindt? Vanuit die visie stimuleerden met name mijn ouders deze 
keuze en met de mogelijkheden die al nadrukkelijk op de deur klopten (welke ik nog 
afhield vanwege mijn studie), heb ik uiteindelijk voor mijn gevoel gekozen en ben ik mijn 
droom achterna gegaan.

2014

Aangezien de sport nog niet in grote mate bekend is, zou ik mijn inkomsten in eerste 
instantie nog niet uit het start- of prijzengeld op (internationale) toernooien kunnen halen. 
Dat dat prijzengeld er komt, daar ben ik van overtuigd. Golf wordt heel dik betaald, net 
als het voetbal. Dus de combinatie tussen deze twee sporten zou daar garant voor moeten 
staan. Maar vooralsnog heb ik het meer gezocht in de organisatie van het FootGolf en 
heb ik inmiddels een prominente rol bij de Nederlandse bond FootGolf Holland. Ik heb 
twee banen onder mijn beheer waar wordt geFootGolft; Amsterdam De Hoge Dijk en 
BurgGolf Purmerend. Als er een aanvraag is voor clinics of team- en bedrijfsuitjes, be-
spreek ik de baan, verzorg het arrangement en zorg ik voor begeleiding.
 

Zoals eerder genoemd ben ik toernooidirecteur van
The Capital Cup, het grootste en sterkste toernooi ooit. 
Met die leus hebben Maurits van Tubergen Lotgering en 
ik het toernooi de wereld ingebracht, waardoor het ook 
daadwerkelijk het grootste en sterkste toernooi tot dan toe 
is geworden. De intentie was om van dit internationale 
toernooi van Nederland één van de ‘Grand Slams’ van 

het FootGolf te maken en vooralsnog is dat gelukt. Op de toernooien daaropvolgend ging 
het vaak nog over de Capital Cup 2014 en naar mate het jaar vorderde zelfs al over de 
tweede, volgende editie in 2015. Iets wat weinig andere toernooien hebben bewerkstel-
ligd en waar we dus met gepaste trots op terug én vooruit kunnen kijken.
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Naast deze verschuiving richting de organisatie ben ik ook zeker actief gebleven als 
speler. En 2014 is mijn jaar gebleken. Ik draai de afgelopen jaren dus wel mee in de top, 
maar internationaal gezien moest dat nog blijken. Top 10 was eerst de standaard doelstel-
ling, en die werd na ieder toernooi toch wel steeds aangescherpt vanwege de behaalde 
resultaten. Zo ging ik in mei, een week voor de Capital Cup, richting Hongarije voor het 
Europees Kampioenschap FootGolf met als doelstelling top 3. Na een slechte eerste ronde 
op dag 1 wist ik me nog knap te herstellen in de tweede ronde van die dag, waardoor ik 
de finale dag met maar 5 trappen achterstand op de koploper startte. Aan het einde van 
die dag stond ik warempel met de beker en een mooie cheque in m’n handen te prijken, 
en zo was ik de eerste Nederlandse FootGolfer die geld verdiende door te spelen en te 
winnen. Mijn naam stond nu dus niet alleen nationaal, maar ook internationaal binnen de 
FootGolf wereld op de kaart. 

In september stond voor de vijfde keer het Nederlands Kampioenschap FootGolf op de 
planning. Aan dit kampioenschap zijn 15 voorrondes door het hele land voorafgegaan, 
waarbij op ieder toernooi tickets voor de beste spelers van die dag klaar zouden liggen. 
Op die manier is het Nederlands Kampioenschap FootGolf voor velen van ons één van 
de toernooien waar winnen het meest belangrijk is. Ik wist me al vrij vroeg te kwalificeren 
en had zondag 7 september al enige tijd met rood omcirkeld in mijn agenda. In de week 
voorafgaand aan deze dag heb ik drie dagen lang met Herman van de Keuken, mijn 
FootGolf maatje, getraind tot we er bij wijze van spreken bij neer vielen.

Op de zondag werd al snel duidelijk dat het trainen 
zich uitbetaalde en na 18 holes bleek dat Herman 
1e stond en ik daar vlak achter, met 2 schoten 
achterstand. De rest kwam niet eens in de buurt. 
Gelukkig zouden er nog 5 finale holes worden 
gespeeld, waardoor er dus nog van alles mogelijk 
was voor mij. Op het EK in mei bleek al dat ik het 
ideaal vond om te kunnen jagen op de mensen die 
op mij een voorsprong hebben. Na een aantal kan-
sen op de eerste 3 finale holes leek het niet meer te 
gaan lukken, maar op de voorlaatste hole lukte het 
mij – mede door een fout van Herman – door een 

ongelofelijke put langszij te komen om het vervolgens op de laatste hole af te maken. 
FootGolf blijkt dus tevens een mentaal spel te zijn. Naast Europees Kampioen FootGolf 
2014 was ik dus ineens ook Nederlands Kampioen FootGolf 2014, een titel die mis-
schien nog wel meer betekenis voor mij heeft.

2015

Het FootGolf seizoen 2015 loopt inmiddels ook alweer tegen haar eind en ook dit seizoen  
bleek redelijk succesvol. Al tijdens het eerste toernooi heb ik als één van de weinige de
kans gehad om mijzelf te plaatsen voor het aanstaande WK begin 2016 in Argentinië. 
Met een tweede plaats lukte dat direct en zo was ik de eerste naam in het Nederlands 
Team. Op Europees niveau had ik de ambitie uitgesproken om met de top mee te gaan 
doen, maar al snel bleek dat je dan minstens 10 van de 14 toernooien zou moeten 
spelen. In totaal heb ik dit jaar op 5 toernooien mee gedaan en staat er nog één op de 
planning; Turkije, eind november. Het doel is om de top 30 binnen te dringen, maar met 
momenteel een 52 plaats zal dat knap lastig worden. Het hoogtepunt van dit jaar was 
de trip naar Amerika om daar deel te nemen aan de Pro-Am in Florida. Twee toernooien, 
$17.500 prijzengeld per toernooi. Het eerste toernooi in Miami werd ik na een zenuw-
slopende play-off én neary helaas voor het prijzengeld uitgeschakeld. Maar met een 
gedeeld 5e plaats kon ik mijzelf wel degelijk meten met de top van de FootGolf wereld. 
Met een heleboel vertrouwen ging ik het tweede toernooi in en stond ik na de eerste dag 
plots bovenaan. Helaas kon ik dat net niet vasthouden en moest ik genoegen nemen met 
de 6e plaats. Weer net geen prijzengeld. De ervaring die ik tijdens deze toernooien heb 
opgedaan is ongekend en heb ik in het vervolg van het seizoen meegenomen.
In september was het doel om mijn NK titel van het jaar ervoor met succes te prolongeren. 
Maar door te veel druk p mijzelf te leggen, heeft dat er die dag geen één keer ingezeten. 
De toernooien daarna toonde ik aan dat ik nog wel degelijk kan FootGolfen door beide 
toernooien te winnen. En dat is maar goed ook, want nu het hele Nederlands Team 
bekend is, kan het traject richting het WK in Buenos Aires beginnen. Om het professione-
ler aan te pakken en zeker tijdens dit toernooi een nog grotere rol te gaan spelen, ben ik 
nu van het passieve afgestapt en probeer ik via deze weg actief sponsoren te werven.
Ik hoop U hiervoor enthousiast te kunnen maken. 

Wat zou het interessant voor u maken om mijn sponsor te worden?

•  De sport is relatief nog jong, waardoor u nu voordelig in kunt stappen
•  De potentie zorgt voor meer media aandacht. Zowel in kranten als op radio en tv
•  Reclame/Promotie. Bij al mijn uitingen op het gebied van FootGolf zal ik u als  

partner/sponsor noemen en kenbaar maken
•   U kunt uw eigen marketing strategie bedenken en uitvoeren om de FootGolfwereld  

aan te spreken 
•  Mogelijkheden tot uitbreiden sponsordeals richting toernooi(en) en/of bond(en)
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WAAROM?

Om welke reden ben ik op zoek naar sponsoren? Uiteraard is geld daarbij de belang-
rijkste factor. Ik wil de beste FootGolfer ter wereld worden en dat kan alleen door zoveel 
mogelijk op de golfbaan te staan om te trainen, te spelen, toernooien af te gaan en te 
winnen. Vooralsnog betaal ik dat allemaal uit eigen zak, wat met zich mee brengt dat er 
naast FootGolf gewoon moet worden gewerkt. 
Kostbare tijd, die ik beter trainend/spelend op de golfbaan kan doorbrengen. Het groot-
ste doel voor nu is het financieren van het WK FootGolf, wat van 05 tot 10 januari 2016 
in Buenos Aires, Argentinië zal worden gespeeld. Met ticket, overnachting en deelname 
fee, zullen de kosten uiteindelijk ongeveer €2500,- bevatten, welke ik helaas niet uit eigen 
zak kan betalen.

Ook de internationale toernooien in Europa worden uit eigen zak betaald en die kosten 
met de vluchten, overnachtingen en entry fee al snel €600,- per toernooi. 
Ik wil graag een rol van betekenis spelen op de European Trophy Tour die begin maart 
weer zal beginnen. Hoe meer toernooien ik speel, des te groter de kans op een hoge 
notering en de daarbij horende (inter)nationale media aandacht. Als u mij sponsert, krijgt u 
dezelfde media aandacht.
In plaats van mij zorgen te maken hoe ik dit zelf zou moeten financieren, zou ik mij met 
een sponsor volledig kunnen en willen richten op mijn FootGolf prestaties, waardoor er 
wel eens hele gekke en leuke dingen kunnen gebeuren.

Heb ik u overtuigd mij te willen sponsoren?

PAKKETTEN

Om het allemaal wat overzichtelijker te maken heb ik een aantal pakketten samengesteld. 
Ieder pakket heeft een andere waarde, waar ik in verhouding andere prestaties tegenover 
zal stellen. In alle gevallen sponsort u de FootGolfer Jim Kuipers, omdat u mij wilt helpen 
mijn sportieve FootGolfdroom te verwezenlijken. Ook wordt er in alle pakketten een 
vermelding op mijn website en sociale media gerealiseerd.

PACKAGE ‘GIFT’ €1,00 - €10,00
•  Uiteraard krijgt u een vermelding op mijn website en sociale media.  

Opbrengst komt volledig ten goede aan de FootGolfer Jim Kuipers.

PACKAGE ‘SOCKS’  €20,00
•  Naast de gunfactor en vermelding krijgt u een mooi paar originele FootGolf sokken. 

Opbrengst komt volledig ten goede aan de FootGolfer Jim Kuipers minus kosten  
FootGolf sokken.

PACKAGE ‘POLO’  €50,00
•  U ontvangt als dank voor uw gift een origineel FootGolf Fever polo, al dan niet door 

mij persoonlijk gesigneerd. Opbrengst komt volledig ten goede aan de FootGolfer Jim 
Kuipers minus kosten FootGolf Fever polo.

PACKAGE ‘2PLAY’  €85,00
•  Naast het realiseren van mijn droom, kunt u met dit pakket ook kennis maken met de 

sport. U kunt alleen of samen met één andere persoon op de golfbaan in Amsterdam 
of Purmerend één keer gratis komen FootGolfen. Opbrengst komt volledig ten goede 
aan de FootGolfer Jim Kuipers minus twee greenfees.

PACKAGE ‘4PLAY’  €135,00
•  Naast het realiseren van mijn droom, kunt u met dit pakket ook kennis maken met de 

sport. U kunt samen met 3 andere personen op de golfbaan in Amsterdam of  
Purmerend één keer gratis komen FootGolfen. Opbrengst komt volledig ten goede  
aan de FootGolfer Jim Kuipers minus vier greenfees.
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PACKAGE ‘FOOTGOLFER’  €220,00
•  U ontvangt één officieel FootGolf outfit naar keuze van FootGolf Fever  

(polo, korte broek en geruite kousen). 
•  U kunt één maal samen met drie andere personen gratis komen FootGolfen op de 

golfbaan in Amsterdam of Purmerend. 
•  U zal met grotere regelmaat worden genoemd op mijn website en de sociale media. 
  Opbrengst komt volledig ten goede aan de FootGolfer Jim Kuipers minus kosten 

FootGolf-outfit en 4 greenfees.

PACKAGE ‘PARTNER’ €500,00
•  Word mijn officiële persoonlijke partner en ik noem u in al mijn uitingen richting de 

(sociale) media. 
•  U heeft de mogelijkheid om 4 vlaggen en/of banners op toernooien neer te zetten  

die (mede) door mij zijn georganiseerd, met als hoogtepunt de Capital Cup 2016.  
  Opbrengst komt volledig ten goede aan de FootGolfer Jim Kuipers minus kosten 

4 vlaggen/banners.

PACKAGE ‘DUTCHSPONSOR’ €1.500,00
•  Word mijn officiële persoonlijke sponsor en u komt met uw bedrijfslogo op mijn  

FootGolf kleding, foto’s, nieuwsbrieven en andere uitingen richting de (sociale) media. 
•  Ook kunt u met vier andere personen (collega’s of klanten) deelnemen aan het Business 

FootGolf event later dit jaar, waarbij het beste bedrijf/team zich kwalificeert voor het 
Nederlands Kampioenschap FootGolf 2016.

•  U heeft de mogelijkheid om 4 vlaggen en/of banners op toernooien neer te zetten die 
(mede) door mij zijn georganiseerd, met als hoogtepunt de Capital Cup 2016.  

  Opbrengst komt volledig ten goede aan de FootGolfer Jim Kuipers minus aanschaf- en 
drukkosten sponsorkleding, inschrijfgeld 5 personen Business FootGolf Event en kosten 
4 vlaggen/banners.

PACKAGE ‘WORLDCUPSPONSOR’ €3.000,00
•  Word mijn officiële persoonlijke sponsor en u komt met uw bedrijfslogo op mijn Foot-

Golf kleding, foto’s, nieuwsbrieven en andere uitingen richting de (sociale) media. 
•  Met dit pakket ondersteunt u mijn deelname aan hét internationale toernooi van de 

komende jaren; het Wereld Kampioenschap FootGolf in Buenos Aires, Argentinië van 
05 tot en met 10 januari 2016.

•  U heeft de mogelijkheid om 4 vlaggen en/of banners op toernooien neer te zetten die 
(mede) door mij zijn georganiseerd, met als hoogtepunt de Capital Cup 2016. 

  Opbrengst komt volledig ten goede aan de FootGolfer Jim Kuipers minus aanschaf- en 
drukkosten sponsorkleding (inclusief 3 polo’s), 1 retourtickets, 10 overnachtingen en  
1 x greenfee toernooi en kosten 4 vlaggen/banners.

PACKAGE 
‘HALFGLOBAL’ 
€6.000,00
•  Word mijn officiële persoonlijke 

sponsor en u komt met uw bedrijfs- 
logo op mijn FootGolf kleding, 
foto’s, nieuwsbrieven en andere  
uitingen richting de (sociale) media. 

•  Met dit pakket ondersteunt u mijn 
aan WK begin 2016 óf de Pro-Am 
aan de Oostkust van de Verenigde 
Staten in september 2016.

•  U hebt de mogelijkheid om 18 vlag-
gen en/of banners op toernooien 
neer te zetten die (mede) door mij 
zijn georganiseerd, met als hoogte-
punt de Capital Cup 2016.

•  U hebt de gelegenheid om tijdens nationale toernooien op de golfbaan in Amsterdam 
en Purmerend én de Capital Cup 2016 op Golfbaan Spaarnwoude uw service, 
diensten of producten aan bezoekers en/of FootGolfers aan te bieden (weliswaar in 
overleg met FootGolf Holland en de golfbaan). De eventuele extra kosten voor stands, 
personeel en/of andere zaken zijn voor eigen rekening. Opbrengst komt volledig ten 
goede aan de FootGolfer Jim Kuipers minus aanschaf- en drukkosten kleding (inclusief 
3 polo’s), 1 retourtickets, 1 x 10 overnachtingen en  2 x greenfee toernooi en kosten 
18 vlaggen/banners.
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PACKAGE ‘TOURSEVENSPONSOR’ €12.000,00
•  Word mijn officiële persoonlijke sponsor en u komt met uw bedrijfslogo op mijn Foot-

Golf kleding, foto’s, nieuwsbrieven en andere uitingen richting de (sociale) media. 
•  Met dit pakket ondersteunt u mijn WK deelname in Buenos Aires, Argentinë én deel-

name aan de Pro-Am van de Verenigde Staten in september 2016.
•  Met dit pakket ondersteunt u mijn deelname aan 5 internationale toernooien binnen 

Europa (deelname aan 5 toernooien van de European FootGolf Trophy Tour 2016). 
•  U hebt de mogelijkheid om 9 vlaggen en/of banners op toernooien neer te zetten die 

(mede) door mij zijn georganiseerd, met als hoogtepunt de Capital Cup 2016. 
  Opbrengst komt volledig ten goede aan de FootGolfer Jim Kuipers minus aanschaf- en 

drukkosten sponsorkleding (inclusief 10 polo’s), 7 retourtickets, 5 x 4 + 2 x 10 over-
nachtingen en 7 x greenfee toernooi en kosten 9 vlaggen/banners.

PACKAGE ‘EUROPEANTROPHY’ €20.000,00
•  Word mijn officiële persoonlijke sponsor en u komt met uw bedrijfslogo op mijn  

FootGolf kleding, foto’s, nieuwsbrieven en andere uitingen richting de (sociale) media. 
•  Met dit pakket ondersteunt u mijn WK deelname in Buenos Aires, Argentinë én deel-

name aan de Pro-Am van de Verenigde Staten in september 2016.
•  Met dit pakket ondersteunt u al mijn internationale toernooi deelnames binnen Europa 

(deelname aan de gehele European FootGolf Trophy Tour 2016). 
•  U hebt de mogelijkheid om 18 vlaggen en/of banners op toernooien neer te zetten 

die (mede) door mij zijn georganiseerd, met als hoogtepunt de Capital Cup 2016. 
•  U hebt de gelegenheid om tijdens nationale toernooien op de golfbaan in Amsterdam 

en Purmerend én de Capital Cup 2016 op Golfbaan Spaarnwoude uw service, 
diensten of producten aan bezoekers en/of FootGolfers aan te bieden (weliswaar in 
overleg met FootGolf Holland en de golfbaan). De eventuele extra kosten voor stands, 
personeel en/of andere zaken zijn voor eigen rekening.

•  U wordt tevens (hoofd)sponsor van de Capital Cup 2016, waar in alle uitingen om-
trent dit toernooi uw bedrijf zal worden vermeld. De Capital Cup is onderdeel van de 
European FootGolf Trophy Tour en zal naast FootGolfers uit de hele wereld ook (inter)
nationale media naar de golfbaan halen. 

  Opbrengst komt volledig ten goede aan de FootGolfer Jim Kuipers minus aanschaf- en 
drukkosten kleding (inclusief 16 polo’s), 15 retourtickets, 15 x 4 overnachtingen en 
15 x greenfee toernooi, kosten 18 vlaggen/banners en €1000,- prijzengeld 
Capital Cup 2016.

PACKAGE ‘GLOBALEUROPE’ €25.000,00
•  Word mijn officiële persoonlijke sponsor en u komt met uw bedrijfslogo op mijn  

FootGolf kleding, foto’s, nieuwsbrieven en andere uitingen richting de (sociale) media. 
•  Met dit pakket ondersteunt u mijn WK deelname in Buenos Aires, Argentinë én  

deelname aan de Pro-Am van de Verenigde Staten in september 2016.
•  Met dit pakket ondersteunt u al mijn internationale toernooi deelnames binnen Europa 

(deelname aan de gehele European FootGolf Trophy Tour 2016). 
•  U hebt de mogelijkheid om 18 vlaggen en/of banners op toernooien neer te zetten 

die (mede) door mij zijn georganiseerd, met als hoogtepunt de Capital Cup 2016.
•  U hebt de gelegenheid om tijdens nationale toernooien op de golfbaan in Amsterdam 

en Purmerend én de Capital Cup 2016 op Golfbaan Spaarnwoude uw service, 
diensten of producten aan bezoekers en/of FootGolfers aan te bieden (weliswaar in 
overleg met FootGolf Holland en de golfbaan). De eventuele extra kosten voor stands, 
personeel en/of andere zaken zijn voor eigen rekening.

•  U wordt tevens (hoofd)sponsor van de Capital Cup 2016, waar in alle uitingen  
omtrent dit toernooi uw bedrijf zal worden vermeld. De Capital Cup is onderdeel van 
de European FootGolf Trophy Tour en zal naast FootGolfers uit de hele wereld ook 
(inter)nationale media naar de golfbaan halen. 

  Opbrengst komt volledig ten goede aan de FootGolfer Jim Kuipers minus aanschaf- en 
drukkosten kleding (inclusief 20 polo’s), 17 retourtickets, 2 x 10 overnachtingen, 
15 x 4 overnachtingen en 17 x greenfee toernooi, kosten 18 vlaggen/banners en 
€1.000,- prijzengeld Capital Cup 2016.

Interesse om mijn FootGolfdroom 
waar te maken?
Neem contact met mij op via: 
Mobiel 06 29 29 68 82
E-mail jim@footgolfholland.com

Diverse links:
jimkuipers.nl
footgolfcapitalcup.com
footgolfholland.com
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