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In december 2020 nemen de vier Nederlandse vrouwen 
van Dutchess of the Sea deel aan de zwaarste roeirace ter 
wereld. Het wordt hét avontuur van hun leven: the Talisker 
Whisky Atlantic Challenge.

Van La Gomera naar Antigua is het meer dan 5.550 km 
roeien over de open oceaan. De meest extreme 
weerscondities trotserend, slag voor slag, twee uur op en 
twee uur af.
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FOUR DUTCH WOMEN
    Rowing across the Atlantic
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Stichting Dutchess of the Sea

mail: info@dutchess of the Sea
telefoon: 0653 649299
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kvk: 74227378

www.dutchessofthesea.com



THE

Challenge The
CREW

De Talisker Whisky Atlantic Challenge van meer dan 3000 
zeemijl (5.550 km), start in San Sebastian in La Gomera, 
Canarische Eilanden, Spanje (28°N18°W) en gaat naar 
Nelson’s Dockyard, English Harbour, Antigua & Barbuda 
(17°N61°W). 

Zodra we de haven van San Sebastian verlaten, staan we 
er alleen voor en zijn we overgeleverd aan de elementen 
die we gaan trotseren, totdat we aankomen in Antigua.

De race begint jaarlijks in december met ongeveer  
30 deelnemende teams van over de hele wereld.
Allemaal met het doel: de unieke ervaring van het 
oversteken van een oceaan in een roeiboot.

“We zullen gegarandeerd uitgeput zijn van roeien in 
shifts van 2 uur op 2 uur af, golven van 10 meter hoog die 
ons roeibootje heen en weer gooien, blaren, zeeziekte, 
zonnebrand, te weinig slaap, open wonden, gevriesdroogd 
voedsel. Het is een enorme uitdaging.” Astrid, Remke en Désirée kennen elkaar van hun sloeproei-

vereniging Daventre Portu in Deventer. De drie nemen 
al vele jaren deel aan de sloeproeicompetitie. Bela roeit 
ruim drie jaar bij Isala roeivereniging in Zutphen en is lid 
van Dutch Coastal Rowing. Ze delen dezelfde droom: de 
Atlantische Oceaan veroveren.



Je krijgt een adrenalinestoot wanneer je denkt aan 
het feit dat je over de Atlantische Oceaan roeit. Een 
combinatie van angst, opwinding en gekte die je over alle 
grenzen heen voert. Het is mooi dat we hiervoor kunnen 
kiezen en daarmee ook nog anderen kunnen helpen. Dat 
is wat Dutchess of the Sea gaat doen in december 2020, 
wanneer zij de Talisker Whisky Atlantic Challenge, ‘s 
werelds zwaarste roei-evenement aangaan. 

“Wij willen bewijzen dat we tot het uiterste kunnen gaan, 
zowel fysiek als mentaal. De hele tocht is opgedragen aan 
twee grote goede doelen die veel voor ons betekenen; 
Stichting ALS Nederland en Plastic Soup Foundation. Deze 
doelen inspireren en motiveren ons deze tocht te maken.

Voordat we echter daadwerkelijk kunnen starten, onze 
dromen kunnen realiseren en onze doelen steunen, is er 
heel veel nodig. Om ons te helpen bij deze challenge zijn 
we op zoek naar uw steun.”

Boot 40.000

PR/marketing 2.000

Cursussen 3.000

Trainingen 2.000

Inschrijfgeld 23,500

Boot uitrusting 10,000

Verschepen 11,000

Reiskosten 5.000

Verzekeringen 1.000

Onvoorzien 2.500

Totaal (in euro) 100,000

 What’s 

NEEDED
THE

Cause



D
Diamond

G
Gold

Als onze Diamond-partner kunt u het Atlantische avontuur 
helemaal meebeleven. Uw bedrijfslogo zal prominent 

zichtbaar zijn op de voorkant van onze boot, op al onze 
media en op onze teamkleding. Uw bedrijf wordt het vijfde 

teamlid van Dutchess of the Sea!

U kunt rekenen op wereldwijde media-aandacht, niet alleen 
tijdens het evenement, maar ook in de aanloop van de race 

en de tijd daarna.
 

Dutchess of the Sea zal graag tijdens uw bedrijfs-, 
teambuildings-evenementen of presentaties aanwezig 
zijn en hun verhaal vertellen. En natuurlijk bent u onze 

persoonllijke gast tijdens onze benefietavonden en andere 
evenementen die we organiseren.

Uw bedrijf kan als onze Gold-partner 
veel publiciteit verwachten. Uw logo 

krijgt een mooie plek op onze oceaan-
roeiboot, op onze website en op onze 

teamkleding. We zorgen ervoor dat 
u in de schijnwerpers staat via onze 

socialmediakanalen.

Door samen te werken met Dutchess of the 
Sea, kunt u op een ongewone en unieke manier 
het imago van uw bedrijf versterken. We 
hebben sponsorpakketten gemaakt om te laten 
zien hoe u een officiële partner van Dutchess of 
the Sea kunt worden. We staan er echter altijd 
voor open om over een voorstel te praten dat 
geschikt is voor uw bedrijf.

                                 SPONSOR

Packages S
Silver

B
Bronze

Als onze Silver-partner profiteert u 
van een verhoogde en avontuurlijke 
merkervaring tijdens, voor en na de 
race. Uw logo wordt op de boot en 

onze website geplaatst. U kunt gebruik 
maken van onze foto’s en video’s, 

zodat u de ervaring kunt delen. 

Als onze Bronze-partner bent u nauw 
betrokken bij ons avontuur. U krijgt 
de mogelijkheid om deel te nemen 
aan onze campagne door zichtbaar 

te zijn op de romp van de boot en op 
onze website.

     The

SPONSORSHIP



Onze riemen zijn een belangrijk onderdeel van de roeitocht. We zullen ons 
slag na slag door de oceaan ploegen met onze fibre 2 ft oars. Een tocht 
over de oceaan kost ongeveer 1,5 miljoen slagen. Uw logo kan op onze 

riemen geplaatst worden. Daarnaast bent u zichtbaar op onze website als 
Oarsome-sponsor.

Onze houten partners kunnen 
deelnemen aan onze campagne en 
hun naam en logo worden op onze 

website geplaatst. U draagt   onze 
naam, wij zullen de uwe dragen.

Bedankt voor jullie steun, 
ook namens Stichting ALS Nederland en de Plastic Soup Foundation.
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When you know there is a dream waiting for you that hits you at the right time and right place, then everything falls in place.


