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1. INTRODUCTIE
Beste Young Professional,
We leven toe naar alweer de 13de editie van de Race of the Classics for Young Professionals en hopen
dat jij en je collega’s hier deel van uit willen maken!
In dit document vind je meer informatie over de week van de Race, de aanloop er naartoe, wat de Race
jouw bedrijf kan brengen en natuurlijk meer informatie over wat jij kunt doen om deel te nemen aan dit
fantastische zeilevenement.
Mocht je, na het lezen van dit document, nog vragen hebben, dan kun je contact opnemen met de secretaris, Quirijn Buziau (secretaris@rotcyp.nl).
Wij hopen jou en je team binnenkort te mogen ontmoeten!
Vriendelijke groet,
Organizing Committee ROTCYP 2018
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2. RACE OF THE CLASSICS FOR YOUNG PROFESSIONALS
2.1. Wat is de Race of the Classics for Young Professionals?
De Race of the Classics for Young Professionals (ROTCYP), opgericht in 2006, is een zeilrace die wordt
gevaren door ca. 600 Young Professionals, werkzaam bij toonaangevende (inter)nationale bedrijven,
aan boord van 24 klassieke zeilschepen. Dit evenement is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste
zeilrace op klassieke zeilschepen in Nederland.
De vloot van de ROTCYP vertrekt vanuit de Veerhaven te Rotterdam, met als doel een oversteek naar
Engeland. Afhankelijk van het weer kan de vloot uitwijken naar een andere bestemming zoals Terschelling, Brugge of Den Helder. Uiteindelijk finishen wij via IJmuiden in Amsterdam op het IJ. Hier wordt het
evenement afgesloten met een spetterend eindfeest.
Zeilervaring is voor de ROTCYP niet nodig. Onder de bezielende leiding van ervaren schippers en hun
bemanningsleden ervaren de Young Professionals hoe het er op een zeilschip aan toe gaat, door mee te
zeilen en in teams de bemanning te helpen.
2.2. Waarom deelnemen aan de Race of the Classics?
De Race is een unieke en onvergetelijke ervaring, waarin je samen met andere Young Professionals uit
jouw bedrijf zult samenwerken als team. Daarnaast biedt de Race jouw bedrijf de mogelijkheid om zichzelf op de kaart te zetten bij maar liefst 600 Young Professionals.
2.3. Organizing Committee 2018
De ROTCYP wordt georganiseerd door 12 enthousiaste Young Professionals met affiniteit voor organiseren, zeilen en veel gezelligheid. De Organizing Committee van de ROTCYP 2018 ziet er als volgt uit:

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Ghislaine Botden
Quirijn Buziau
Michelle Kol

Kade

Gabi Wals
Nikita Hendriks

Christof Westland
Charlotte Geldorp

Wedstrijdleiding

Wouter Boot
Jochem de Jong

Willem Steketee
Gerben van Leeuwen

Public Relations

Martine Peeters
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3. PRAKTISCHE INFORMATIE
3.1. Key facts

Datum ROTCYP 2018

9 – 14 oktober 2018

Aantal deelnemers

24 schepen met ca. 600 Young Professionals

Sectoren

Bedrijven uit o.a. financiële dienstverlening, advocatuur, FMCG, offshore, zorg, advisering, overheid, telecommunicatie en energiesector

3.2. Weekindeling
Dag

Activiteit

Dinsdag 9 oktober

Aankomst teams in Veerhaven, Rotterdam

Eten op locatie
Kick-off party
Woensdag 10 oktober

Bevoorrading schepen
Show start voor de Erasmusbrug

Start race op de Noordzee; hele nacht varen
Donderdag 11 oktober

Aankomst Engeland of alternatieve bestemming
Themafeest

Vrijdag 12 oktober

Vertrek richting IJmuiden; dag en nacht varen

Zaterdag 13 oktober

Aankomst IJmuiden
Strandfeest

Zondag 14 oktober

Meevaardag relaties, vrienden en familie
Aankomst Amsterdam
Eten op locatie
Slotfeest en prijsuitreiking

5

3.3. Kosten
De kosten om deel te nemen aan de ROTCYP 2018 bedragen circa €575 per deelnemer. Op donderdag
28 maart wordt het definitieve bedrag bekend gemaakt tijdens de informatieavond.
Het staat ieder team vrij om een eventuele bijdrage voor deze kosten binnen zijn of haar bedrijf ter discussie te stellen. Het gehele bedrag per team dient betaald te worden in twee termijnen.
Onderstaand overzicht geeft aan wat wel en niet bij deze deelnemersbijdrage is inbegrepen:
Inbegrepen

Niet inbegrepen

Huur schip en bemanning

Zeilkleding

Haven- en sluisgelden

Reddingsvesten

Walstroom en water

Brandstof schip

Bevoorrading (eten en frisdranken)

Drank tijdens feesten

Avondeten op locatie dinsdag 9 oktober

Avondeten op locatie zondag 14 oktober
Fust van 30 liter bier per schip
Entree feesten tijdens de ROTCYP
3.4. Inschrijving

Wil je jouw team inschrijven? Mail dan het bijgevoegde inschrijfformulier volledig ingevuld naar
secretaris@rotcyp.nl. Hierin vragen we om de volgende gegevens:


Grootte van het team. Ieder team mag een indicatie opgeven van het gewenste aantal deelnemers. Dit kan zijn tussen de 12 en 36 personen. Het definitieve aantal deelnemers dat
mee kan doen, is afhankelijk van de boot waaraan jouw team wordt toegewezen.



Eventueel voorkeur voor een schip



Contactgegevens van de teamcaptains (2 personen)



Postadres en e-mailadres voor contract en factuur

Belangrijk om te benadrukken zijn de voorwaarden die wij als organisatie stellen aan jullie teamsamenstelling:


Een gemengd team (m/v), waarvan minimaal 1/3 man of vrouw is



Een maximale leeftijd van 35 jaar

LET OP: de uiterlijke deadline voor de inschrijving is 12 april 2018. Wanneer jullie inschrijving is ontvangen, zal door middel van een (gewogen) loting worden bepaald welke teams deel kunnen nemen
aan de ROTCYP 2018.
Op uiterlijk 26 april 2018 horen de teams definitief of zij deel kunnen nemen aan de
ROTCYP 2018. Dan zal ook het definitieve deelnemersaantal per team worden gecommuniceerd.
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4. INFORMATIEAVOND
Graag nodigen we je uit voor de informatieavond op woensdag 28 maart a.s. Op deze avond hoor je
meer over de ROTCYP 2018 en de precieze inschrijfprocedure. Vanzelfsprekend is er gelegenheid om
vragen te stellen en kennis te maken met de Organizing Committee.


Datum:

woensdag 28 maart a.s.



Tijd:

20:00 uur



Locatie:

Apt. op Singel 460 in Amsterdam

Aanmelden: Mail naar secretaris@rotcyp.nl en vermeld hierbij jullie namen en de naam van jullie bedrijf. Gezien de verwachte drukte willen we jullie vragen om met maximaal 3 personen aanwezig te zijn.
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5. CONTACTGEGEVENS
Race of the Classics for Young Professionals
T.a.v. Quirijn Buziau (secretaris)
Postbus 17020
1001 JA Amsterdam
secretaris@rotcyp.nl
+31 6 28 11 65 28

www.rotcyp.nl
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