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Sara Wennekes

❖ Begonnen met windsurfen in 2008.

❖ Nederlandse selectie windsurfen van het 
watersportverbond

❖ Woont in ‘surfcity’ Scheveningen om fulltime 
te trainen.

❖ Studeert Rechten aan de Universiteit Leiden.

Nederlands Kampioen junioren 
Nederlands Kampioen senioren 
3de Jeugd Wereldkampioenschap 2013 
5de Jeugd Europees Kampioenschap 2014
5de Europees Kampioenschap 2015 tot 21 jaar
4de Europees Kampioenschap 2016 tot 21 jaar
12de Europees Kampioenschap 2017



Ambitie

• Ik beleef er enorm veel plezier aan om steeds beter te 
worden in de sport waar ik een enorme passie voor heb. Door 
dagelijks mijn grenzen te verleggen maak ik stappen richting 
het uiteindelijke doel om de beste van de wereld te worden.

• Mijn ambitie is het hoogst haalbare:
Goud, Olympische Spelen Tokyo 2020.

• Topsport vereist discipline en veerkracht. Ik zoek naar 
perfectie in mijn Olympische Campagne, want alleen dan kan 
je de top bereiken.

• Naast mijn topsportleven vind ik het belangrijk om anderen te 
motiveren en te inspireren. Daarom geef ik presentaties op 
basisscholen aan kinderen over het belang van sport, voeding 
en rust. Ook geef ik met veel plezier windsurflessen op alle 
niveau’s.



Windsurfen

• Strand, zee en zon. De natuurlijke elementen water en 
wind. Adrenaline, snelheid en spektakel. 

• Nederlandse successen:
Stephan van den Berg Goud Olympische Spelen 1984
Dorian van Rijselberghe Goud Olympische Spelen 2012, 2016

• Voor een breed publiek: gezellige gezinssport maar ook 
een ruige outdoor sport.



• 2017: Na Olympisch jaar.
- Snelheid.
- Leidend varen, initiatief nemen.

• 2018 & 2019: Kernploeg. 

• 2020: Olympische Spelen TOKYO

Mijn weg naar Tokyo 2020



Ondersteuning

• Ik zit in de Nederlandse Selectie van het watersportverbond en zij 
zorgen voor een team van specialisten om mij heen:

- Coach en Fysieke trainer

- Medische begeleiding

• Via stichting Sporttop van Jochem Uytdehaage word ik 
ondersteund door Marcella Boerma, zilver WK snowboarden ´96,
als mijn sportmentor.

Om mijn programma te kunnen draaien 
ben ik op zoek naar partners die mij willen 
ondersteunen. Ik heb hiervoor jaarlijks een 
bedrag van € 15.000,- nodig. Het betreft:
- Trainer (eigen bijdrage vanuit de sporter)
- Technische kleding
- Sportvoeding en sport diëtist
- Mentale training
- Wedstrijd materiaal
- Reis, accommodatie en inschrijfgeld voor 
wedstrijden en trainingsstages



• Topsport is ondernemen. 

• Het vereist aanpak, discipline, 
bedrijvigheid en veerkracht.

• Als topsporter wil je een high 
performance leveren: top presteren.

Topsport in uw bedrijf

Topsport in uw bedrijf?
Ik neem u graag mee

op mijn ‘Road to GOLD.’



Sponsormogelijkheden

Exposure:

• Via Website, Sociale Media, Interviews.

• Portretrecht.

• Logo van uw bedrijf in het - zeil
- kleding
- transportmiddelen

Beleef samen mijn weg naar Tokyo 2020: 

• Presentaties over topsport.

• Het geven van (windsurf) clinics.

• Een wedstrijd of training meebeleven vanuit de boot.

Ga samen met mij op weg naar goud!



Samen naar de Top!

De weg naar de Olympische Spelen is 
lang en ik kan het dan ook niet alleen.
U kunt mij een stap dichterbij de 
overwinning brengen!

Laat uw bedrijf inspireren door topsport.

Graag licht ik u persoonlijk de 
mogelijkheden toe om tot een goed 
passende samenwerking te komen.

Contact
Sara Wennekes: +31 (0)6 2557 0578

saartjewennekes@hotmail.com
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