


Richard Veenstra is een Internationale Dartsspeler geboren op 10 juli 1981 te Ossenzijl, waar hij tegenwoordig nog altijd woonachtig is 

met zijn vrouw Monique en zijn twee zonen Youri en Justin. Veenstra is werkzaam bij Steeler Yachts in Steenwijk, waar hij o.a. de 

inkoop en planning voor zijn rekening heeft. 

Vanaf 2013 is Veenstra fanatiek bezig met de dartsport en dit doet hij zeker niet onverdienstelijk. Zo zit hij al vier jaar in de 

Nederlandse Selectie en werd hij als Nederlands international Europees Kampioen Singles in 2016. Dit EK werd georganiseerd in 

Egmond aan Zee en hier bleek Veenstra in grootse vorm. Hij werd niet alleen Europees Kampioen Singles, maar hij werd ook Europees 

Kampioen Koppels (samen met Wesley Harms) en Europees Kampioen Overall met het Nederlandse Herenteam. Ook wist hij in 2015 

Wereldkampioen Koppels te worden in Turkije, wederom samen Wesley Harms.  

Ook nam Veenstra deel aan twee BDO Lakeside World Darts Championships in Frimley Green te Engeland, waar Raymond van 

Barneveld zijn allereerste grote successen boekte en waardoor de dartsport in Nederland groot is geworden. In 2016 maakte Veenstra 

zijn debuut op dit historische podium en gelijk met succes, want hij werd de verrassing van het toernooi. Na overwinningen op Jeffrey 

de Graaf (3-2), Martin Atkins (4-0) en de titelverdediger Scott Mitchell (5-3), werd de halvefinale bereikt waar Veenstra met 5-6 net te 

kort kwam tegen de Canadees Jeff Smith. De editie van 2017 was iets minder succesvol, dit ondanks een mooie overwinning op de 

Schot Ross Montgomery (3-1) in de eerste ronde. Bij de laatste 16 van het toernooi verloor Veenstra van landgenoot Danny Noppert  

(0-4), die uiteindelijk de finale zou bereiken.  

Vanaf 2014 gooit Veenstra de Nationale Ranking georganiseerd door de Nederlandse Darts Bond en aan het einde van het seizoen 

2016-2017 wist Veenstra deze als rankingleider af te sluiten. Waardoor hij dus de titel Nederlands Rankingkampioen op zijn palmares 

mag zetten. Zo komt hij in een illuster rijtje van Rankingwinnaars, want ook de bekende namen uit de Nederlandse Dartsport zoals: 

Raymond van Barneveld 7x, Co Stompé 3x, Jelle Klaasen 1x en Roland Scholten 1x wisten de Nationale Ranking te winnen.  



Palmares 
Major toernooien 

BDO Lakeside World Darts Championships  3e plaats  2016 

Winmau World Masters      9e plaats  2015 

BDO World Trophy       17e plaats  2016, 2017 

Finder Darts Masters       Laatste 24  2014, 2015, 2016 

 

Overige toernooien 

1e plaats  Europe Cup Singles  2016  1e plaats  Open Luxemburg 2014 

1e plaats  Europe Cup Koppels 2016  1e plaats  German Masters 2017 

1e plaats  Europe Cup Overall  2016  1e plaats  Nederlands Rankingkampioenschap ‘16-’17 

1e plaats  World Cup Koppels  2015  2x Sportman Gemeente Steenwijkerland (2015 & 2016) 



Veenstra heeft nog een hoop doelen voor de komende jaren. Zo 

is hij nu aan het werken richting de tv toernooien, waar hij 

dolgraag eens met de overwinning aan de haal wil gaan.  

Maar om ook volgend seizoen weer aanwezig te zijn op de tv 

toernooien is er het nodige geld nodig om het internationale 

circuit af te lopen.  

“Op dit moment heeft u dus de kans om één van de beste 

Nederlandse dartsspelers te sponsoren en wie weet staat uw 

bedrijfslogo straks op het shirt van Richard Veenstra, als hij de 

Lakeside World Darts Championships speelt.” 

“Vindt u dat Richard Veenstra de gunfactor heeft??”  

“Heeft u het volste vertrouwen in zijn kunnen??”  

 

Wacht dan niet en neem dan nu contact op via: 

Richard Veenstra 

info@richard-veenstra.com 

+31 6 382 868 34 

 

Meer info over Richard Veenstra vindt u op  

www.richard-veenstra.com 





Beste relatie, 
 
We zijn verheugd om het feit dat u het Sponsor Informatie-pakket heeft aangevraagd. We hopen dan ook dat u 
een bijdrage kunt leveren aan de toekomst van één van de beste Nederlandse dartsspelers, Richard Veenstra. 
 
Veenstra heeft heel wat doelen voor de komende jaren. Eén daarvan is om BDO Wereldkampioen te worden, 
maar ook het winnen van major toernooien zoals de Winmau World Masters en Finder Darts Masters staan hoog 
op het lijstje. Daarnaast wordt er al met een klein schuinoogje gekeken naar de PDC, wat toch de volgende stap 
is na een succesvolle loopbaan bij de BDO.  
 
Voor toekomstige sponsors is het natuurlijk ook interessant om te investeren in Richard Veenstra. Veenstra is op 
dit moment namelijk al verzekerd van deelname aan de Lakeside World Darts Championships (Channel 4 & BT 
Sports), de Finder Darts Masters (RTV N-H) en de Winmau World Masters (Winmau TV). Het merendeel van deze 
tv-toernooien zijn tegenwoordig ook te volgen via livestream, zodat men over de gehele wereld de dartsport 
kan volgen. Daarnaast worden er bij uitstekende prestaties op vloertoernooien veel foto’s gemaakt, waarop ook 
het sponsorlogo op het shirt zal pronken, deze worden vaak door media en social media overgenomen. 
 
Mocht u na het bekijken van dit Sponsor Informatie-pakket enthousiast zijn geworden om Richard Veenstra te 
sponsoren, neem dan gerust contact op met het management, zodat er op kort termijn een 
kennismakingsgesprek ingepland kan worden. Mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om contact met 
ons op te nemen. 
 
Met sportieve groet, 
 
Management Richard Veenstra 
Internationaal Dartsspeler 
info@richard-veenstra.com 
+31 6 382 868 34 



Platinum Sponsorpakket - 2x beschikbaar       vanaf €2.500,- per seizoen 
 Primaire sponsor Richard Veenstra. 
 Primaire plaats op het dartshirt voor logo/website sponsor.  
 (Het logo of website zal te zien zijn op de linkerborst of rechterborst) 

 Primaire plaats op polo en jas voor logo/website sponsor. 
 (Deze zullen gedragen worden de dagen voor de toernooien en tussen de wedstrijden door). 

 Primaire plaats op de merchandise shirts. 
 Primaire plaats op de website van Richard Veenstra. 
 Vermelding bij nieuwsberichten op facebook, twitter en de website. 
 Tweemaal per jaar is er de beschikbaarheid om Veenstra in te zetten bij beurzen, 

waar hij een demonstratie kan geven en uw bedrijf nog positiever neer kan zetten. 
 U ontvangt een Richard Veenstra - Dartspakket, bestaande uit darts, flights, een 

dartbord en een ingelijst dartshirt van Richard Veenstra. 
 U ontvangt één keer per kwartaal de “Vrienden van Flyers - nieuwsbrief” per e-mail. 

Deze kan uitgeprint worden en in kantines opgehangen worden of aan zakenrelaties getoond worden. 

Gold Sponsorpakket - 4x beschikbaar      €1.000,- per seizoen 
 Secundaire sponsor Richard Veenstra. 
 Secundaire plaats op het dartshirt voor logo/website sponsor. 
 (Het logo of website zal te zien zijn op de linker of rechterborst of op één van de mouwen). 

 Secundaire plaats op polo en jas voor logo/website sponsor. 
 (Deze zullen gedragen worden de dagen voor de toernooien en tussen de wedstrijden door). 

 Secundaire plaats op de website van Richard Veenstra. 
 Vermelding bij nieuwsberichten op facebook, twitter en de website. 
 Eénmaal per jaar is er de beschikbaarheid om Veenstra in te zetten bij beurzen, waar 

hij een demonstratie kan geven en uw bedrijf nog positiever neer kan zetten. 
 U ontvangt een Richard Veenstra - Dartspakket, bestaande uit darts, flights, een 

dartbord. 
 U ontvangt één keer per kwartaal de “Vrienden van Flyers - nieuwsbrief” per e-mail. 

Deze kan uitgeprint worden en in kantines opgehangen worden of aan zakenrelaties getoond worden. 



Silver Sponsorpakket - 6x beschikbaar     vanaf € 500,- per seizoen 
 Subsponsor Richard Veenstra 
 Secundaire plaats op het dartshirt voor logo/website sponsor. 
 (Het betreft dan alleen het shirt waarmee gespeeld wordt op de vloertoernooien). 

 Secundaire plaats op polo en jas voor logo/website sponsor. 
 (Deze zullen gedragen worden de dagen voor de toernooien en tussen de wedstrijden door, ook bij tv-toernooien). 

 Subsponsor plaats op de website van Richard Veenstra. 
 U ontvangt een Richard Veenstra - Dartspakket, bestaande uit darts en flights. 
 U ontvangt één keer per kwartaal de “Vrienden van Flyers - nieuwsbrief” per email. 

Bronze Sponsorpakket - 50x beschikbaar     vanaf € 100,- per seizoen 
 Dit pakket heeft als bijnaam: “Vrienden van Richard Veenstra” en is in het leven 

geroepen voor familie, vrienden en kleinere bedrijven.  
 Het motto van dit pakket is dan ook: “Alle kleine beetjes helpen!!” 
 Uw naam of bedrijf wordt vermeld onder het kopje “Vrienden van Richard Veenstra” 

op de website van Richard Veenstra. 
 U ontvangt één keer per kwartaal de “Vrienden van Flyers - nieuwsbrief” per email. 
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