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WIE BEN IK?

MERS
MATTHEWI

GAAN WE SAMEN OP
WEG NAAR GOUD?

TOP 3 RESULTATEN
TOT NU TOE:

1
2
3

HET UITEINDELIJKE
DOEL:

BEKIJK MIJN WEBSITE!
Op www.matthewimmers.nl

vind je het laatste nieuws, de
kalender, highlight video's, 

en nog veel meer!

TOERNOOIEN DIE IK
GA SPELEN:

MIJN PARTNER:
Met zijn lengte van 2,06 m is

WAT KAN IK BIEDEN?
Promovideo
Social media
Logo op trainingskleding
(broek en/of shirt)
Logo op wedstrijd broek
Pet en/of tattoo
Bedrijfsclinic

               In de afgelopen jaren heb ik grote stappen gezet op het strand. Ik ben 
             onderdeel van TeamNL en train bij Beach Team Nederland (BTN). Daar trainen

we elke week hard aan één doel... Het halen van dé Olympische Spelen! Naast dat ik
bijna elke dag op het zand aan het trainen ben volg ik een studie Technische

Bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool in Delft.
 

Om beachvolleybal op topniveau te kunnen spelen, is het bijna vanzelfsprekend dat
een speler sponsors nodig heeft voor het vergoeden van de reizen,

hotelovernachtingen enz. Zou u mij hierin willen steunen en wilt u samen met mij op
weg naar goud? Neem dan gerust contact met mij op!

Ik ben Matthew Immers, 21 jaar en woon in Den Haag. Op jonge leeftijd
maakte ik kennis met de sport van mijn leven… Beachvolleybal!

Mart van Werkhoven een geweldige
blokkeerder. Mart heeft al veel

buitenlandse avonturen gehad in het
zaalvolleybal en ook op het strand is
hij niet onopgemerkt gebleven. Hij

heeft al veel Eredivisie beachvolleybal
toernooien gewonnen. Daarnaast was

Mart ook internationaal goed op
dreef. Zo won hij bijvoorbeeld de

World Tour 1star in Sofia. We hopen
samen mooie prestaties voort te

zetten.

MEER INFORMATIE?
Wil je mij beter leren

kennen? Meer weten over
mijn ambities of is er iets

anders waar je vragen over
hebt? Laat het mij gerust
weten via de mail of doe

een belletje!

2e plaats World Tour 1*
Apeldoorn 2021


