
FUNDRAISING DINNER – 14 JANUARI 2015 

VEILINGBOEKJE 
 

 

Spelers, staff en de besturen van de Stichting ROB en de 

Businessclub organiseen op woensdag 14 januari een fundraising 

dinner en een veiling. In dit boekje staan de veilingstukken. 

Biedingen  tot woensdag (14-01) 12.00 uur via een mail aan 

communicatie@rotterdambasketbal.nl met vermelding van een 

telefoonnummer waarop u na 21.00 uur  bereikbaar bent.

  

mailto:communicatie@rotterdambasketbal.nl


CORNEILLE ZEEFDRUK      (KAVEL 01) 

 

Details: 

Zonder titel - gesigneerde zeefdruk - oplage 1000 ex. - 2002 

Zeefdruk door Corneille, oplage 1000 genummerde en gesigneerde 

exemplaren waarvan deze nummer; 834/1000 is. Ons nummer is 

702 

Afbeelding vrouw met zonnebloem en vogel boven haar 

hoofd.  Afmetingen; 56 x 76 cm. Achter passe partout.  

Conditie is uitstekend. Gedrukt op BFK Rives papier.  

Marktprijs: € 300,--    Richtprijs: € 150.-- 

(aangeboden door de businessclub) 

http://assets.catawiki.nl/assets/2014/5/18/c/1/3/c13497fa-ded6-11e3-9070-d7e82e156316.jpg


PAARD (NATUURSTEEN)      (KAVEL 02) 

 

 
 

 

 

Details: 

Afmeting 40x40 centimeter. Natuursteen. 

Dit absolute kunststuk sierde jarenlang het kantoor van een 

internationale bank in het WTC-gebouw in Rotterdam. Een prachtig 

stuk voor bijvoorbeeld een paardenliefhebber. 

Richtprijs: € 50,-- 

(aangeboden door businessclub)  



MEDIATRAINING     KAVEL 03 

 

www.bijlpr.nl 

 

 

 

 

 

Details 

Hoe ga je om met media? Hier zie je eruit op TV? Beter leren 

presenteren? Je leert het allemaal tijdens een mediatraining bij Bijl 

PR. Jaarlijks volgens tientallen directieleden, managers en 

topsporters deze training. Training duurt drie uur. 

Bij Bijl PR, Schiedamse Vest 89, 3012 BG Rotterdam 

Marktprijs: € 2500,--.   Richtprijs: € 500,-- 

(aangeboden door Ruud Bijl) 

  



VERBLIJF OP CURACAO     KAVEL 04 

 

Details: 

Verblijf in  Marazul Dive Resort te Curacao. 

Een huis voor 4 personen met 2 badkamers direct gelegen aan de 

schitterend blauwe zee van Curacao. Marazul Dive Resort ligt in 

Westpunt, een vissershaven 30 minuten buiten Wilemstad in een 

bijzonder rustige omgeving. Dichtbij Marazul: de fraaiste 

zandstranden en de mooiste duikspots. 

Kortom relaxen en genieten. Het huis ligt direct aan de zee en 

iedere kamer en de beide terassen hebben vol zeezicht. 
 Het verblijf van 10 dagen kan in overleg worden geboekt in de periode 1 mei t/m 15 oktober 2015.  

 

Folderprijs: €  900,-- Richtprijs: € 500,-- 
 
(aangeboden door Esther en Jan Hofstede) 



SLOEPVAART OVER DE ROTTE     KAVEL 05 

 

www.rottecruises.nl 

 

Details:  

Beleef een heerlijke dag met collega’s, vrienden of familie op een 

mooie en grote sloep. U huurt de sloep inclusief de schipper. 

RotteCruises biedt u mogelijkheden aan boord in de vorm van 

hapjes en drankjes maar adviseert ook over leuke plekjes, attracties 

en horecagelegenheden aan de wal. 

Aan boord kunt u uw favoriete muziek draaien met een moderne 

geluidsinstallatie (met MP3-aansluiting). 

Deze sloep biedt ruimte aan 20 man. 

Folderprijs  € 1500,00   Richtprijs:  € 750,-- 

(aangeboden door Armand Salomon) 



VAARTOCHT KINDERDIJK     KAVEL 06 

 

 

 

Details: 

Bij deze tocht kunnen acht personen aan boord van een luxueuze 

Jan van Gent (MS Gannet) van 8.20 meter met verwarming en 

koelkast een prachtige tocht maken langs bij voorbeeld de molens 

van Kinderdijk.. U stapt (met uw rubberen zolen) bij een 

gecertificeerd schipper aan boord in het pittoreske Oud-Alblas en 

beleeft een unieke middag. 

 

Richtprijs: € 400,-- 

(aangeboden door Ron Bornet) 

  



SAXOFOON     KAVEL 07 

 

 

 

Details: 

Dit is een wat oudere maar keurige Amerikaanse Selmer. U mag ‘m 

ter plekke proberen. Tenorsaxofoon met koffer en beginnersboek 

(A tune a day). 

Richtprijs: € 150,-- 

(aangeboden door Ron Bornet) 

  



FOTO’S PETER KEMP     KAVEL 08 

 

www.peterkemp.nl/portfolio-view 

 

 

Details: 

Welke foto’s en fotograaf Peter Kemp op deze veiling gaat 

aanbieden is nog niet bekend. Om een idee te geven van zijn werk 

hebben we de foto hierboven in dit veilingboekje opgenomen, 

waarop u waarschijnlijk twee bekenden herkent, 

 

Richtprijs: geeft de fotograaf zelf ter plekke. 

(aangeboden door Peter Kemp)  



ROTTERDAM BASKETBAL     KAVEL 09 

 

www.nathanvanderveer.nl/tag/nathanvanderveer/ 

 

 

Details: 

De afmetingen van dit unieke werk zijn 60x80 centimeter. Het is 

geschilderd op doek door de Rotterdamse illustrator, tekenaar, 

schilder en animator Nathan van der Veer. Nathan woont en werkt 

in Rotterdam. 

Marktprijs: € 600,--. Richtprijs: € 200,-- 

(aangeboden door Frank de Jong) 

 

 

 



FEYENOORDPAKKET     KEVEL 10 

 

www.feyenoord.nl 

 

 

Details:  

Een door de huidige selectie gesigneerd origineel Feyenoordshirt 

met het boek “Honderd jaar Feyenoord”.  

Richtprijs: € 200,-- 

(aangeboden door businessclub) 

  



WERK VAN JAN MAARTEN VOSKUIL     KAVEL 11 

 

www.janmaartenvoskuil.nl 

 

Details: 

“Round square” (2010) van de kunstenaar Jan Maarten Voskuil. Bij 

dit werk hoort het boek “Getting to a point”. U moet eigenlijk even 

op zijn website kijken (en het filmpje op YouTube).  Dit werk is 

tentoongesteld in het Stedelijk Museum van Schiedam. 

Het kunstwerk is een autonoom en verwijst naar niets anders dan 

naar zichzelf. 

Het is acryl op linnen (40x40x9). 

Galerieprijs: € 1800,--. Richtprijs € 350,-- 

(aangeboden door Jan Maarten Voskuil)



 


