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Sponsors bieden onze vereniging de mogelijkheid onze 
gestelde doelen te bereiken. Sinds de oprichting zijn sponsors heel belangrijk 
geweest voor onze vereniging. Ondernemers uit Medemblik/ Wervershoof 
en omstreken zijn altijd bereid geweest financiële steun te bieden; het 
sponsoren van de kleding, het adverteren middels reclameborden, of 
zomaar een gulle gift. Mede dankzij de sponsoring beschikken we voor onze 
leden over goede voorzieningen, zoals een accommodatie in Wervershoof 
en Medemblik.
We zijn ontzettend blij met iedereen die ons op welke manier dan ook de 
helpende hand toereikt. Sponsoring en onze sportieve ambities zijn twee 
begrippen die niet los van elkaar kunnen worden gezien.

Meer sponsors helpt ons om onze ambities te verwezenlijken, zoals:
• Onze vereniging financieel sterker en onafhankelijker te maken;
• Onze sportaccommodaties en trainingsmaterialen te verbeteren;
• Onze rijders naar een hoger niveau te brengen;
• De samenwerking met het Talent Team nog beter te laten verlopen;
• Radboud Inline Skating interessanter te maken voor vrijwilligers en nieuwe 

leden;
• Een maatschappelijke rol te bieden door het stimuleren van een sportief 

actief leven voor jeugd en volwassenen.

Piet Schipper, Voorzitter Radboud Inline-skating
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Accommodaties:
 Radboud Inline-skating Sinds 2015 

twee locaties:
 Medemblik en nieuw piste in 

Wervershoof

 Medemblik:
 400m asfalt baan met opties 

wegparcours en 250m baan
 Vernieuwing en uitbreiding asfalt (2016)
 Vervanging Clubgebouw (2019)

 Wervershoof: 
 Inline-skate Piste (2014) 

 Wedstrijd boarding (2016) 
 Toplaag (2018)

 Italiaanse coating voor 
Topwedstrijden

 Uniek in Nederland

 Uitbreiding clubgebouw (2020)

“Een leven lang rollen”  
Sponsor brochure

V.18022021

Locatie Medemblik: Opperdoezerpad 2 

Locatie Wervershoof: Theo Koomenlaan 3
Sjoerd Huisman Piste

Afgelopen 5 jaar Radboud:



 Nederlands Kampioenschappen weg 
jeugd 2016

 Nederlands Kampioenschappen baan en 
weg 2019

 Impressie wedstrijd NK Wervershoof: Zie link

 Impressie wedstrijd NK Medemblik: Zie link
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School clinics

 Sinds 2018 samen met 
Sportservice West-Friesland

 1000 basisschool kinderen

 En nog veel andere clinics

 Bedrijven en middelbare scholen

Afgelopen 5 jaar Radboud:

https://youtu.be/B91ldduTois?t=9586
https://youtu.be/vaAeoNa5gXc?t=5


 Radboud internationaal toernooi (RIT)

 Gestart in 2018

 Sinds 2020 senioren toegevoegd

 2020: gecombineerd met de 1-uursrace

 Mogelijk in 2021een Europacup

 Uitgroeien tot een Europees top toernooi

 Ontwikkelen tot evenement met internationale uitstraling mbv
Team Medemblik

 West-Friese omringdijk tocht

 Uitbreiding Training en wedstrijdaanbod
 G-skaten

 Recreantengroepen
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Afgelopen 5 jaar Radboud:



Succes?!
Bekende Radbouders:
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Gemeente Medemblik: “epicentrum Inline-skate 
sport en kraamkamer voor de schaatssport”
• Sjoerd en Mariska Huisman
• Koen Verweij, Jan Blokhuijsen, Irene Schouten
• Simon Schouten, Pim Schipper, Maurice Vriend

• Recente Internationale topresultaten: (nieuwe 
toppers)

• Jordy van Workum: wereldkampioen 
junioren 2018!

• Bente Kerkhoff:  vice wereldkampioen en 
Europees kampioen 2019

• Janno  Botman: wereldkampioen schaatsen 
junioren 1000m 2019

• En meer talenten dringen aan: 
• Evelien Vijn, Janne en Chris Berkhout

 Grootste Inline-skate club van Nederland

 Winnaar NK Medaillespiegel

Sjoerd Huisman

Irene Schouten



KNSB Talent Team Noordwest

 Sinds 2015 opgericht
 Verdieping regionale facilitering 

Radboud jeugd.

 Trainers: Kelly Schouten en Kay Schipper

 Doel: Ontwikkeling tot topsporters en 
topskaters op (inter)nationaal niveau. 

 Trainingskampen/ internationale 
wedstrijden

 Trainingsfaciliteiten (basis):
 Radboud Inline-skating

Inline Topsport selectie Radboud
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Natuurijs
- Medemblik, ijsclub Radboud
- Wervershoof, ijsclub De Noord

- Jeugdschaatsen
- Toertochten
- Bakermat voor de schaatsport

Lopende jeugdskate activiteiten:
- Rondje om de wereld virtueel
- Skatetijd clinic campagne
- Vaardigheid en sprint diploma/ 

knipkaart

NH-nieuws item: klik link

https://www.nhnieuws.nl/nieuws/280629/ijs-in-de-polder-voor-de-een-een-vloek-en-voor-de-ander-een-zegen
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Breedte sport:
- Clinics voor scholen en bedrijven
- Toertocht door gem. Medemblik
- Meer eventwaarde voor Radboud 

Internationaal Toernooi.
- Indoorskaten als winterinvulling

Topsport:
- Professionalisering wedstrijden
- NK en EK binnenhalen binnen 

enkele jaren.
- Indoortrainingen bij regen en 

winter + wedstrijden

Toekomst wensen, doelen of ambitie:

Toekomst: gave 
indoorskate trainingen 
en wedstrijden!

Gevorderde plannen 
Indoorhal Wervershoof

Huidige indoor 
skaten Radboud:

Sneak preview:
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Graag gaan wij met uw bedrijf het gesprek aan voor het bespreken 
van de mogelijkheden op het gebied van sponsoring en of andere 
ondersteuning.
Neemt u ook een kijkje op de website en voor meer informatie over 
de club of over de sponsor brochure, neem dan contact op met: 
Voorzitter Piet Schipper E: piet@pietschipper.nl Mob: 06-53913666
www.Radboud-inlineskating.nl

Sponsormogelijkheden: 
 Hoofdsponsor van de club

 Bij alle activiteiten uw naam nadrukkelijk naar voren
 Hoofd- of subsponsor Radboud activiteiten:

 Radboud internationaal toernooi
 Clinics
 Natuurijs
 G-sport
 KNSB Talent Team Inline-skaten Noordwest
 Sponsor wedstrijdrijders (clubpak)
 Landelijke of regionale wedstrijden 
 Trainingskamp sponsor

 Inline-clinics voor uw bedrijf? Bedrijfsuitje?
 Reclame:

 Bord of vlag locatie Medemblik en Wervershoof
 Uitingen via website en de Socials

 Informatiepunt binnen de clubgebouwen
 Of andere reclameopties…

mailto:piet@pietschipper.nl
https://www.radboud-inlineskating.nl/

