
Op beide banen zal er een opendag en/of informatiedag  
georganiseerd worden. Tijdens deze dagen is er voldoende  
gelegenheid om kennis te maken met het Inline-skaten,  
trainingen etc. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor de  
aankoop van 2de hands en nieuwe materialen.  
Hiervoor zullen er genoeg deskundigen aanwezig zijn om u  
met raad en daad bij te staan. 
Tijdens de opendagen wordt er vaak een jeugdwedstrijd   
georganiseerd door het JeugdSkatingToernooi.  
Aanvang 13.00, inschrijving vanaf 11.30 uur.  

Onze vereniging maakt gebruik van 2 prachtige  
Trainingslocaties:  
· Wervershoof: “Sjoerd Huisman Piste”, een 200m piste  

met oplopende bochten en een boarding.  

· Medemblik: Een multifunctionele vlakke baan waarbij  
we beschikken over vele mogelijkheden. Variërend van  
pleintjes, 400m en 250m baan tot een wegparcours. 

  

 

Inline-skating

Radboud Inline-skating

„Een leven lang rollen“
2X gratis 

proeflessen
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Kom jij ook ? 
Inline-skaten!
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Medemblik: Sjoerd Huisman Piste
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Twitter: @Radboudskating

Opperdoezerpad 2,

1671 NB Medemblik 

0227 541069

Theo Koomenlaan 3,

1693 MA Wervershoof

06 37572133

#
R

A
D

B
O

U
D

B
IK

K
E

L
S

Openingstijden en Trainingen:

Zie voor alle trainingstijden, doel- en leeftijds-groepen etc. onze website 
(Meer info per mail opvraagbaar)
Voor potentiële leden zijn er altijd 2 proeftrainingen of lessen mogelijk.

www.radboud-inlineskating.nl

Foto Timsimaging

Tarieven leden inclusief trainingen *

leeftijd (1 januari) Prijs

t/m 9 € 65,00

t/m 15 € 85,00

vanaf 16 € 115,00

Recreanten € 95,00

10 lessenkaart € 60,00

Tarieven leden (groepen met eigen trainer)

 -niet recreatief- op aanvraag (al leen geldig 

op afgesproken ti jdstippen)

Leenmaterialen / dag

Helm, bescherming € 2,00

(knie, elleboog, hand)

Skates € 4,50

Baanhuur (buiten reguliere trainings en recreatie-uren)

info en reservering: T. 0640 198061

Voor meer tarieven zie site onze site

 * ALLE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

Gezinnen (ouder(s) + jeugd t/m 15jr.                        

Korting €10,=/jeugdlid
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Recreanten Trainingen:
Iedere week verzorgen we trainingen voor 
de (schaats)recreant. Op diverse tijdstippen.  
Iedereen kan op zijn of haar  niveau trainen 
met verschillende doelstellingen. Westfriese Omringdijk Skeelertocht

Foto Timsimaging

Foto: Martin de Jong

· KNSB Licentie   (aanvragen: secretaris@radboud-inlineskating.nl ) 

· Landelijke wedstrijden 

Deze wedstrijden worden georganiseerd door de KNSB. Hieraan kan worden deel- 

genomen door rijders vanuit alle categorieën , in iedere leeftijdsklasse vanaf pupillen 1.  

Een wedstrijdlicentie van de KNSB is verplicht na 2 x deelname  

· Van Lingen Competitie  

Dit zijn wedstrijden voor jeugdcategorieën in Noord Nederland met een niveau om  

wedstijdervaring op te doen met baanwedstrijden op bij voorkeur pistes. Vanuit de  

vereniging stimuleren wij onze (jongere) jeugd  aan deze wedstrijden deel te nemen.  

Per wedstrijd wordt er gecarpoold. Een wedstrijdlicentie van de KNSB is verplicht na  

2 x deelname     www.inlineskatecompetitie.nl 

· Jeugdskating 

Dit is een laagdrempelig toernooi in de regio voor kinderen vanaf ca. 6 jaar.  

Deze wedstrijden worden gereden in: Purmerend, Medemblik, Wervershoof en  

Warmenhuizen.    Meer info: www.jeugdskating.nl 

Trainingskamp Geisingen (Dld): Als voorbereiding op het seizoen gaan we regelmatig tijdens het paasweekend  

op trainingskamp naar de Indoorpiste in Geisingen (Zuid Duitsland. Deze trainingsstage is voor onze wedstrijd- 

rijders vanaf pupillen 1) 

Pupillenkamp:  In de meivakantie gaan we 3 dagen op skeelerkamp met onze pupillen 

Indoortrainingen: 

Vanaf januari t/m eind/medio maart verzorgen wij indoortrainingen. Deze worden gegeven in de Oranjehal van  

VVS (Spanbroekerweg 120a, 1715 GT Spanbroek). Meer informatie hierover kunt u vinden op de website 

Ook zal er tijdens het seizoen met regelmaat worden uitgeweken naar een alternatieve indoor-locatie als het  

weer(regen) het trainen op de buitenbanen niet toelaat. Of we organiseren een (loop)training op sportschoenen  

(landtraining) op en om baan. Meer informatie (ook bij regenachtig weer) wordt dan geplaatst op de website. 

Hoe leer ik Inline-skaten?: 

Wij bieden mogelijkheden voor zowel kinderen als volwassenen om te leren inline-skaten. Voor kinderen hebben  

we hiervoor verschillende leeftijdsgroepen en niveaus. Kinderen kunnen zelf kiezen voor deelname aan wedstrijden 

Wedstrijden Inline-skaten: 

Veel van de jeugdleden nemen deel aan wedstrijden op verschillende niveaus. Als vereniging ondersteunen we  

deze groep zoveel mogelijk. Hiertoe bieden onze trainers trainingsschema’s, advies en begeleiding om jullie  

ambities zoveel mogelijk waar te maken.  Ook hebben we voor onze getalenteerde rijders een samenwerking  

met de trainingen van RTC Noord-West 

Trainen voor Schaatsen: 

Een gedeelte van onze leden (ook jeugd) traint om in het winterseizoen te schaatsen op wedstrijdniveau of  

recreatief. Hiervoor bieden we trainingen aan op verschillende momenten en doelgroepen.  

Zie hiervoor onze website of vraag informatie aan via de mail. We bieden (schaats)inline-trainingen aan vanaf  

de (schaats)leeftijd van de junioren C. Nog jongere schaatsers kunnen terecht bij onze pupillen groepen. 

Toertochten: 

Een paar keer per jaar organiseren wij een toertocht (Westfriese Omringdijk en de 10-Dorpentocht)met verschillende 

afstanden. Om hiervoor te trainen gaat er 1 x per week een groep recreanten de weg op. Ook organiseren andere  

verenigingen in het land in samenwerking met de KNSB verschillende toertochten door prachtige streken 

G-sporters: 

Sporters met een geestelijke of lichamelijke beperking zijn bij ons van harte welkom. Per sporter wordt er gekeken  

naar zijn of haar mogelijkheden. Voor meer informatie en/of een proefles kunt u contact opnemen met Karin  

Schipper (M: karin@pietschipper.nl of 0653 913604) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Clinics en Schoolskaten én partijtjes:  

Wij kunnen op beide locaties clinics organiseren zowel voor bedrijven, scholen (basisscholen én voortgezet  

onderwijs) als vriendengroepen. We hebben ervaren  instructeurs die leuke uitdagende clinics verzorgen.   

Ook kunnen we de benodigde skatematerialen verzorgen.   

Dit belooft een prachtige actieve dag te worden en zal zeker bijdragen aan een positieve sfeer binnen uw  

bedrijf of klaslokaal. Uiteraard kunnen we ook zorgen voor de inwendige mens. Deze clinics verzorgen we  

vaak in samenwerking met de KNSB (KPN Junior Schaatsclub) alsmede Sportservice Noord-Holland.  

Voor meer info zie onze site.  
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