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Alles wat je
 moet weten!

Welkom bij
het Radboud
Sportcentrum!
Kies uit 80 verschillende sporten. Met je abonnement kun je kiezen uit ons
aanbod van wel 80 verschillende sporten. In deze folder helpen we je graag op
weg in het sportcentrum. Op onze website www.ru.nl/sportcentrum vind je
een overzicht van alle sporten die we aanbieden en in welke vorm ze worden
aangeboden: ticketuur, cursus, studentensportvereniging of reservering.
Van yoga tot boksen en van bootcamp tot Pilates; probeer alles uit!
Ticketuren

Cursussen

Op het Radboud Sportcentrum bieden we veel sporten
meerdere keren per dag aan in de vorm van een ticketuur.
Dit betekent dat je van tevoren moet reserveren voor de les
waaraan je wil deelnemen. Je kunt tickets reserveren via de
RSC website of de RSC app. Het ticket vormt samen met je
lidmaatschapskaart het toegangsbewijs.

Een cursus bestaat uit een serie lessen en wordt vaak op
meerdere niveaus aangeboden. Het sportseizoen van het
RSC is ingedeeld in vijf periodes. Iedere periode kun je je
via de RSC website of RSC app inschrijven voor een cursus.
Indien de cursussen gestart zijn en er zijn nog plaatsen over,
dan kun je je alsnog voor meerdere cursussen inschrijven. .

Online ticketuren

De vijf cursusperiodes in het seizoen 2022-2023:
Periode 1: 29 augustus t/m 23 oktober
Periode 2: 31 oktober t/m 24 december
Periode 3: 9 januari t/m 5 maart
Periode 4: 6 maart t/m 30 april
Periode 5: 8 mei t/m 25 juni

Naast de normale ticketuren worden er ook iedere dag
ticketuren online aangeboden. Dit betekent dat je live
sportlessen kunt volgen vanuit je eigen huis! Handig voor
als je een keer weinig tijd hebt, in het buitenland zit of iets
nieuws wilt proberen zonder dat er iemand meekijkt.

Vrije sporten
Fitness, zwemmen, tennis, squash, boulderen en hardlopen
op onze loopbaan. Sporten waarbij je niet direct onder
begeleiding van een docent staat, noemen wij vrije sporten.
Hieronder vallen ook de reserveringen van een sportruimte
of sportveld voor wanneer je individueel wilt oefenen. Voor
alle vrije sporten kun je een reservering maken via de RSC
website of RSC app.

Fitness

Extra services

Kom trainen in onze moderne fitnessruimte van maar
liefst 1200 m2! De ruimte is voorzien van hoogwaardige
apparatuur en een goed uitgeruste free weights ruimte.
Onze gekwalificeerde fitnessdocenten staan altijd klaar
om je op weg te helpen. Bijvoorbeeld om je vragen te
beantwoorden, je bepaalde technieken goed aan te leren en
samen met jou een persoonlijk trainingsschema op te stellen.

Naast een veelzijdig sportaanbod bieden wij een aantal
extra services aan waarmee jij het beste uit je abonnement
én jezelf kunt halen! Zo geven we verschillende lezingen
over voeding en trainingen, kun je workshops in mentale
sportbegeleiding volgen en profiteren van voedingsadvies
of begeleiding van een (sport)diëtist. De meeste van onze
extra services zijn in het abonnement inbegrepen. Op onze
website vind je een compleet overzicht.

We bieden bovendien meerdere testen aan, waaronder
een conditietest om je uithoudingsvermogen te bepalen.
Op basis hiervan kun je gerichter gaan trainen. Wil je
er zeker van zijn dat de docent hier voldoende tijd voor
heeft? Maak dan van tevoren een fitnessafspraak via het
reserveringssysteem.

Interne competitie
Doe in teamverband mee aan door het RSC georganiseerde
interne competities voetbal (kosten € 25,- per team).

Sporten
Aikido
Animal flow
Atletiek
Badminton
Barbell workout
Barre workout
Basketbal
Beachtennis
Beachvolleybal
Bewegen Op Muziek
Body workout
Boksen
Bootcamp
Bosu
Boulderen
Burlesque
Capoeira
Contemporary acro
Dance workout
E-sport
Fitness
Floorball
Gewichtheffen
Grappling
Gymles
Handbal
High intensity interval
Hiphop
Hockey
Honkbal

Jazzdance
Jiu Jitsu
Judo
Karate
Kickboksen
Kickfit
Klassiek ballet
Korfbal
Krachttraining
Krav Maga
Lacrosse
Latin mix
Looptraining
Meditatie
Mindfulness
Mixed Martial Arts
Moderne dans
Momfit
Mountainbiken
Move your mindset
Nek, Schouder en Rug
Next Level Outdoor
Paaldansen
Paardrijden
Pilates
Powerliften
Roeien
Rugby
Schaatsen
Schaken

Reserveren

Cursus
Ticketuur
 Studentensport
vereniging
Reserveren

Onze huisregels

Accommodatie
Leden kunnen maximaal 8 dagen van tevoren accommodatie
reserveren voor vrij sporten, zoals bijvoorbeeld een
sportzaal. Voor niet-leden gelden verhuurtarieven. Kijk op de
website voor voorwaarden, reserveren en tarieven.

Kijk voor onze volledige algemene voorwaarden
en ons huishoudelijk reglement op onze website:
www.ru.nl/sportcentrum.

Studentensportverenigingen

Maandelijkse incasso/via iDEAL betaald

Het RSC kent 38 studentensportverenigingen. Iedereen
die een abonnement heeft bij het RSC mag in principe lid
worden van een studentensportvereniging. De studenten
sportvereniging bepaalt zelf haar aannamebeleid, maar
minimaal tachtig procent van de leden moet student zijn.
Naast de abonnementskosten betaal je ook contributie
aan de vereniging. Kijk op onze website voor een overzicht
van de verschillende studentensportverenigingen en hun
contactpersonen.

Heb je een jaarabonnement? Dan heb je reeds online of aan
de balie betaald, of heb je toestemming gegeven om het
bedrag eenmalig van je rekening af te schrijven.

Nijmeegse Studenten Sportraad (NSSR)

Ongeveer een keer per maand krijg je van ons een digitale
nieuwsbrief. Daarin vind je alle actuele informatie over het
Radboud Sportcentrum.

Tennis en Squash
Zelfverdediging vrouwen
Zweefvliegen
Zwemmen
Zwemmen borstcrawl
60+ Body workout
60+ Fitness
60+ Krachttraining
60+ Latin mix
60+ Pilates
60+ Tennis

Het RSC heeft ook een cultuuraanbod. Dit aanbod bestaat
uit culturele ticketuren zoals Zang en Tekenen/schilderen,
en een aantal cultuurcursussen waaronder Gitaar, Fotografie,
Literair schrijven en Theater. Studenten en alumni hebben
voorrang op dit cultuuraanbod. Via de RSC website of de
RSC app kunnen zij zich hier 1 dag eerder voor aanmelden
dan niet-studenten.

• Het RSC hecht veel waarde aan een veilig en schoon
sportcentrum, zodat iedereen met plezier kan komen
sporten. Zorg dus dat je geen glazen flessen meeneemt en
sportschoenen voor buiten niet binnen draagt.
• Zowel voor de binnen- als de buitenaccommodatie geldt
dat het dragen van gepaste sportkleding verplicht is.
• Het is niet toegestaan je tas en jas mee de zaal in te
nemen. Wij adviseren een locker te gebruiken voor je
spullen. Je kunt daarvoor op de elektronische lockers je
sportpas gebruiken of een 1 euromunt.
• In de fitnessruimte en in de spinningzaal is het verplicht
een handdoek bij je te hebben. Dit geldt ook voor lessen
waarin matjes worden gebruikt. Ben je je handdoek
vergeten? Dan kun je er een kopen bij de balie.
• Bij diverse kleedkamers zijn aparte douchehokjes.

Als lid van het Radboud Sportcentrum mag je gebruik maken
van de volgende sportmogelijkheden:

Schermen
Showdance
Softbal
Spinning
Sportklimmen
Squash
Steps
Stijldansen
Strength training
Stretch class
Surfen
Survival
Tafeltennis
Tai Chi Chuan
Tennis
Triathlon
Turnen
Ultimate Frisbee
Voetbal
Volleybal
Waterpolo
Wielrennen
X-GO workout
Yoga Ashtanga
Yoga Hatha
Yoga Kundalini
Yoga Vinyasa
Yoga Yin
Zaalvoetbal
Zeilen

Cultuuraanbod

Reserveer een tennis- of squashbaan op het RSC via ons
reserveringssysteem. Ook niet-leden kunnen gebruik maken
van de banen via een los kaartje of strippenkaart.

Zwemmen
Kom baantjes trekken in het Erica Terpstra Sportfondsenbad
op nagenoeg alle openingstijden. Je dient hier‑voor van
tevoren te reserveren via ons reserveringssysteem.

De NSSR behartigt de belangen van de sportende student
en is het overkoepelende orgaan van de 38 studenten
sportverenigingen. Kijk voor meer informatie over de NSSR
op www.nssr.nl.

Heb je een maandabonnement? Dan kun je óf aan de balie
vooruitbetalen, óf het bedrag elke maand van je rekening
af laten schrijven. Wij schrijven altijd af aan het eind van de
maand. De exacte data vind je op onze website.

Nieuwsbrief

Reserveren ticketuren, cursussen, banen zwemmen, squash- en tennisbanen
Online

RSC app

Wil je inschrijven voor ticketuren, cursussen en banen
zwemmen of een tennis- of squashbaan reserveren,
dan kan dat via onze website www.ru.nl/rsc of de
Radboud Sportcentrum app.

Je kunt je snel en eenvoudig inschrijven voor ticketuren,
cursussen en vrije sport via de RSC app. Ook vind je hier een
overzicht van je inschrijvingen voor cursussen, ticketuren en
locaties. Om de app te downloaden zoek je in de App of Play
Store van je smartphone naar ‘Radboud Sportcentrum’.

Inloggen
Op onze homepage klik je rechts bovenaan op ‘Inloggen
klanten sportcentrum’. Je komt dan op het inlogscherm
van ons reserveringssysteem. Ben je medewerker of student
van de Radboud Universiteit? Vul dan je s/u/e-nummer in
als gebruikersnaam en het wachtwoord dat bij dat nummer
hoort. Overige sporters loggen in met hun e-mailadres en
zelfgekozen wachtwoord.

Tickets printen

Reserveren

Tickets voor squash en tennis lever je in bij de balie van het
sportcentrum. Het ticket voor ticketuren geef je aan de docent.
In het zwembad lever je het ticket in bij het zwembadpersoneel.
Goed om te weten: in het zwembad krijg je een extra ticket met
barcode. Dit heb je nodig om door het tourniquet te komen.
Voor cursussen hoef je geen ticket te printen.

Eenmaal in het reserveringssysteem ga je naar ‘tickets’,
‘cursussen’ of naar ‘locaties’. Daarna verschijnen de tickets,
cursussen en banen waarvoor je kunt inschrijven. Onder
‘Deelnemers’ staat of er nog plaats is. Deze uren of banen
kun je aanklikken. Indien je een uur of baan daadwerkelijk wil
reserveren kies je voor ‘Toevoegen aan Keuzelijst’. Er kunnen
meerdere uren of banen tegelijkertijd in je keuzelijst staan,
afhankelijk van je abonnement. Je kunt echter maximaal één
reservering tegelijkertijd hebben uitstaan voor een squash- of
tennisbaan. Voor het banen zwemmen kun je maximaal twee
reserveringen van een half uur tegelijkertijd hebben uitstaan.
Vergeet niet aan het einde te bevestigen door op de knop
‘bevestigen’ te drukken.

Je kunt je gereserveerde tickets alleen op de dag zelf printen.
Je vindt de ticketprinters op de begane grond tegenover de
balie en vlak bij de ingang van de fitness. In het Erica Terpstra
Sportfondsenbad hangt de ticketprinter op de eerste stalen
pilaar, links van de ingang. Om het ticket te printen houd je je
pas tegen de scanner rechts bovenaan.

Annuleren
Heb je een ticket of baan gereserveerd, maar kun je toch niet
komen, annuleer dan je reservering minstens 1 uur van tevoren.
Zo komt jouw plaats weer voor een ander vrij. Annuleren
kan via het reserveringssysteem, onder ‘Mijn inschrijvingen’.
Uitschrijven kan ook snel en gemakkelijk met de RSC app.
Afmelden voor cursussen kan via een afmeldingsformulier
dat je vindt onder het kopje ‘Direct naar’ op onze homepage.

Reserveringsregels ticketuren, cursussen,
vrij sporten en accommodatie

Studenten
en Alumni

Bedrijfssporters
en Particulieren

Hoe lang voor aanvang van een les kun je een ticketuur reserveren?

5 dagen

8 dagen

Hoeveel ticketuren mag je maximaal vooruit boeken?

Maximaal 2

Maximaal 3

Hoe kun je je inschrijven voor een ticketuur?

Via de app of het online
reserveringssysteem

Via de app of het online
reserveringssysteem

Hoe lang voor aanvang van de cursusperiode kun je een plek
reserveren?

De zondag vanaf 22.00
uur, 8 dagen voor aanvang
van de cursusperiode

De donderdag vanaf 22.00
uur, 18 dagen voor aanvang
van de cursusperiode

Voor hoeveel cursussen mag je maximaal ingeschrijven bij de start
van de inschrijving?

1

1

Hoe kun je je inschrijven voor een cursus?

Via de app of het online
reserveringssysteem

Via de app of het online
reserveringssysteem

Hoe lang van tevoren kun je reserveren voor een squashof tennisbaan en banen zwemmen?

48 uur

48 uur

Let op: indien je niet aanwezig kunt zijn bij een ticketuur waarvoor je hebt
ingeschreven, vragen wij je deze reservering vooraf te annuleren. Op die
manier komt jouw plaats weer beschikbaar. Wanneer je binnen 28 dagen 2 keer
niet komt opdagen bij een ticketuur zonder minimaal een uur van tevoren te

annuleren, dan wordt de mogelijkheid om tickets te reserveren gedurende
28 dagen geblokkeerd. Je kunt de blokkering opheffen door bij de balie € 2,00
te pinnen. Het geld van de boetes gaat naar een goed doel.

Social media

Openingstijden café C

Ben je graag direct op de hoogte van alles wat er bij ons
gebeurt? Volg ons dan op Social Media!

Maandag t/m vrijdag 08.00-15.30 uur

facebook.com/RadboudSportcentrum
instagram.com/RadboudSportcentrum
Radboud Sport TV Playlist

Algemene openingstijden

Vakantieperiodes 2022-2023
Tijdens vakantieperiodes hanteren wij een aangepast rooster.
In de zomervakantie gaan we een aantal weken op maandag
t/m vrijdag een uur eerder dicht.

Openingstijden sportcafé The Yard

Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie
Zomervakantie

Maandag t/m vrijdag 10.30-23.00 uur
Zaterdag en zondag 10.00-18.00 uur
Telefoon: (024) 361 11 14

Voor aangepaste openingstijden tijdens feestdagen zie de
jaarkalender op onze website.

Maandag t/m vrijdag 07.00-23.30 uur
Zaterdag en zondag 08.00-21.00 uur

Contact
Heyendaalseweg 141, 6525 aj Nijmegen
Telefoon: (024) 361 23 92
E-mail: balie-rsc-cf@ru.nl
Website: www.ru.nl/sportcentrum

24 t/m 30 oktober
26 december t/m 8 januari
20 t/m 26 februari
1 t/m 7 mei
26 juni t/m 27 augustus

Het je een klacht, suggestie
of compliment?
Wij horen het graag van je! Stuur een
e-mail naar secretariaat-rsc-cf@ru.nl
of vul het daarvoor bestemde formulier
in op de website of bij de balie.

