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Sport op jouw manier
Bij het Radboud Sportcentrum sport je op de manier die bij jou past. 
Er zijn bijna 300 groepslessen en 200 cursussen per week. Sport jij liever 
individueel, op je eigen moment? Kom dan bijvoorbeeld lekker fitnessen, 
tennissen, zwemmen, squashen of zaalvoetballen. 

Vermaak je met ruim 80 verschillende sporten
Natuurlijk bieden we bekende sporten, zoals basketbal, yoga en spinning. 
Heb je zin in iets heel anders? Kom dan eens naar lacrosse, paaldansen 
of ultimate frisbee. Met ruim 80 sporten is er altijd iets dat bij je past én 
heb je alle ruimte om nieuwe dingen te proberen. 

Goed om te weten: als student kun je met je abonnement van het 
Radboud Sportcentrum ook lid worden van 38 studentensport
verenigingen. Meer weten? Kijk op onze website.

Je hoofd leegmaken na een lange dag, 
actief zijn met je vrienden, aan je conditie 
werken, je grenzen verleggen of gewoon 
lekker in je vel zitten. Wat jouw redenen 
ook zijn om te bewegen: het Radboud 
Sportcentrum is de plek om het te doen! 
Met een aanbod van wel 80 verschillende 
sporten, zeer ruime openingstijden en 
professionele begeleiding bieden wij 
uitgebreide sport- en ontspannings-
mogelijkheden voor iedereen! 



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 
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 

Sporten
Yoga Yin 
Zaalvoetbal   
Zeilen 
Zelfverdediging vrouwen 
Zweefvliegen 
Zwemmen   
Zwemmen borstcrawl  
60+ Body workout 
60+ Fitness 
60+ Krachttraining  
60+ Latin mix  
60+ Pilates 
60+ Tennis  

Extra services
•  Sportadvies
•  Voedingsadvies
• Lezingen
•  Fysiotherapeutisch advies
• Mentale sportbegeleiding
•  Meting lichaamssamenstelling
•  Conditietest
• Individuele fitnessafspraak
• FMS-test
• Sport medisch advies Seneca

 Cursus
 Ticketuur
  Studenten sport-

vereniging
 Reserveren



Onze professionals staan voor je klaar 
Kom je bij ons sporten, dan helpen onze sportdocenten je graag 
goed op weg. Bijvoorbeeld met een individuele fitnessafspraak 
en een persoonlijk trainingsschema. 

Op het Radboud Sportcentrum kun je altijd rekenen op 
professionele begeleiding. Alle lessen en cursussen worden gegeven 
door gekwalificeerde, energieke docenten. Heb je pijn bij bewegen, 
een blessure, belemmeringen vanwege gezondheid? Dan kun je snel 
terecht bij Ysveld Fysio in het Radboud Sportcentrum.

Ruime openingstijden: sport wanneer jij wilt 
Bij het Radboud Sportcentrum kun je terecht op de tijd die jou 
schikt. Speciaal voor vroege vogels gaan we doordeweeks al 
om 7.00 uur open. Je kunt dan sporten tot 23.30 uur.  
In het weekend zijn we open van 8.00 tot 21.00 uur. 

Eten en drinken
Wil je even uitblazen na de les? Of een drankje pakken met je team? 
Elke dag vanaf 10.30 uur (in het weekend vanaf 10.00 uur) ben je 
welkom in sportcafé The Yard. Van maandag t/m vrijdag  
vanaf 8.00 uur kun je ook terecht in café C.

Cultuuraanbod
Naast sport heeft het Radboud sportcentrum ook een cultuur-
aanbod. Dit aanbod bestaat uit culturele ticketuren zoals Zang en 
Tekenen/schilderen, en een aantal cultuurcursussen waaronder 
Gitaar, Fotografie, Literair schrijven en Theater

Lid worden?
Of je nu studeert of werkt: bij het Radboud Sportcentrum 
is iedereen welkom. Lid worden kan via onze website of balie 
aan de Heyendaalseweg 141. Voor een maandabonnement neem 
je je identiteitsbewijs (en personeels- of studentenkaart) én je 
sportspullen mee naar de balie, want we maken je lidmaatschap 
meteen in orde. Ben je student aan de Radboud Universiteit of 
HAN en wil je een studentenjaarabonnement? Dan kun je dit online 
afsluiten via ru.nl/sportcentrum.

Kom sporten bij het meest veelzijdige en 

grootste sportcentrum van Nijmegen 

ruim 80 sporten > 160 docenten > 20.000 sporters > 1200 m2 

fitnessruimte > 2 sporthallen > 5 leszalen > body & mind-zaal > 

spinningzaal > klimwand > boulderwand > dojo > 400 meter-

baan > klimtoren > outdoor-fitness > 12 tennisbanen >  

4 squashbanen > 2 hockeyvelden > 2 beachvolleybalvelden > 

voetbalveld > rugbyveld > 2 cafés

http://ru.nl/sportcentrum


Wil je niet direct voor een jaar vastzitten?  
Dat snappen we. Daarom kun je als student ook kiezen voor een 
maandkaart. Liever helemaal geen abonnement? Dan kun je voor  
een aantal sporten zelfs een strippenkaart of losse kaartjes kopen. 

Goed om te weten: al onze maandabonnementen – ook de Fit Card 
en Top Fit Card – zijn na 2 (volle) maanden iedere maand opzegbaar.

Radboud Sportcentrum  
Heyendaalseweg 141, 6525 AJ Nijmegen 024 - 361 23 92 – www.ru.nl/sportcentrum
Openingstijden: ma – vr: 7.00 tot 23.30 uur / za en zo: 8.00 – 21.00 uur 
Facebook: radboudsportcentrum / Instagram: radboudsportcentrum / 
YouTube: Radboud Sport TV Playlist / E-mail: balie-rsc-cf@ru.nl

Studenten 
van de Radboud Universiteit, andere 
WO-instelling, Hogeschool van Arnhem 
en Nijmegen
• Onbeperkt sporten (jaarkaart)  

€ 134 per jaar 
•  Onbeperkt sporten (maandkaart) 

€ 20,10 per maand 
Studenten van andere HBO-instellingen 
betalen € 201 per jaar, 
€ 23,50 per maand

Medewerkers Radboud 
Universiteit en Radboudumc,
Han Sport&Bewegen
• 5 x per maand sporten (Fit Card) 

€ 20,25 per maand 
•  Onbeperkt sporten (Top Fit Card) 

€ 35,40 per maand 

Andere sporters
•  5 x per maand sporten (Fit Card) 

€ 33,75 per maand 
• Onbeperkt sporten (Top Fit Card) 

€ 59 per maand 

Alumni 
tot 3 jaar na afstuderen*
• Onbeperkt sporten (jaarkaart)  

€ 134 of € 201 (x + 1), € 268 (x + 2),  
€ 402 (x + 3) per jaar 

• Onbeperkt sporten (maandkaart) 
€ 20,10 of € 23,50 (x + 1), € 26,95  
(x + 2), € 33,75 (x + 3) per maand

De prijzen lopen na afstuderen op 
per jaar. Kijk voor meer informatie 
op onze website 

*) (x+1) betekent 1 jaar na afstuderen, 
enz.

Sporten zonder abonnement
Alleen mogelijk voor: bewegen 
op muziek, tennis, squash, fitness 
en fietstest
• Losse kaartjes 

€ 9,80
• Strippenkaart (20% goedkoper dan 

losse kaartjes) € 75,85

http://www.ru.nl/sportcentrum
mailto:balie-rsc-cf@ru.nl

