
Steenderen, 12 november 2006 
Geachte heer /mevrouw, 

 
Ik zal mijzelf eerst voorstellen: Jan-Willem Bobbink, 19 
jaar en 7 jaar actief in de skeelersport. Op dit moment 
ben ik bezig met het afronden van de TVWO opleiding. 
Voor meer persoonlijke informatie kunt u terecht in de 
bijlage CV. 
 
Skeeleren & Jan-Willem Bobbink 
Als jeugdrijder heb ik 5 jaren in de Oostelijke selectie 
gereden, in 2004 als junior Nederland vertegenwoordigt 
op het EK. De eerste twee jaren bij de senioren was 
vooral leren en investeren voor het komende seizoen. 
In 2005 was ik in het bezit van een NOC-NSF 
topsportstatus Regionaal Talent. Een gedetailleerd 
overzicht van mijn resultaten is bijgesloten als bijlage. 
 
Momenteel laten tijden zien dat ik veel progressie heb 
geboekt. Verder heb ik de mogelijkheid om 2 maal zoveel te trainen vergeleken met vorige jaren. 
Doelen voor volgend jaar zijn zeer concreet: medailles op het NK Baan en aansluiting bij de 
subwereldtop op de baan. Dit betekent het afdwingen van een plek in de Nederlandse Selectie, het 
rijden van een EK en een WK. Daarnaast wil ik constant presteren in de wegwedstrijden bij de B-
rijders.  
 
Het seizoen 
U vraagt zich natuurlijk af hoeveel wedstrijden er gereden zullen worden en dus hoeveel publiciteit er 
zal zijn. Mijn doelen liggen op de baan. Deze competitie bestaat uit 7 wedstrijden verspreid over de 
eerste 3 maanden van het seizoen. Daarnaast word er een competitie van 15 tot 20 wegwedstrijden 
gereden van april tot en met september. Verder zullen er open wedstrijden zijn zoals het NK baan, het 
NK weg en de overige open en internationale wedstrijden. Het totaal zal dus op zo’n 40 wedstrijden 
per seizoen liggen. Meer informatie over skeeleren als sport is te vinden op 
www.skatebond.nl/speedskaten.php 
 

 
 
Sponsoring 
Skeeleren kost natuurlijk geld. Maar waar gaat dat geld nu inzitten? 
 
Skeelers + toebehoren:   € 1500,- 
Mountainbike / Racefiets:   € 1250,- 
Kleding:     € 300,- 
Voeding:     € 500,- 
Lidmaatschappen:    € 250,- 
Vervoer:     € 250,- 
 
Allereerst de basis: de skeelers. Deze kosten per jaar zo’n €1500,- inclusief vervanging van de 
zogenaamde slijtage onderdelen zoals wielen en lagers. Daarnaast is voor de conditie trainingen een 



mountainbike of een racefiets nodig: €1250,-. Wat te denken van kleding? Ook goed voor ongeveer 
€300,- per jaar. Daarnaast is sportvoeding erg belangrijk en in het vervoer van en naar trainingen of 
wedstrijden en de diverse lidmaatschappen van clubs en sportscholen gaat ook een aannemelijk 
bedrag zitten. 
 
Ik ben dus opzoek naar een hoofdsponsor die verantwoordelijk kan zijn voor een financiële sponsoring 
van +/- €1250,- per jaar. Daarnaast zullen er materiaal- en voedingsponsors gezocht worden. Verder 
zal Sporthart Organisatie en Adviesbureau mij begeleiden en een deel van de sponsoring voor haar 
rekening nemen. 
 
Promotie 
Voor jullie als sponsor is het belangrijk om bekendheid te krijgen. Afgezien van de kleding zal er een 
persoonlijke website (www.jwbobbink.nl)  gelanceerd worden waarop ik een wekelijks verslag zal 
geven van mijn bezigheden. Verder zal er na elke wedstrijd een persbericht uit gaan naar de regionale 
media, zowel naar TV als papieren media. Verder is skeeleren een buitensport. Een skeeleraar in 
flitsende kleding razend over een fietspad zal altijd de aandacht trekken. Dit alles om mij en u als 
sponsor bekendheid te geven. Logischerwijs zal de kleding in de kleuren van de hoofdsponsor zijn en 
daarnaast is er plaats voor enkele kleinere sponsoren die in de vorm van een logo en / of tekst 
aanwezig zijn. De website zal tevens uitgevoerd worden in de kleuren van de hoofdsponsor. Wat kan 
ik nog meer voor u als persoon betekenen? Als compensatie voor de sponsoring kan ik 
skeelerdemonstraties verzorgen of een skeelertraining verzorgen voor uw werknemers tegen 
gereduceerd tarief. 
 
Bij serieuze interesse zou ik graag met u een afspraak willen maken voor een gesprek over de 
mogelijkheden. Ik ben het best te bereiken via onderstaand e-mail adres. Ik hoop spoedig van u te 
horen. 
 
Met sportieve groeten, 
 
Jan-Willem Bobbink 
 
Meidoornstraat 36 
7221 GG Steenderen 
(+31) 0621481833 
info@gyrowheels.nl 



Overzicht behaalde resultaten 
 
2006 - B Senior  
10

de
 plaats Landelijke B-wegwedstrijd Almere 

20
ste

 plaats Landelijke B-wegwedstrijd Brakel 
21

de
 Eindklassement landelijke Baan competitie 

5
de

 Eindklassement landelijke Piste competitie 
32

de
 Eindklassement landelijke B Weg competitie 

 
2005 - B Senior 
2

de
 Landelijk baan wedstrijd Purmerend 

5
de

 Landelijke baan wedstrijd Heerde 
3

de
 Eindklassement Landelijke baan competitie 

4
de

 Landelijke psite wedstrijd Heerde 
10

de
 plaats Landelijke B-wegwedstrijd Almere 

3
de

 Eindklassement landelijke Baan competitie 
5

de
 Eindklassement landelijke Piste competitie 

26
de

 Eindklassement landelijke B Weg competitie 
 
2004 - Junior 
Lid Selectie Oost Nederland 
Lid nationale selectie 
3

de
 Eindklassement Internationale wedstrijd Genemuiden 

2
de

 NK Baan 300m  
3

de
 NK Baan 500m 

4
de

 NK Baan 1000m 
5

de
 NK weg 

Lid EK Pamplona baan én piste selectie, helaas met ontstoken voet 
24

ste
 EK 5km puntenkoers 

12
de

 EK 200m tijdrit 
15

de
 EK 500m sprint  

3
de

 Eindklassement landelijke baan competitie 
2

de
 Eindklassement regionale baan competitie 

Diverse top 10 klasseringen bij Internationale wedstrijden op de baan 
Diverse top 20 klasseringen bij B-senioren wedstrijden op de weg 
 
2003 - Junior 
Lid Selectie Oost Nederland 
1

ste
 wegwedstrijd Heerde 

1
ste

 wegwedstrijd ’t Veld 
5

de
 Landelijke weg C-senioren Vinkenbuurt 

3
de

 Landelijke weg C-senioren Schijndel 
2

de
 Landelijke weg C-senioren Hoogeveen 

2
de

 Eindklassement regionale competitie 
Diverse top 10 klasseringen bij Nationale wedstrijden op de baan 
Diverse top 15 klasseringen bij Internationale wedstrijden op de baan 
 
2002 - Kadet  
Lid Selectie Oost Nederland 
2

de
 wegwedstrijd Zwolle 

2
de

 Eindklassement regionale competitie 
12

de
 Eindklassement landelijke baan competitie 

Diverse top 5 klasseringen bij Nationale wedstrijden op de baan 
 
2001 - Kadet 
5

de
 Eindklassement regionale competitie 

Diverse top 15 klasseringen bij Nationale wedstrijden op de baan 
 
 



PERSOONLIJKE GEGEVENS 

WERKERVARING 

Curriculum Vitae Jan-Willem Bobbink 

 
Jan-Willem Bobbink 
Meidoornstraat 36 
7221GG Steenderen 
 
Tel.: (+31) 0575-452242  
Mob.: (+31) 06-21481833     
E-mail: info@jwbobbink.nl 
Sofi-nummer: 1393.87.249 
Bankrekening: 1253.76.758 
 
Geboren: Warnsveld, 30 oktober 1987 
Geslacht: Mannelijk 

 
- jun. 1998 t/m aug. 2000 Bij Veerpont Bronkhorst te Bronkhorst 
Taken: Vergoedingen afrekenen met klanten. 
 
- 2000 t/m heden. Freelance Vormgever op breed gebied. Van websites, magazines, 

en posters tot cd hoesjes en flyers. Voor impressies: www.jwbobbink.nl  
 
- dec. 2001 t/m heden. Bij Free-Wheel bv te Vorden 
Taken: Voornamelijk het onderhouden en bijwerken van de computersystemen en de 
diverse websites. Verder verantwoordelijk voor enkele brochures en flyers. Daarnaast 
ervaring met de ver- en inkoop van skates en skeelers. Ook veel ervaring met het 
telefonisch verwerken van bestellingen of offertes en afhandelen van vragen. Meer 

informatie op de websites www.free-wheel.com en www.free-skate.com  

 
 - jan. 2005 t/m aug. 2006. Bij Bobbink Inline Sports te Steenderen 
Taken: Eigenaar. Groothandel in Koreaanse skate- en skeelerproducten en daarnaast 

actief op internet als webshop www.gyrowheels.nl. Klanten voornamelijk in 

Nederland en Belgie, de groothandel richtte zich meer internationaal op heel Europa.  
 
- aug. 2005 - t/m sep. 2005. Bij Frico Cheese te Steenderen.  
Taken: medewerker pakhuis en kaasmakerij. Laden van kazen in vrachtwagens. 
Uitpekelen van kaas. Stapelen van kaas. Erg divers werk. 

 
- mei 2006 - t/m heden. Bij Frico Cheese te Steenderen.  
Taken: medewerker pakhuis en kaasmakerij. Laden van kazen in vrachtwagens. 
Uitpekelen van kaas. Stapelen van kaas. Erg divers werk. 



OPLEIDINGEN EN DIPLOMA’S 

INTERESSES EN AANVULLENDE INFORMATIE 

 

Curriculum Vitae Jan-Willem Bobbink 
 

  

 

• 1992 - 2000 Basisschool 

• 2000 - 2006 Tweetalig VWO Natuur en Techniek (nog niet compleet) 

• 2000 - 2006 International Baccalaureate English A2 Higher Level 
 

 
Interesses en hobbies:  

• Skeeleren en fitness 

• Interesse in wetenschap met als hoofdpunt de moderne natuurkunde 

• Computeren. Onder andere het ontwerpen en programmeren van websites 
 
Aanvullende informatie: 

• Bestuurslid en onderzoeker voor Stichting PTAH te Brummen sinds 1999. 
Deze stichting doet onderzoek naar het graancirkel fenomeen.  

• Lid Regionale Selectie Skeeleren sinds 2001 

• Lid Nationale Selectie Skeeleren sinds 2004 

• NOC-NSF Topsportstatus Regionaal Talent 2005 / 2006 
 

 


