John Raadschelders Consultancy.
Sport gaat emotioneel - onkritisch en politiek-economisch door alle lagen van de bevolking en
culturen. Tijdens de laatste bijeenkomst van alle regeringsleiders in Amsterdam, is de sport als
zodanig voor het eerst genoemd.
Tijd om de mogelijkheden van de sport nog beter te gebruiken.
In deze snelle ontwikkelende maatschappij moeten bedrijven structureel bezig blijven met:
“Wie zijn wij en waar willen wij naar toe”. Continu beleidsmatig denken en werken.
J.R.C. staat bekend als een dynamisch, resultaat gericht bedrijf. De boemerang in het logo geeft dit
nadrukkelijk weer. Flexibiliteit, bewust zijn van politieke keuzes en stressbestendigheid, staan garant
voor een “in time”, kwalitatief goed resultaat.
John Raadschelders Consultancy, Advies & International Eventmanagement is
werkzaam op de volgende gebieden:

-

Het ontwikkelen van beleidsplannen
Sponsorfinding en contracten
Draaiboek voor sportevenement en bedrijven dag(en)
Communicatie en PR.
Technische ondersteuning topsporters
Total Sportmanagement
Websites
Internationale Evenementen

Goed bekend met o.a.:
! Profileringmogelijkheden voor bedrijven, overheden en instanties
! Nationale en internationale ontwikkelingen op sociaal cultureel, politiek en
economisch gebied. Met name gericht op sport, onderwijs en internationale
sportevenementen
! het beleid van Nederlandse Sportbonden, NOC*NSF, Nederlands Olympisch Comité/ IOC
Lausanne
! Topsportmanagers door overleg met verschillende koepelorganisaties in Nederland
! Aansturing wetenschappelijk onderzoek bij sport
! aanvragen bij de Europese Commissie in zake sport
! Pers, radio en TV. Nationaal en internationaal
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Voorbeelden:
!
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!
!
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!
!
!
!

Topsportmanagers overleg met in Nederland.
Beleidsplan en implementatie Sydney 2000 voor de Nederlandse Triathlon Bond.
Expertgroep NOC*NSF voor hoogtetraining.
4 jaar gedoceerd op HBO incl. examens
Begeleiding topatleten uit verschillende sporten.
Race director/ eventmanager bij NK-EK-WK. Alle facetten van een topevenement.
Organisatie 2001 ITU Powerman World Championship Duathlon in Limburg
Secretariaat van de International Powerman Association
Concept en implementatie van de London Triathlon
Advisering bedrijven/topsporters met betrekking tot sponsoring.
Lezing voor bedrijven en sportmensen. " Pieken en Dalen "
Trainingskampen en gasttrainingen verzorgd
Activiteitendag(en) voor grote bedrijven. (o.a. voor W.M.L. en Nunhems zaden)
Organisatie/advisering nationale en internationale wedstrijden wielrennen
Coördinatie internationale TV opnamen. Garantie van min. 100 landen mogelijk

Specifieke uitdieping grote evenementen met betrekking tot grote logistieke zaken
die van belang zijn bij wieler-, hardloop- en duathlon- en triathlon evenementen
1. Triathlon London 2000-2010.

In 2000 gevraagd als adviseur. Vanaf 2001 gestart met uitvoering en natuurlijk verder uitbouw
van het totale door JRC ontwikkelde concept. Tijdens het evenement ben ik de Race Director
/Crises Manager.
Op dit moment is het de grootste triathlon van de wereld met o.a.:
! Meer dan 13.000 deelnemers.
! Een voor het verkeer afgesloten fietsronde van 20 km door London. Parkoers loopt
vanaf Excel - Canary Warf - London Bridge - London Embankment - Big Ben.
! De organisatie verzorgt en coördineert ook de verkeersmaatregelen.
! Indoor 30.000 m2 ingericht waaronder een gedeelte voor de Sportexpo.
! Meer dan 30.000 bezoekers.
! Afstemmingen Risk Assessment voor alle onderdelen en met alle betrokken partijen.
Inclusief oefeningen.
! Crisis Management
! Dit evenement is gebruikt voor de bid van London voor de Olympische Spelen van
2012
! Gezwommen wordt er in Victoria Dock in een afgesloten deel van de Theems, tussen
Excel en London City airport.
! Het loopparkoers bevindt zich in hetzelfde gebied rond Excel.
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1.1. In samenwerking I.M.G. organisatie in UK.

Verder wordt er in Groot – Brittannië medewerking en advies gegeven bij de triathlon van
Blenheim/Oxford, de duathlon van Richmond (Londen), de Etape Caledonion in Schotland, een
wielerwedstrijd over 80 mijl afgesloten wegen voor de Cyclo Sportivo.
Uitbreiding in Europa o.a. Stockholm en Barcelona
IMG is het grootste Sport en Entertainment bedrijf in de wereld, met vestigingen over de hele wereld.
Hun kantoren ondersteun ik dan als “international eventmanager”. Het ontwikkelen en begeleiden bij
het opzetten van nieuwe “Mass Participation events”. Tijdens de evenementen aanwezig als race
director en zitting in het “Crisis Management Team”.
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2005 Open EK wielrennen voor mensen met een beperking in Alkmaar

5 dagen baanwedstrijden
5 dagen wegwedstrijden
Opening op de Kaasmarkt in Alkmaar
Afstemming transport, verblijf van deelnemers , begeleiders en officials.
Risk Assessment en Crisis management
Catering voor 12 dagen van alle deelnemers en functionarissen
Meer dan 30 deelnemende landen
Bezocht door vertegenwoordigers van het Beijing Olympic Committee
Het hele evenement zelf aangenomen
International Powerman Association(I.P.A.) www.powerman.org

Loop en fiets parkoersen worden gemaakt van minimaal 2,5 km – 20 km
Deze parkoersen zijn allemaal voor het verkeer afgesloten
Zowel NK- , EK- als WK- duathlon georganiseerd
Meerdere jaren een internationaal Jeugd Congres georganiseerd voor jeugd,
begeleiders en ouders
NK wielrennen tijdrijden voor mensen met een beperking.
Randprogramma voor genodigden, sponsoren en toeschouwers.
Initiëren van duathlon wedstrijden over de hele wereld.
Observer en kwaliteitsbewaking van de Powerman wedstrijden in Europa, Azië
en de Verenigde Staten (ongeveer 10 per jaar).
Internationale Powerman evenementen van begeleiden tot helemaal onder
eigen beheer opstarten en uitvoeren van alle facetten die bij een topevenement
Vitaal en Gezond ga voor VITALOND. 2013 www.vitalond.nl
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