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House of Sports is een full-service sportmarketing bureau waar 35 enthousiaste mensen 
werken die allemaal dezelfde passie hebben: sport. House of Sports is actief op vrijwel 
alle gebieden waar sport en commercie elkaar raken. Zij adviseert bedrijven over hoe zij 
sport kunnen gebruiken in hun marketing en communicatie en bedenkt en organiseert 
evenementen zoals de Coolste (ijs)Baan van Nederland, de Amsterdam City Swim en 
het Europese Kampioenschap zwemmen. Tevens begeleiden de medewerkers (oud)top-
sporters zoals Pieter van den Hoogenband, Sven Kramer en Ranomi Kromowidjojo en zijn 
ze marktleider in reclame-boarding bij onder andere voetbalwedstrijden van de Eredivi-
sie, het Nederlands elftal, de KNVB beker etcetera. Daarnaast runt House of Sports het  
grootste online boekingskantoor voor sprekers uit de sportwereld: SportsSpeakers.nl.

De Coolste Baan van Nederland
Wellicht bent u afgelopen februari 
wezen schaatsen op De Coolste Baan 
van Nederland? House of Sports was de 
bedenker en initiator van dit podium 
waar topsport afgewisseld werd met 
topentertainment. De gehele maand 
februari lag er een volledige 400 meter 
ijsbaan in het Olympisch Stadion. Deze 
was toegankelijk voor iedereen die op 
deze historische plek wilde schaatsen. 
Ter plaatse konden schaatsen gehuurd 
worden, was er Koek & Zopie en konden 
bezoekers schaatsles krijgen van Rintje 
Ritsma of Erben Wennemars. Particulieren 
en bedrijven konden, genietend van live 
optredens van onder andere Roel van 
Velzen en Dinant, een heerlijke winterse 
maaltijd nuttigen. Bij iedere behaalde 
Nederlandse Olympische medaille ging 
de Olympische vlam aan. En tijdens het 
afsluitende weekend streden de kersverse 
Olympische medaillewinnaars op het  
ijs om de felbegeerde titels van het NK- 
sprint en -allround. 

VOLGENDE BIJEENKOMSTEN:
donderdag 9 oktober 2014**
dinsdag 4 november 2014
26ste Zaanse Ondernemersdag
donderdag 20 november 2014 
** De eerder geplande bijeenkomst voor 16 oktober is,  
i.v.m. de herfstvakantie, verplaatst naar 9 oktober 2014.
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Wielrennen en schaatsen
Het meest recente initiatief van House 
of Sports is het samenbrengen van 
het beste Nederlandse professionele 
wielerteam en de beste Nederlandse 
professionele schaatsploeg. Het nieuwe 
wieler- en schaatsteam zal gesponsord 
worden door de Nationale loterij De 
Lotto. Team Lotto Nederland is een niet 
eerder vertoond samengaan van twee 
verschillende takken van sport, waarbij 
op diverse terreinen nauw samengewerkt 
zal gaan worden. Sporttechnisch kunnen 
Olympisch kampioenen Sven Kramer en 
Stefan Groothuis gaat sparren met de Tour 
de France-sterren Laurens ten Dam en 
Robert Geesink. Een uniek gegeven in de 
Nederlandse sportgeschiedenis.

Sprekende voorbeelden en tips
House of Sports wordt tijdens deze  
214de Cornerbijeenkomst vertegenwoordigd 
door Ralph van Baasbank. Hij stond 
eerder aan de basis van NL Sporter,  
de belangenorganisatie voor topsporters,  

en is sinds 2005 binnen House of Sports 
verantwoordelijk voor Atletenmanage-
ment en SportsSpeakers.nl. Ralph zal u, 
aan de hand van sprekende voorbeelden 
en tips, laten zien hoe sport verbindt, 
verkoopt, stimuleert en inspireert. 
Afhankelijk van de actualiteit zal ook 
Patrick Wouters van den Oudenweijer 
(al ruim 22 jaar sportmarketeer, eerst 
voor Topsports Group, later als oprichter 
van House of Sports) of Erik Romijn (na 
jarenlang verantwoordelijk te zijn geweest 
voor alle sponsoring van Heineken en 
Amstel, waaronder de Champions League, 
sinds 2007 directeur House of Sports met 
consultancy en de algehele organisatie  
als verantwoordelijkheden) aanwezig zijn.

Ontdek hoe sport verbindt,  
verkoopt, stimuleert en inspireert

Ralph van Baasbank

Zaanse Startersprijs 

Aanmelden Zaanse Starters- 
prijs 2013 kan nog tot  
13 september aanstaande 


