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Plywood is een skate organisatie die al vanaf 2005 actief is in de skateboard scene van Nederland. We werken met jonge, sportieve en 
dynamische krachten. Door deze mengelmoes is Plywood een organisatie die op vele vlakken uit de voeten kan.

Plywood is ook een onderdeel van Stichting Skatepark Breda (SSB). Dit is een stichting die dezelfde doeleinden heeft als Plywood: het 
stimuleren van de skatesport en de sport meer draagvlak bieden. Door deze samenhang is Plywood een organisatie met veel know how 
van de scene. Bij ons heeft u een uitgebreid arsenaal aan mogelijkheden.

Door samen te werken hebben we al verscheidene wedstrijden, demonstraties en evenementen kunnen realiseren. Hier zijn we als organi-
satie trots op. Met diezelfde passie en ambitie trachten wij onze doelstellingen na te leven: de skatesport te laten groeien en meer bekend-
heid voor de sport te creëren onder nieuwe doelgroepen.

Met Plywood bieden we u de gelegenheid een platform te 
creëren waar jongeren samen komen om de skate sport 
te ontdekken. Dit is goede stimulatie om jongeren sportief 
bezig te laten zijn en de jongeren participatie te bevor-
deren.

Dit doen wij doen wij door het bieden van de volgende 
diensten:

• Events
• Rental
• Constructions
• Demo

Dus bent u voor deze zomer op zoek naar een sportieve 
toevoeging aan uw gemeente, jongerencentra, skatepark, 
festival of evenement? Dan kunt u bij Plywood terecht.
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Als Plywood uw evenement organiseert, dan kunt u rekenen op een volledig pakket 
aan diensten. Alles wordt voor u geregeld, van het voorbereidend werk zoals het 
ontwerp van een promotionele flyer tot de aankleding van het uiteindelijke evenement, 
zoals een demonstratie van ons eigen Plywood demo team. Dit heeft de afgelopen 
jaren al veel enthousiaste deelnemers en bezoekers getrokken op de evenementen 
die Plywood op lokaal en landelijk niveau heeft georganiseerd.

Afhankelijk van het doel van het te organiseren evenement bieden wij u onder andere 
de volgende diensten aan:

• Het aanleveren van een gepast skatepark. Tevens maken wij voor u ook een  
 ontwerp voor een skatepark op maat (op aanvraag).
• Het ontwikkelen van promotioneel materiaal. Zo verzorgen wij bijvoorbeeld uw  
 flyer, maar ook uw huisstijl of logo. Hiervoor werken wij samen met een vaste  
 ervaren ontwerper.
• Wij bieden u verscheidene sponsoren uit de skate branche. Deze professionele  
 aanpak levert uw evenement naams bekendheid op en dit geeft uw evenement  
 een groter draagvlak.
• De opbouw van het evenementen terrein.
• Een demo van ons eigen Plywood demo team.
• Het organiseren van een skate wedstrijd. Wij hebben een professioneel team  
 aan juryleden die de wedstrijd beoordeelt. Tevens zorgen wij voor een officiele  
 prijs uitreiking met een gepast prijzen pakket.
• De muziekale aankleding van het evenement. Wij verzorgen uw podia en 
 geluids instalatie waar een DJ of een band met een host niet kunnen ontbreken.
• Is het evenement u te snel voorbij gegaan? Ons video team is meerdere  
 camera mannen rijk. Zij zorgen voor een complitatie van het evenement welke  
 u thuis op DVD kunt nabeleven.
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Plywood biedt u verscheidene mogelijkheden in de opbouw van het te huren 
skatepark. Het park bestaat uit verschillende obstakels die afhankelijk van de grootte 
van het evenement individueel kunnen worden gebruikt voor kleine evenementen 
maar ook kunnen ze samen worden gevoegd tot een totaal skate parcours voor grot-
ere evenementen.

Wij bieden u de volgende verhuur mogelijkheden:

Verhuur street obstakels
Wij bieden u een volledig keuze pakket aan street obstakels. Hiermee kunt u naar 
wens uw eigen street parcours samen stellen. 

Verhuur mini ramp
Onze portable miniramps zijn altijd een eyecatcher op ieder evenement. Met een 
gemiddelde afmeting van 6 bij 11 meter kunt u  met een kleine oppervlakte toch een 
volledig evenement organiseren en een grote groep mensen entertainen. Met een 
hoogte van 1.20 meter zijn onze mini ramps perfect voor zowel de beginnende als de 
gevorderde skater.

Alle mini ramps hebben een berken topping en zijn daardoor ideaal voor het gebruik 
met  skateboards en inline skates. Door het gladde oppervlak biedt een mini ramp 
een perfect platvorm voor het geven van demonstraties en het organiseren van wed-
strijden. De mini ramps worden in slechts een uur geïnstalleerd en gebruiksklaar 
gemaakt op de afgesproken locatie.

De prijzen van de te huren obstakels zijn op aanvraag.
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De bouw van skate obstakels is in principe onze core-business. In onze     
werkplaats bouwen we alles van kleine obstakels tot complete bouwpakketten 
voor grootschalige skateparken. Als u op zoek bent naar permanente houten 
obstakels voor binnen of buiten gebruik, dan zorgt Plywood voor het gewenste 
resultaat.
 
Voor de organisatie van grote evenementen verzorgt Plywood al de obstakels. 
De obstakels worden prefabrikaat ontworpen zodat ze op de evenementen 
snel gemonteerd en gedemonteerd kunnen worden.

Plywood is ook actief in de particuliere branche en verzorgt op die manier 
kleine obstakels te denken aan miniramps, curbs, rails en funboxen. Hier kan 
zowel de beginnende als de gevorderde skater veel plezier op beleven.

Duurzaamheid staat bij ons hoog in het vaandel. Onze obstakels worden 
gemaakt  van duurzame materialen die jaren lang bestand zijn tegen slijtage 
en klimaatwisselingen. Daarnaast gebruiken we vernieuwde technieken om de 
obstakels solide  en weersbestendig te maken en te houden.

Prijzen variëren afhankelijk van de grootte van het te bouwen project                
en worden gecalculeerd op basis van een uitgebreid bouw plan met een                
gedetailleerd ontwerp.
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Wilt u tijdens uw evenement een spectaculaire skateboard demonstratie? Dan 
bent u bij Plywood aan het juiste adres. Wij beschikken over een breed             
arsenaal aan demo rijders. Op elk evenement worden de grenzen van de 
skateboard sport verlegd wanneer zij hun truuken doos open trekken. Dit trekt 
altijd een hoop enthousiaste kijkers. Het Plywood skateboard team kan uit de 
voeten in onder andere de volgende disciplines:

• Street
• Vert en bowl
• Park

Zodra de locatie bekend is zorgen wij voor het demo team dat bij de uitgekozen 
locatie past. Het team is in te huren vanaf twee skaters. Zij zullen zorgen voor 
een hoogstaande demonstratie op Nederlands top niveau. Door de diversiteit 
aan skaters is elke demonstratie weer anders.

Het Plywood demo team bestaat uit de volgende skaters:
 
• Hessel van der Veer
• Gijs Both
• Hans van Dorssen
• Jimmy de Kok
• Rinse Staal



We hopen dat we een goed beeld hebben kunnen geven van wat Plywood u te bieden heeft. De mogelijkheden 
zijn eindeloos.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer over ons weten?

Neem dan contact met ons op
of bezoek ons op onze website.

Plywood Constructions

www.plywoodconstructions.nl
tel: 0031 (0)6 1966 8170

email: info@plywoodconstructions.nl
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Ontwerp door Minus.


