
‘WE KNOW SPORTS,
          SO LET’S PLAY’



OPGERICHT IN
In 1918 opent P.L. Schreuders een winkel in touw- en 
borstelwerk en stalbenodigdheden aan de Hoogstraat 62 te 
Leerdam. In de loop der jaren breidt hij het assortiment uit met 
vrijetijdsproducten. Via weduwe Mevr. Schreuders-Emck, zet 
N.H. Emck de winkel voort. Sinds de jaren 60 opereren wij als een 
internationale importeur / groothandel met eigen merken.



VANDAAG DE DAG
We zetten het Schreuders-avontuur voort met een focus op betrouwbare en 
betaalbare sport-, outdoor- en vrijetijdsproducten.
Tegenwoordig leidt de 4e generatie het familiebedrijf met de nadruk op 
internationale expansie, het verder verbeteren van onze online aanwezigheid 
en het versterken van ons merkenportfolio.

‘Schreuders Sport is een familiebedrijf  
dat zijn klanten al 

honderd jaar met trots bedient’
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NIJDAM ®  Skate & Scooters Collection
WAIMEA ®  Beach & Watersports Collection
AVENTO ®  Sports Collection
ABBEY ®  Outdoor Collection
WINTER-GRIP ®  Winterboots Collection
RALKA ®  Rainwear Collection
STARLING ®  Winter accessories Collection

OUR BRANDS > YOUR WINNERS
Voornaamste collecties binnen het assortiment:



8 PRODUCT CATEGORIEËN
Sport & Spel

Watersport

Skating

Camping & Outdoor

Tassen & Rugzakken

Kleding

Schoeisel

Wintersport



‘Ons in-huis ontwerpteam besteedt 
aandacht aan elk detail van het product’
‘Ons in-huis ontwerpteam besteedt 
aandacht aan elk detail van het product’

EIGEN PRODUCTONTWIKKELING
Onze organisatie steunt op een solide basis van kennis en expertise 
voor wat betreft ontwikkeling en productie. Dit stelt ons in staat via 
toegeweide ondersteuning en creatieve oplossingen een product of een 
volledige collectie naadloos aan te laten sluiten bij de behoeften van de 
klant.
We streven naar langdurige samenwerkingen op alle niveaus die alle 
betrokken partijen ten goede komen.



EXPORT NAAR 45 LANDEN
BESTELD VOOR 11:00am, ZELFDE DAG VERZONDEN

55.000M2

MAGAZIJN
WERELDWIJDE
VERZENDING

RAINWEAR

OUTDOORBEACH GEAR

           MADE FOR 
 PERFORMANCE

FOOTWEAR

SKATING

3.900.000
PRODUCTEN 
OP VOORRAADZONNEPANELEN

VOOR EIGEN ENERGIELEVERING

2.000
550.000 kWh
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PER JAAR VANUIT
ONS EIGEN MAGAZIJN

1918 1949 1980 1991 1996 1999 2001 2005 2009 2016 2018

Oprichten van de 
onderneming 
door
P.L. Schreuders

Overname van 
de winkel door
N.H. Emck

Voltooiing van 
3.000m2

nieuwbouw voor 
Wintersport 
Leerdam B.V.

Verkoop van 
meer dan 
850.000 
trilobolt 
trainingspakken

Aankoop van het 
oer-Hollandse 
merk Nijdam®

Lancering van de 
website
schreuderssport.nl

Verkoop van meer 
dan 500.000 
aluminium stepjes

Verkoop van 
meer dan 
600.000 
custom-made 
rugzakken 
(1 model)

Eindelijk weer 2 
strenge winters 
achter elkaar, 
resulterend in de 
verkoop van 
honderdduizenden 
paren schaatsen

Introductie van 
de nieuwe 
huisstijl

100 jarig bestaan 
van
Schreuders Sport 
International B.V.

MEER DAN 5.400 PRODUCTEN
VERDEELD OVER 8 CATEGORIËN

SPORT & SPEL  ●  WATERSPORT  ●  SKATING  ●  CAMPING & OUTDOOR  ●  TASSEN & RUGZAKKEN  ●  KLEDING  ●  SCHOEISEL  ●  WINTERSPORT
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55.000 M2 MAGAZIJN
Dat zijn 13 voetbalvelden vol betaalbare zomer- en winterproducten 
voor iedereen! Van skateboards, sportkleding en fitnessmateriaal 
tot schaatsen, sleeën, handschoenen en mutsen, alles is er! 
Dit immense aanbod maakt Schreuders Sport de ideale partner 
voor zowel grote als kleine bestellingen.



‘Onze 55.000m2 opslagruimte en 
snelle leveringen garanderen 
productbeschikbaarheid 
en betere verkoopcijfers’
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BELANGRIJKSTE FEITEN
3.900.000 producten op voorraad

5.400 unieke producten in onze collectie

10.000 zendingen per jaar vanuit ons eigen magazijn

45 verschillende bestemmingslanden

Bestellingen geplaatst vóór 11:00 uur, dezelfde dag verzonden



MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN
Als familiebedrijf geloven wij sterk in een duurzame sociale 
verantwoordelijkheid van de onderneming wat ook blijkt uit de 
verschillende initiatieven op dit gebied in.

Duurzaamheid
Onze 2.000+ zonnepanelen produceren meer dan 550.000kWh. 
LED-verlichting in ons magazijn zorgt voor een jaarlijkse besparing 
van meer dan 40.000kWh. Het is tevens onze ambitie om het 
toepassen van verpakkingsmateriaal voor eenmalig gebruik te 
minimaliseren. Dit nemen wij ook mee in onze ontwerpstrategie.

Goede arbeidsomstandigheden
Wij zijn lid van de Foreign Trade Association (FTA) en het Amfori 
Business Social Compliance Initiative (BSCI). Aangesloten 
organisaties leggen sterk de nadruk op het waarborgen van 
verantwoorde arbeidsomstandigheden.



Sociale werkplaats
Sinds 2002 hebben we een nauwe samenwerking met het leer- en 
werkbedrijf Avres. Deze samenwerking heeft ertoe geleid dat we een 
team van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt hebben 
kunnen betrekken bij onze dagelijkse activiteiten.

Productveiligheid
Veilige, hoogwaardige producten zijn al honderd jaar de drijvende kracht 
achter ons bedrijf. Betrouwbare testinstanties zoals Intertek, SGS en 
TÜV inspecteren en keuren onze producten.

‘Sociaal en milieubewust 
ondernemen, gericht op 
een betere toekomst’

‘Sociaal en milieubewust 
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een betere toekomst’



DATA UITWISSELING
Om de efficiëntie te verbeteren en fouten te minimaliseren, gebruiken 
we een krachtige API koppeling, een EDI koppeling en een eenvoudig te 
gebruiken CSV feed zodat we snel informatie uit kunnen wisselen.We 
ondersteunen momenteel:
• Productgegevens (bijv. artikelnummer, kleur, afmetingen, uitgebreide 

productinformatie, barcodes, prijzen, afbeeldingen)
• Order invoer (voer uw inkooporder rechtstreeks in vanuit uw 

softwarepakket in ons systeem, inclusief een extra controle op 
correcte prijzen en voorraad beschikbaarheid)

• Bestellingen (uw lopende bestellingen incl. bestelde hoeveelheden, 
prijzen en verwachte levering)

• Leveringsinformatie (of de bestelde producten zijn verzonden en wat 
de komende zending bevat)

• Facturen (bijv. factuurnummer, totaalbedrag, B.T.W., vervaldatum)



HANDIG ONLINE BESTELLEN
Plaats uw bestelling via onze moderne webshop. Via deze website 
kunt u bestellen uit onze gehele collectie. Het overgrote deel van 
deze producten is direct leverbaar. Naast eenvoudig bestellen, 
kunt u voorraadposities, uw eigen inkoopprijzen, barcodes, 
productafmetingen, extra foto’s en nog veel meer bekijken.

‘Met drie verschillende 
krachtige datakoppelingen 
kunnen we eenvoudig en snel 
zaken doen’
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SCHREUDERS SPORT INTERNATIONAL B.V.
Plesmanstraat 4
4143 HL Leerdam
Nederland

T +31 (0) 345 639 639
E sales@schreuderssport.com
W www.schreuderssport.com
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Geen enkel deel van deze catalogus mag op 
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OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m Vrijdag

8.30 - 17.00


