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KRANT OVER SPORTIEF PERSPECTIEF 
IN EEN STAD MET RIJKE HISTORIE



KAI ClEMENT

“In augustus speelde ik mijn 

eerste wedstrijden voor de 

hoofdmacht van RFC Haarlem, in 

de basis. Twee maanden later ben 

ik op wereldreis gegaan. Als ik 

terugkom begin maart zijn er nog 

een paar wedstrijden over, waarin ik hoop nog belangrijk 

te kunnen bij het binnenslepen van het kampioenschap 

in de 2e Divisie. Als de krant uitkomt, zit ik in Australië, 

waar ik enkele weken meetrain bij de Warnersvale Rugby 

Club. Via mijn coach kwam ik in contact met een Austra-

liër die vorig jaar bij ons in Haarlem speelde. Het zal hier 

zwaar worden, aangezien ik een tijd niet heb gerugbyd. 

Mijn sportieve toekomst hangt af van waar ik ga studeren. 

Waarschijnlijk wordt het Amsterdam en dan is Ascrum 

mijn nieuwe club.”

BERT HARTMAN

Nieuwe krant, nieuwe  

verhalen. 

Een jaar geleden rolde de 

eerste Haarlem Sport van 

pers. Ik stond erbij en  

keek ernaar. Met kloppend 

hart en open mond. Mijn 

eerste eigen krant. Eigenlijk 

haaks op de heersende 

digitalisering. 

Geen zorgen voor digirati, Haarlem Sport blijft ook te  

lezen op het scherm van smartphone, tablet of laptop 

(www.haarlemsport.nl/krant). Voor mij gaat er niets  

boven papier. Misschien is het nostalgie, een hang naar  

het voorbije. Haarlem Sport blijft daar oog voor houden.  

In ‘Een jaar later’ blik ik nog een keer terug met tien  

sportfanaten uit de eerste editie. Hoe is het hen vergaan  

en wat verwachten ze van 2018?

Vrij vertaald naar de onderkop van de krant: sportief  

perspectief in een stad met historie.

CHIEl BERKHOuT

“Wij hebben 2017 als Kinheim 1 

ervaren als een ontzettend leuk 

en leerzaam seizoen. We hebben 

ook veel gelachen en onszelf 

ontzettend goed neergezet als 

team. Er valt voor ons natuurlijk 

nog genoeg te leren, maar zeker met de extra ervaring van 

vorig seizoen gaat dat goedkomen. Het doel voor 2018 is 

promoveren. We hebben laten zien wat we als jonge  

honden, meer dan een aardig potje kunnen spelen. Ook 

tegen ervaren teams. Eén ding is zeker, we staan straks 

allemaal weer te trappelen om onze spikes aan te mogen 

doen en ervoor te gaan.”

AuKE VAN DER WAl

“Ik loop nog elke week mijn  

rondjes met Rob van Dokkum, 

Henk Put en de rest van de  

vriendengroep. Zo lang we ons  

fit voelen, willen we elkaar blijven 

stimuleren om onze handicap te 

verbeteren, vooral ook om zo nog meer plezier uit ons  

spel te halen. Maar de gezelligheid staat nog steeds 

voorop.”

PEllE ClEMENT

“Na mijn debuut te hebben ge-

maakt in alle competities waarin 

Ajax 1 actief was (en nog gescoord 

ook) werd op het daaropvolgende 

trainingskamp in Portugal een 

dubbele liesbreuk geconstateerd. 

Ik ben om die reden geopereerd en heb het grootste deel 

van de tweede seizoenshelft moeten revalideren. Dat was 

lullig, want ik zat net in een lekkere flow. Tegen het einde 

van de competitie heb ik wel nog een paar wedstrijden in 

Jong Ajax gespeeld. In de zomer heb ik de overstap naar 

Reading gemaakt. Ik wilde belangrijk zijn in een 1e elftal 

in een nieuwe (grote!) competitie. Het was gaaf om te  

merken dat Jaap Stam, mijn oude trainer bij Jong Ajax,  

me er graag bij wilde hebben. Het was een grote stap in 

mijn leven en mijn sportieve carrière. De manier van  

spelen de in Championship is wennen, vooral de intensi-

teit en het ritme van de wedstrijden. En ook al speel ik  

nog niet zo veel als ik graag zou willen, toch leer ik hier 

dingen die ik in de Nederlandse competitie niet zou leren.  

Kortom: I am ok for now!”

BENICIO BlET TERMAN

“Het gaat goed met mij. Ik ben 

nu acht jaar oud en zit in groep 5. 

Sinds november train ik met de 

B-puppilen. Ik leer heel veel. Ik heb 

nu de gele band met oranje slip. 

Judo vind ik nog steeds erg leuk 

om te doen en vooral  wedstrijden zijn leuk en spannend. 

Mijn hoogtepunt van 2017 was het Open Waterlandse 

Toernooi in Purmerend. Het was de eerste keer dat ik  

eerste werd op een toernooi. In 2018 ga ik weer proberen 

de beste te worden. Met Elco als trainer moet dat lukken.”

ARIE JAN  
VAN DER SCHAAF

“VC Spaarnestad blijft groeien. 

Met 750 leden horen we bij de 

vijf grootste volleybalclubs van 

Nederland. Ook in kwaliteit willen 

we ons blijven ontwikkelen, door 

goede trainers in te huren en cursussen aan te bieden aan 

scheidsrechters en coaches. Heren 1 scoort dit seizoen, 

met een sterk verjongde ploeg, boven verwachting en 

vaak met spectaculair spel. Dames 1 had een valse start 

door de vele blessures, maar de inhaalrace is ingezet met 

een mooie reeks zeges op rij. Ook in de breedte floreert  

de club, met mooie resultaten, maar vooral ook veel  

gezelligheid. De horeca in ‘onze’ Beijneshal, draagt daar 

aan bij. Evenals de authentieke sfeer in de zaal, die  

overigens enorm gedateerd is. De gemeente heeft de  

wensen voor de binnensport geïnventariseerd. Onze  

urgentie is bekend, maar het duurt nog zeker vier jaar  

voor een nieuw onderkomen wordt gebouwd, met  

hopelijk ook qua uitstraling veel allure.”

JORAM BEElEN

“Ik ben een compleet ander pad in 

geslagen en studeer momenteel 

werktuigbouwkunde in Delft, 

waar ik ook woon. Mijn sportieve 

activiteiten zijn sindsdien een 

stuk gedaald, met als voor-

naamste reden: tijdgebrek. Ik ben wel nog actief bij mijn 

zeilvereniging als begeleider. Het vak Bewegen, Sport & 

Maatschappij op het Schoter draagt daar zeker positief 

aan bij. Ik heb geleerd hoe ik lessen moet voorbereiden  

en spellen moet organiseren. Dat is precies wat ik nu  

doe bij de club.”

JAAP lAMPE

“Ik ben wel gewend beroemdheden 

een hand te geven, maar in januari 

2017 stond ik toch echt even te 

trillen toen ik wereldkampioen 

schaken Magnus Carlsen mocht 

begroeten in de Philharmonie in 

Haarlem. Terugblikkend is het gastheerschap van een 

speelronde in het Tata Steel Chess Tournament toch  

wel mijn sportieve hoogtepunt van 2017, en dat al in 

januari. In oktober beleefden we een primeur met een 

uitverkochte zaal voor de European Outdoor Film Tour, 

een avond vol spannende buitensportfilms. Als persoonlijk 

sportief doel, richt ik mij vooral op een lagere handicap  

op de golfbaan.”

REMCO WIlDSCHuT

“SportSupport heeft in 2017 een 

topjaar gedraaid, waarin we veel 

mensen op sportief gebied hebben 

kunnen bereiken op de scholen, 

maar ook buiten schooltijd om. 

De mooiste momenten vind ik die 

waarbij ik in de gaten krijg dat een activiteit succesvol 

is. Zoals een sportinstuif waar een groot aantal kinderen 

op af is gekomen. Maar bijvoorbeeld ook een laatste les 

‘Gezonde Leefstijl’, waarbij ik zie dat de kinderen over een 

periode van tien weken daadwerkelijk bewuster zijn gaan 

leven. In 2018 willen we blijven innoveren en zoeken naar  

manieren om de jeugd te laten bewegen. Bijvoorbeeld 

door trendsporten aan te bieden, maar ook door in te  

gaan op de vraag vanuit de jeugd in Schalkwijk zelf.” 

lAMMIE   
KRANENDONK 

“De dubbel 4 van Amphi-

trite heeft nog een aantal 

keer met elkaar geroeid, 

maar is daarna uiteen-

gevallen, onder andere door een reis naar het buitenland 

en bestuurswerk. Neemt niet weg dat we alle vier zijn  

blijven roeien. Sommigen in de dubbel 2, anderen in de 

skiff. Amphitrite heeft nog steeds veel boten op het water,  

soms in samenwerking met de vereniging aan de overkant. 

We komen elkaar regelmatig tegen. Ook is het erg leuk om, 

net als vorig jaar voor de foto in Haarlem Sport, een boot 

samen te stellen en het water op te gaan. Een roeivereni-

ging steunt al haar leden, door naar wedstrijden te gaan 

en elkaar aan te moedigen. Dat maakt Amphitrite tot  

één grote roeiploeg.”

EEN
JAAR

LATER

(3E VAN lINKS)
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IN  DEZE

SPORTKTANT

SPORTSTAD

Er gebeuren zoveel mooie dingen op 

het gebied van sport in onze stad dat 

het bijna onmogelijk is om ze allemaal 

in beeld te brengen. Precies daarom wil 

ik dit voorwoord graag beginnen met 

complimenten aan de initiatiefnemers 

van deze mooie krant. Het is fantastisch 

dat ook in deze tweede editie weer een 

podium wordt gegeven aan veel van wat onze stad op sportgebied te bieden 

heeft. Als wethouder sport ben ik daar enorm trots op. 

Afgelopen jaar is het de Honkbalweek gelukt om een doorstart te maken, 

zodat we in 2018 weer allemaal kunnen genieten van de internationale honk

balsterren op ons eigen Pim Mulier Sportpark. Ook is de eerste paal van de 

nieuwe Duinwijckhal geslagen, wat betekent dat in 2018 voor de laatste keer 

het internationale badmintontoernooi Dutch Junior in de oude hal gehouden 

wordt. Later dit jaar wordt de gloednieuwe toplocatie geopend. Een locatie 

die past bij een topclub en die voor vele jaren sportplezier zal zorgen. 

En de lijst om trots op te zijn groeit gestaag en reikt tot ver buiten onze 

(stads)grenzen. Zo werd Olympia Europees én Nederlands kampioen Softbal 

afgelopen jaar, en won een van de voormalige winnaars van de Haarlemse 

talentenprijs van het jaarlijkse sportgala, schaatster Esmee Visser, goud op 

haar eerste grote internationale toernooi. Maar ook zien we dit jaar met de 

opening van een nieuw sporthotel aan de ijsbaan een hele nieuwe partner 

in de sportstad Haarlem. Ik heb me laten vertellen dat het een bijzondere 

ervaring is om de schaatsers langs het raam te zien zoeven terwijl je aan het 

ontbijt zit. 

In Haarlem gaat sport niet alleen over jezelf meten met anderen en jezelf  

en elkaar vermaken, maar heeft sport ook een sociaal gezicht. Sport

verenigingen en clubs zetten zich, vaak in samenwerking met SportSupport, 

in om ook ouderen, kwetsbare groepen en minder validen een kans te geven 

om te bewegen. Dit komt in deze krant mooi naar voren. 

Steeds meer nemen sportverenigingen ook zelf een rol als maatschappelijke 

partner in de stad. Zo start bij Rugbyclub Haarlem het Turnover project, 

waarbij een intensieve trainingstage wordt aangeboden aan jongeren met 

een afstand tot de arbeidsmarkt. Een prachtige combinatie van een op de 

rugbysport gerelateerde training van verschillende vaardigheden, met de 

mogelijkheid van een echte baangarantie voor de jongeren die zich daarvoor 

willen inzetten. Zo helpen we elkaar een stap verder in Haarlem.

Al met al ziet het ernaar uit dat 2018 weer een prachtig sportjaar zal worden. 

Ik kijk ernaar uit om zoveel mogelijk Haarlemmers te ontmoeten op de vele 

sportaccommodaties die onze stad rijk is! 

Merijn Snoek
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// sportman van het jaar// sportman van het jaar

Na de fotosessie in de Gravenzaal van het 

Stadhuis, de vaste plek voor het Haarlemse 

sportgala, steken we schuin over en strijken 

neer in Café Studio aan de Grote Markt. De 

prijs werd een week eerder door vader Jan 

in ontvangst genomen, omdat Frank zelf in 

Sint Petersburg streed om de World Masters. 

De Heemskerker pakte brons in Rusland en 

eindigde daarmee als tweede in de algehele 

eindstand. “Op zich wel mooi dat mijn pa 

daar op het podium stond, want hij is heel 

belangrijk geweest in mijn ontwikkeling. 

Een sporter kan nog zoveel talent hebben, 

zonder hulp van de ouders lukt het gewoon 

niet,” neemt De Wit gelijk onbewust een 

voorschot op de zeven trefwoorden die hij 

krijgt voorgelegd.

FAMIlIE
“Ik ben de jongste uit een sportief gezin, 

met twee zussen en een broer. Ik heb eerst 

gevoetbald bij ADO’20 in Heemskerk. Al snel 

ging ik judoën bij sportschool De Lange in 

Beverwijk, omdat mijn oudere broer Jan 

daar ook naartoe ging. Mijn vader, die ’s 

nachts om twee uur opstaat voor zijn werk 

in de groente en fruithandel, heeft ons ’s 

middags, ’s avonds en in de weekends overal 

naartoe gereden. Ook toen ik overstapte 

naar Ben Riedijk in Velserbroek. Onze ouders 

hebben ons altijd gestimuleerd om te 

sporten. Daar ben ik ze nog steeds dankbaar 

voor, omdat er niks mooiers is dan sport.  

Ze leven met ons mee, maar hebben ons 

nooit gepusht. Daarvoor zijn ze thuis  

misschien ook wel te nuchter. ‘Frankie,  

doe gewoon je best meer kun je niet doen’.”  

TAlENT
“Ik ben geen enorme spierbundel, maar heb 

wel van nature een krachtige fysiek. Sinds 

de middelbare school ben ik vol voor judo 

gegaan. Ik was toch te weinig een team

speler voor het voetbal, terwijl judo me 

aardig afging. Ik houd heel erg van winnen, 

dus dat motiveerde om door te gaan. Zonder 

dat ik trouwens echt in de gaten waartoe 

het kon leiden. Dat kwam pas later. Ik pakte 

wel allerlei provinciale en nationale titels, 

maar dat voelde niet echt als iets groots. 

Pas toen ik tweede werd van de wereld bij 

de cadetten, kwam het besef: ik zou hier wel 

eens heel goed in kunnen worden. Daarvoor 

niet. Hoe dat komt? Dat zal toch wel weer 

de nuchtere opvoeding zijn. Thuis waren ze 

blij voor me als ik een mooi toernooi won, 

maar ik bleef gewoon één van de vier. En dat 

is nog steeds zo hoor. Ik moet wel normaal 

blijven doen.”

MENTAlITEIT
“Dan kom ik toch weer terug op dat nuch

tere: mijn voordeel is dat ik niet snel nerveus 

word. Ik zie wel bij mijn tegenstanders dat 

ze echt gespannen zijn, waardoor ze ver

krampen en onnodig energie verliezen.  

Ik merkte dat al als kind: als ik me niet te 

druk maak, is dat een groot voordeel. Dat is 

nog steeds zo, ook voor belangrijke partijen 

op de grote toernooien. Judo is eigenlijk een 

gemakkelijk spelletje: je legt een mat neer, 

zet twee mensen tegenover elkaar en kijkt 

wie de beste is.”

“Neemt niet weg dat ik bezeten ben van de 

sport. Met mijn vaste maat Michael Korrel, 

die in een zwaardere gewichtsklasse uit

komt, heb ik het altijd over het spelletje.  

Ook buiten de wedstrijden en trainingen  

om stellen we ons steeds de vraag: wat  

kan er nog beter? Daar betrekken we ook 

anderen bij. Ik ben leergierig en steeds  

benieuwd of anderen nog verbeteringen 

zien. Daar sta ik voor open. Ik pik er uit wat 

bij me past. Een voorbeeld is dat ik soms 

meer mijn geduld moet bewaren en niet 

elke keer in de eerste minuut al moet willen 

scoren. Dat zit wel in mijn karakter, want 

ik houd er van om op de mat spektakel te 

maken. Niet elke tegenstander leent zich 

daarvoor. Dat is ook een kwestie van een 

wedstrijd beter lezen. En naast tactisch,  

kan het ook technisch nog veel beter. Om 

stappen te blijven maken, moet ik sterker  

en volwassener worden.”

KENAMJu
 “Op mijn vijftiende ben ik overgestapt naar 

Kenamju, om de volgende stap omhoog 

te maken. Vooral internationaal kwam ik 

tekort. Ik heb in Haarlem eerst gewerkt met 

John van der Meer. Onder hem heb ik me heel 

goed ontwikkeld. Ik was vroeger helemaal 

druistig op de mat. Hij heeft daar veel meer 

rust in gebracht. Hij heeft me van een kinder

lijke tot een volwassen judoka gemaakt. 

Onder zijn begeleiding werd ik internationaal 

omhoog gestuwd. Als tweedejaars junior 

pakte ik de Europese titel en werd ik wereld

kampioen. Ook werd ik derde op de Grand 

Slam in Parijs, zeg maar het Wimbledon van 

het judo.”

“Vervolgens ben ik naar Benito Maij gegaan 

en zoals ik het nu zie, is dat de coach voor 

de rest van mijn leven. Samen met Michael 

vormen we een soort ‘gouden driehoek’. 

Benito raakt ook niet over judo uitgepraat 

en zoekt constant naar verbeterpunten in de 

trainingen en de wedstrijden. Samen analy

seren we veel. Waar ligt de progressie? Die 

openheid past wel bij mij. Ik ga niet zo goed 

om met gezag. Als het puur ‘moeten’ is, dan 

ben ik er snel klaar mee. Dat had ik vroeger 

al. Natuurlijk voer ik de trainingsopdrach

ten uit, maar ik moet wel het idee erachter 

begrijpen. Anders wordt het lastig.”

“Inmiddels ben ik verhuisd naar Papendal. 

Maar ik kom nog steeds veel bij Kenamju. 

Het is een echte judofamilie, waar ik nu 

dus ook deel van uitmaak. Misschien heb ik 

sindsdien trouwens nog wel meer contact 

met Cor, Dennis en Elco van der Geest, bij 

wie ik altijd terecht kan voor advies.”

OlYMPISCHE SPElEN 
“Ik kijk heel positief terug op Rio. Ik heb daar 

een toptijd gehad en heb daar top atleten 

als Usain Bol en Roger Federer van dichtbij 

gezien. Dat is heel speciaal en ik ben blij 

dat ik dat al op 20jarige leeftijd heb mogen 

meemaken. Het was natuurlijk nog mooier 

geweest, als ik er zelf een medaille had ge

wonnen. Ik had vooraf geen hooggespannen 

verwachtingen. Dat zou ook  

niet reëel zijn geweest, als jonkie. Al had 

ik er ook zomaar kunnen verrassen. Van de 

zilveren medaillewinnaar Travis Stevens  

had ik al eens gewonnen en ook tegen 

andere judoka’s die dichtbij het podium 

eindigden, heb ik goede partijen gejudood. 

Met een gunstige loting en een beetje geluk 

– want dat heb je gewoon nodig op zo’n  

dag – had ik toch ver kunnen komen.”

“Toen het toernooi er voor mij op zat, was ik 

eerst wel teleurgesteld, maar zoiets duurt 

bij mij nooit lang. Ik wil altijd winnen, ook 

al is het een potje mensergerjeniet. Maar 

ik ben ook realistisch. Ik wist waar mijn 

zwakke punten lagen. Mijn lichaam was  

nog niet sterk genoeg en ook qua stijl was 

het nog te onvolwassen. Inmiddels heb ik 

Frank de Wit van Kenamju is na zijn overwinning op de Grand Slam van Parijs vorig jaar door oudploeg

genoot Henk Grol benoemd tot ‘vaandeldrager van het Nederlandse judo’. De nuchtere judoka laat zich  

er niet door van de wijs brengen. Zelfbewust bouwt hij verder aan zijn sportieve loopbaan, kijkend van  

toernooi tot toernooi. “Met die focus komen de prijzen van zelf.” De uitverkiezing tot Haarlems Sportman 

van het Jaar is er zo een. 

FRANK DE WIT WIL
ALTIJD WINNEN

J u D O K A  K E N A M J u  T R OT S  O P  T I T E l 

H A A R l E M S  S P O R T M A N  VA N  H E T  J A A R 

grote sprongen gemaakt. Dat is echt terug  

te zien in mijn prestaties in 2017.” 

SPORTMAN VAN HAARlEM
“Die titel is een mooie bekroning op een 

meer dan geslaagd jaar met het goud op de 

Grand Slam van Parijs en Abu Dhabi en brons 

op die van Tokio. Als judoka van Kenamju 

maakt me dat extra trots. Clubgenoten Henk 

en Dex (Grol en Elmont, red.) zijn al groot 

met hun hoofd te zien op de gevel van de 

Kennemer Sporthal en het lijkt me wel gaaf 

om daar ook naast te hangen. Ik ben een 

geboren Heemskerker en rijd elk weekend 

van Papendal terug naar huis. Meestal ben ik 

de zaterdag of de zondag ook in Haarlem te 

vinden, voor mijn krachttraining bij Kenamju. 

Al mijn vrienden komen uit de judowereld en 

werken daar zo’n beetje allemaal, sommigen 

in de sportschool anderen als trainers van de 

talenten. Dat is toch de hechte band die we 

hebben bij Kenamju. Vaak doen we na afloop 

ook nog iets leuks, zoals een hapje eten in de 

stad. Dat is altijd gezellig.”

AMBITIES
“Er wordt me nu al gevraagd naar de Spelen 

van Tokio, maar dat is nog zo ver weg. Na

tuurlijk wil ik er over tweeënhalf jaar bij zijn, 

want judo is echt iets groots in Japan, maar 

het zou kortzichtig zijn om mijn pijlen alleen 

daar op te richten. Er zijn veel concurrenten, 

die allemaal ook voor goud gaan. Mijn eerste 

doel is me verder ontwikkelen. Als ik de de 

stijgende lijn van 2017 kan doortrekken, dan 

ben ik straks wel een serieuze kandidaat. 

Daar ga ik vol voor. Maar laat ik het eerst 

maar eens laten zien met een medaille op 

een EK of WK. Zo’n prijs brengt me weer een 

stap dichter bij dat ultieme doel.”

5haarlem sport4 haarlem sport



// sport in beeld

René Verbruggen en zijn collegabestuurders 

bij de rugbyclub zijn er maar wat verguld 

mee. Extra trots is het bestuurslid van 

de clubhuiscommissie op het feit dat het 

nieuwe onderkomen, dat volgens planning 

eind 2018 de deuren opent, volledig uit eigen 

middelen tot stand komt. “Toch de ultieme 

vorm van zelfredzaamheid.”

Dat laatste is mogelijk door een zogeheten 

‘verdubbelaar challenge’, twee clubleden die 

elke binnengehaalde euro verdriedubbelen. 

“Teams hebben elkaar uitgedaagd en dat 

heeft geleid tot een waanzinnige hoeveel

heid inzamelingsacties,” stelt Verbruggen 

enthousiast. “Een wijnactie, kerstbomen in

zamelen, een Six Nationsdiner, een kleding

beurs, een veiling van door kunstenaars 

beschilderde rugbyballen en de opbrengsten 

van rugbyende figuranten in een Skoda-

commercial. Het hield niet op.”

Het brengt RFC in de ‘comfortabele  positie’, 

vervolgt de bestuurder, “dat we geen lening 

hoeven af te  sluiten voor deze nieuwe 

mijlpaal voor de club. De veredelde bouw

keet waar we nu in bivakkeren, heeft altijd 

goed voldaan, maar we lopen nu toch tegen 

onze grenzen aan. We zijn in enkele jaren ge

groeid van honderd naar vijfhonderd leden. 

Dat past niet meer.”

Naast de aanstaande nieuwbouw, steekt 

de verenging met het zogeheten Turnover

project ook haar nek uit. Trainers bij de club 

begeleiden het komende jaar een groep 

jongeren die sociaal dreigen te ontsporen. 

“Door normen en waarden van het rugby 

in te zetten, proberen we de deelnemers 

weer op koers te krijgen. Dat kan zijn met 

echt actieve rugbytrainingen, maar ook met 

andere vormen van begeleiding. Dat alles 

moet er toe leiden dat ze weer werkervaring 

opdoen. In Castricum loopt al een vergelijk

baar project. Succesvol, en wij zijn ook vol 

vertrouwen over de goede afloop.”

Of dat laatste ook gebeurt op sportief vlak 

voor RFC Haarlem 1 hangt hoogstwaarschijn

lijk af van de onderlinge confrontatie met 

datzelfde Castricum op zondag 21 januari. 

Verbruggen: “Seizoenenlang hikken we er 

tegenaan met tweede of derde plaatsen, 

maar nu lijkt het er toch echt van te komen: 

promotie naar de Eerste Divisie. Hoe mooi 

zou dat zijn, om op dat niveau te debuteren 

in ons nieuwe clubshuis?”

Het heeft vier jaar van intensieve voorbereiding gekost, maar nu staat het op het punt van gebeuren: de  

handtekeningen van de aannemer en het bestuur van de RFC Haarlem voor de bouw van het nieuwe clubhuis.

ULTIEME ZELFWERKZAAMHEID  
LEIDT TOT NIEUW CLUBHUIS

// actueel

Op het Olympisch Kwalificatie Toernooi eind 

vorig jaar plaatste Esmee Visser zich voor de 

5000 meter op de Winterspelen van Pyeong-

chang in Zuid-Korea. Een groot succes voor 

de schaatster uit Beinsdorp, maar ook voor 

het Regionaal Trainingscentrum in Haarlem, 

dat bewijst toptalenten te kunnen afleveren.

Hoofdcoach Sjoerd Geraets is er heel duidelijk 

over: het positieve effect van het RTC op de 

prestaties van zijn voormalige pupil. “Esmee 

kwam destijds niet in aanmerking voor Jong 

Oranje, maar kon in Haarlem toch gebruik 

maken van goede schaatsfaciliteiten. Mede 

daardoor is ze zich goed blijven ontwikkelen, 

om later alsnog de overstap naar een merken-

team te kunnen maken. Het mooie van de 

RTC’s is dat talenten in hun eigen omgeving 

verder kunnen werken aan hun sportieve 

loopbaan.”

Nederland telt zes RTC’s met in totaal ruim 

zestig schaatsers. Met zestien teamleden is 

Haarlem de grootste. Geraets: “De vijver in 

Noord-Holland is groot, met vier ijsbanen, 

waarvan Amsterdam en Haarlem relatief  

ook veel licentiehouders hebben.”

Onder meer met de gemeentelijke kernsport-

subsidie kan het RTC drie uur in de week 

‘topsportijs’ aan de teamleden bieden. “Dat 

is belangrijk om de schaatsers echt goed te 

kunnen laten trainen. Vooral ook vanwege de 

hoge snelheden is dat op de reguliere uren 

vaak ondoenlijk.”

De aanpak werpt haar vruchten af. Naast 

Visser vonden ook Melissa Wijfje, Esther Kiel 

(Haarlems sporttalent van 2016) en Carlijn 

Schoutens hun plek bij de commerciële  

ploegen. De laatste gaat voor de Verenigde 

Staten naar de Spelen. “Dat zijn de successen 

voor onze academie, talent klaarstomen voor 

het grotere werk. Bij de jongens hebben met 

name Janno Botman en Jeroen Janissen bij de 

eerste seizoenshelft al hoge ogen gegooid.  

Zij hebben ook al juniorenwedstrijden op 

World Cup-niveau geschaatst.” 

Irene Alornyo lijkt de beste papieren te  

hebben om als eerste tot het talenten

korps van Jong Oranje toe te treden, maar 

voorzitter Freek Guit is voorzichtig. “Als 

middelgrote vereniging maken we een hele 

sterke ontwikkeling door, met vijf OJTS’ers. 

Keiharde garanties zijn er niet in een sport 

als turnen, waar de trainingsintensiteit zo 

hoog is en ook andere factoren als school 

en persoonlijke groei een belangrijke rol 

spelen.”

Toch is Guit vooral ook trots op de  

resultaten die de vier hoofdcoaches  

Katarina Sarisska, Danila Koster, Kelly  

Mathot en Imke Glas bereiken met hun 

pupillen Mahalia Ruff, Lisa Roosen, Kelsey 

Hommes, Floor Slooff en dus ook Alornyo. 

Ook op internationale toernooien weet 

BATO prijzen te pakken. 

De financiële steun van de gemeente en 

de bond bij talentonwikkeling blijft hard 

nodig, weet Guit. “Turnen is een dure sport, 

door de vele trainingsuren, de intensieve 

technische begeleiding en het reizen. Toch 

mag het niet zo zijn dat de ‘portemonnee 

van vader’ een selectiecriterium wordt.  

Om de contributie binnen de perken te 

houden is die steun dus hard nodig.”

Wat is de wens voor 2018? 

Guit: “Blijven meedoen op N1niveau, 

oftewel de Eredivisie van het turnen. Verder 

zou het mooi zijn om in Haarlem een eigen 

turnhal te bouwen, qua aanwas in de sport, 

zeker bij de meisjes, zou die zo vol zitten 

met trainingen en wedstrijden.”

Haarlem telt 141 sportclubs, volgens de 

database van SportSupport, zo meldden 

we in de eerste editie van Haarlem Sport. 

Waarschijnlijk zijn het er veel meer. Want 

Haarlem is sportief nog veel  actiever, 

veelal minder officieel. Want hoeveel loop

groepen, fietsclubs en bootcampteams 

zullen er niet ongeregistreerd door het 

Kennemer leven gaan? 

Haarlem Sport kijkt dit keer in de rubriek 

‘Zomaar een sportweek’ verder dan het 

gangbare voetbal, hockey of tennis. Huis

fotograaf Jos van den Broek legt in deze 

tweede editie de verrichtingen vast van  

verenigingen die publicitair iets meer 

aan de zijlijn van de sport opereren, maar 

waarvan de leden daarom niet minder 

bevlogen hun sport beoefenen. 

Het resultaat mag er weer zijn: een  

afwisselende reeks beelden op de baan, 

het veld, de dojo, het ijs en op, langs en 

boven trappen, bankjes, hekken en muren. 

Op pagina 16 en 17 is een uitgebreide  

reportage terug te vinden over freerun

ning. Een vrije sport in optima forma.  

Het bewijst eens temeer dat Haarlem 

daadwerkelijk beschikt over een  

gevarieerd sportpodium. 

DONDERDAg // 21:37 // SPORTHAl VAN DER gEEST // WWW.PICKlEBAllHOllAND.Nl

VRIJDAg // 14:36 uuR // BEIJNESHAl //  WWW.MuNKIMOTION.Nl

FREERuNNINg

PICKElBAll

ZOMAAR EEN SPORT WEEK

SCHAATSACADEMIE 
IN HAARlEM lE VERT 
EERSTE OlYMPIËRS AF

BATO HEEFT SOLIDE BASIS  
gELEgD MET TURNTALENTEN
Met vijf turnsters in de Oranje Jong Talenten Selectie  

heeft BATO de basis van de ‘sportieve piramide’ gelegd. 

Twee vertegenwoordigers in Jong Oranje en één in  

Oranje completeren het ultieme doel van de Haarlemse 

sportvereniging. Zover is het niet. Nog niet.

R u g B YC lu B  H A A R l E M  S T E E K T  H A A R  N E K  u I T
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blootgesteld aan allerlei meningen. De  

negativiteit wordt uitvergroot en blijft 

hangen. Wij draaien het om. We willen ze 

vertrouwen geven door ze dingen te laten 

organiseren, voor de gemeenschap, maar 

dus ook voor zichzelf.”

PASSIE
Want meedoen, daar draait het om. Donkor: 

“Dat mag sportief, maar kan ook op andere 

terreinen. Eigenlijk is passie een veel pas

sender trefwoord voor onze stichting. Als 

jongeren zich cultureel willen ontwikkelen, 

bijvoorbeeld met foto, film of muziek, dan 

stimuleren we dat ook. We helpen bij het 

zoeken van goede cursussen of stages, zodat 

ze daar hun talenten verder ontwikkelen.”

Sinds 2016 heeft Triple ThreaT ook een eigen 

plek in Winkelcentrum Schalkwijk. Het pand 

dient als het vaste honk voor de organisatie. 

“We verkopen er onze merchandise, maar 

houden er ook workshops en verzorgen 

huiswerkbegeleiding. Een mooie plek, 

midden in het hart van de wijk. Daarmee 

zijn de banden met het winkelcentrum ook 

aangehaald. Voorheen lukte het niet om de 

jongeren te bereiken en was er sprake van 

veel overlast. Nu is het een plek die open

staat voor ontmoeting, in positieve zin. En 

er vloeien zelfs commerciële opdrachten uit 

voort, zoals de organisatie van feestelijke 

evenementen op het parkeerdek onder de 

noemer van project DAK. Goed voor de sfeer 

in het winkelcentrum en een mooie gelegen

heid voor onze jongeren om in de praktijk te 

leren organiseren. Die wisselwerking is heel 

waardevol.”

Volgens Donkor moet dat ook merkbaar zijn 

in de buurt. “Als je er zelf elke dag tussen zit, 

dan merk je de verandering minder, maar 

het kan niet anders of het heeft een positief 

effect. Bij Triple ThreaT hebben de jongeren 

mensen om zich heen, die hen wel raken, 

daar waar het ouders en docenten soms niet 

meer lukt. Sport en cultuur zijn mooie acti

viteiten om ze te interesseren en binnen te 

halen. Op zo’n moment kunnen we ze wijzen 

op het belang van school. En we stimuleren 

ze: word goed in wat je leuk vindt, want het 

kan later zomaar je baan worden. Voor mij 

gaat dat ook op. Ik kwam uit dezelfde  

situatie als die jongens. Samen is het gelukt 

om hier iets moois op te bouwen.”

‘BROERS’
Gedurende het vraaggesprek met Haar

lem Sport in de gang achter de tribune, 

beantwoordt Donkor geduldig vragen van 

TTT’ers over een verbanddoos, de kluisjes, 

het dagprogramma, de aanwezigheid van 

andere crewleden en heeft hij meerdere 

‘broers’ in het voorbijgaan een knuffel, boks 

of handshake gegeven. Het brengt hem geen 

één keer van zijn á propos. Het verhaal van 

Triple ThreaT kan hij inmiddels dromen. 

Onverstoorbaar: “De vereniging is in vier jaar 

tijd uitgebreid van vier naar achttien teams. 

We willen daarin verder groeien, zowel in 

niveau als in ledental. We spelen nu met 

twee teams in de landelijke competitie en 

die staan allebei op één. Ook dat heeft een 

voorbeeldfunctie en ook daarbij spelen disci

pline en mentaliteit een sleutelrol.” 

Toch loopt ook Triple ThreaT inmiddels tegen 

een grens aan. Zoals de beperkte zaalcapa

citeit in Haarlem. “We zijn al een tijdje bezig 

met een eigen hal. We spelen nu in zes, ze

ven verschillende accommodaties, waardoor 

het lastig is om sportief een gemeenschap

pelijk gevoel te creëren. En dat is jammer, 

want we willen juist die familie zijn, met  

een eigen thuisbasis. Dat staat voor ons nu 

het hoogst op de verlanglijst. Daar dromen 

we van.”

De Throwdown wordt die avond afgerond 

met een spetterend feest in het Patronaat. 

Ruim vijfhonderd TTT’ers vieren tot diep in 

de nacht het jubileum van de stichting. Het 

bewijs dat Triple ThreaT – hoe toepasselijk – 

springlevend is!

// triple threat// triple threat

Het jubileumfeest staat in het teken van 

sport en spel, maar ook van cultuur en saam

horigheid. “Triple ThreaT staat voor passie,” 

stelt oprichter Okrah Donkor. “We willen 

jongeren laten meedoen. Dat is in deze wijk, 

met veel minder draagkrachtige gezinnen, 

niet vanzelfsprekend. Wekelijks bereiken 

we zes tot zevenhonderd jongeren, met 

wie we samen proberen te ontdekken waar 

hun talenten liggen en leren hoe die verder 

te ontplooien. Wij creëren de voorwaarden. 

Daarna is het aan hen of ze daar iets mee 

doen.”

En dat spreekt Mike Kemper van Rabobank 

Haarlem en Omstreken juist zo aan.  

“Zelfredzaamheid is een van de strategische 

thema’s van onze bank. Daarnaast stimu

leren we graag talentontwikkeling. Beide  

komen terug in de werkwijze van Triple  

ThreaT. Vandaar dat we daar graag onze 

naam aan verbinden. We investeren door 

middel van sponsoring, maar ook met het 

uitwisselen van kennis en ervaring,” zegt 

Kemper, die vanaf de tribune zichtbaar ge

niet van het enthousiasme op de sportvloer 

en de gezellige sfeer rondom de activiteiten.

Dat laatste waardeert Donkor. “We zijn 

opnieuw met Rabobank in contact gekomen, 

nadat ze ook al eens eerder een jubileum

feest van ons hebben ondersteund. Enkele 

jaren verder merken we dat onze aanpak 

en filosofie naar elkaar toe zijn gegroeid. 

Dat is mooi. Net als de betrokkenheid bij dit 

evenement en onze andere activiteiten. Ik 

zie dat als een vruchtbare voedingsbodem 

om samen verder door te groeien.”

EIgEN MERK
En dat terwijl de stichting al een stormach

tige ontwikkeling heeft doorgemaakt. Triple 

ThreaT is een eigen merk. En dat wordt in het 

Haarlem College snel duidelijk. In de sport

hal is niet te ontkomen aan het logo met de 

drie T’s op petjes, shirts, jassen, truien,  

broeken en sokken. In de lobby geven de 

vrijwilligers in zwarte pullovers achter 

een kraam, uitbundig versierd met zwarte 

TTTballonnen, uitleg over hetgeen er al

lemaal te doen is. En dat is veel: lasergamen, 

tafel tennis, dans, kickboksen, voetbal en 

natuurlijk basketbal.

Het festijn wordt vergezeld door een alom 

hoorbare opzwepende muzikale beats en 

met de lekkere geuren van Surinaamse ge

rechten. Het geeft het multiculturele karak

ter van het evenement iets extra’s. Donkor 

ziet het met een tevreden blik aan. Acht jaar 

is het nu geleden dat hij deze beweging in 

gang heeft gezet. “Ik was negentien, ben hier 

in de buurt opgevoed door mijn alleenstaan

de moeder. Zij stimuleerde ons thuis allemaal 

om te sporten, ondanks dat we het niet 

breed hadden. Eerst voetbalde ik, maar toen 

ik ging basketballen, opende zich een nieuwe 

wereld voor me. Het was een cultuuromslag, 

iedereen kent elkaar, bijna als familie. Daar 

wilde ik ook bij horen. Ik had een heel betrok

ken coach, niet alleen op de sport gericht, die 

me echt onder zijn hoede nam. Als ik iets bij 

de club niet kon betalen, dan stelde hij me 

gerust en regelde het. Hij was ook benieuwd 

naar mijn prestaties op school. Ik had geen 

vader, maar die rol vulde hij in.”

Daarmee was de kiem gelegd. Want alle mee

levendheid hield ook in dat er regels golden. 

Donkor: “Hij leerde me het belang van op tijd 

komen, me houden aan afspraken, discipline 

en mentaliteit. En van hem accepteerde ik 

dat. Omdat het op een natuurlijke manier  

gebeurde en omdat ik erbij wilde blijven 

horen. Dat is nog steeds de basis voor Triple 

ThreaT. We werken met rolmodellen, die de 

jongens en meiden omringen met positi

viteit. We creëren een soort van positieve 

groepsdruk. Kom naar ons, doe mee en blijf 

erbij.”

NExT gENERATION
Gaandeweg is zo een concept met een rang

orde ontstaan, waarmee jongeren zelf ook 

kunnen opklimmen tot een rolmodel. “Maar 

dan op een toffe manier,” zegt Donkor. “De 

Next Generation is zo’n tussenstap. Om daar 

te komen, moeten ze zich blijven ontwik

kelen en inzetten voor de anderen bij Triple 

ThreaT. Die beloning is normaal niet altijd 

een logisch vervolg. Zeker in deze buurt niet, 

maar bij ons is helder wat ze moeten doen 

om hoger op te komen. En dat werkt dan 

ook weer door naar hun pupillen. Ook zij 

nemen eerder iets aan van iemand die hier is 

opgegroeid, omdat ze weten hoe het werkt. 

De buitenwereld drukt soms gemakkelijk er

gens een stempel op, maar als je er zelf niet 

woont, heeft zo’n oordeel weinig waarde.”

Donkor merkt dat veel jongeren opboksen 

tegen autoriteit. “Binnen Triple ThreaT 

gelden ook zeker regels en daar houden we 

ons ook aan, maar het voelt toch anders 

voor ze. Dit is meer familie. Voor sommigen 

is dat nieuw. Zij zijn hun leven lang in een 

hokje geduwd, als minderheid in Schalkwijk, 

met het gevolg dat ze zich ook zo gedragen. 

Geert Wilders, de zwarte pietendiscussie of 

Marokkaanse jongens die constant worden 

aangehouden op straat, het is de harde 

realiteit. Wij benoemen dat, maar proberen 

ook het bewustzijn te vergroten hoe daar 

mee kunnen omgaan. Tegenwoordig met 

alle social media worden jongeren constant 

Triple ThreaT is uitgegroeid tot een van de grootste jongerencommunities in Haarlem. De stichting met  

basketbal als belangrijke sportieve pijler timmert in Schalkwijk stevig aan de weg.  Haarlem Sport bracht 

begin januari een bezoek aan de Triple ThreaT Throwdown, een sportief spektakel ter gelegenheid van  

het achtjarig bestaan in de sporthal van het Haarlem College. 

‘kom, doe mee
en blijf erbij’

T R I P l E  T H R E AT

B O u W T  g E S TA Ag

V E R D E R  A A N

CO M M u N I T Y

Passi is de nieuwe betaal-community  

van de Rabobank, die vanuit haar  

strategie een aandeel wil leveren aan een 

beter Nederland. Speerpunten daarin zijn: 

zelfredzaamheid, talentontwikkeling en 

het dichten van de kloof tussen arm en 

rijk en tussen de diverse culturen. ‘Skip 

moeilijke formulieren’ luidt de openings-

zin op de speciale website van Passi.  

En: ‘Vervang je pinpas door een app.’  

Aansprekende teksten voor de jeugd,  

die met Passi niet alleen voor extra 

betaal gemak zorgt, maar die ook  

openingen biedt naar stages, cursussen, 

clinics, bijbaantjes, ontmoetingen met 

rolmodellen en die praktische instrumen-

ten aanreikt om beter met geld om te 

gaan. Meer weten?  

Kijk op: www.rabobank.nl/passi

REgEl JE PASSI

0krah donkor
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// gemeente haarlem //sportsupport

ALTIJD SPORT
IN DE BUURT

Van de gemeentelijke subsidieregeling ‘Breedtesport’ wordt in Haarlem gretig gebruik gemaakt.  

Het bruist in de Spaarnestad van initiatieven om (oudere)  mensen aan het bewegen te krijgen, uit  

hun isolement te halen of hun hersens te laten kraken. 

In een lijvig pand aan de Jan Gijzenkade in 

HaarlemNoord is de stichting Hand in Hand 

gezeteld. Een initiatief van vijf vrouwen uit 

Delftwijk. Hassania Kemmelings is één van 

hen. Haar voornaam maakt haar Marokkaan

se roots duidelijk. Haar achternaam dankt zij 

aan haar Nederlandse man.

Hand in hand bekommert zich om vrouwen 

van allerlei pluimage die – veelal vanwege 

hun culturele achtergrond – nauwelijks de 

deur uit komen. Ook een gebrekkige kennis 

van de Nederlandse taal vormt veelal een 

barrière om op pad te gaan. In oktober is 

Hand en Hand gestart met een dansgroep. 

Dansen slecht immers welke taalbarrière 

dan ook. 

In samenwerking met de in hetzelfde pand 

gevestigde Ritmiek Dansvereniging DSG en 

het ietsje verderop gelegen SportSupport, 

swingen wekelijks een aantal vrouwen er 

op los. Zonder hoofddoeken en de kinderen 

beneden veilig onder de hoede van Hassania 

en haar collega’s, hebben de dames boven 

een uurtje voor zichzelf.

“Zo fantastisch om hen te zien genieten”, 

zegt de in Marokko geboren en opgegroeide 

Hassania die bruist van de ideeën om haar 

doelgroep zelfbewuster te maken. ,,We 

organiseren conversatielessen. We leren de 

vrouwen fietsen. We hebben wekelijks een 

buurtlunch. Allemaal bedoeld om de vrou

wen te laten ervaren dat ze meer kunnen 

dan ze denken. Ze moeten opbloeien, niet 

verwelken.”

Er wordt over gezonde voeding gesproken. 

Over mineralen en vitaminen. Diabetes en 

de noodzakelijkheid van bewegen.  “Veel 

vrouwen weten niets van al die zaken, want 

gingen nooit naar school. Hun ontwikkeling 

en hun ontplooiing zijn ook heel belangrijk 

voor hun kinderen. Als de moeder sterk is, 

worden hun kinderen dat ook.”

KOERSBAl
De Haarlemse korfbalvereniging HKC heeft 

het al vele jaren prima voor elkaar. Een zeer 

stabiel ledental, een gezonde jeugdtak en 

een sportcomplex waar je u tegen zegt.  

“Dat is zeker ook te danken aan de gemeente 

Haarlem die deze plek beschikbaar stelt”, 

zegt voorzitter Hans van den Hoek. “Dat wij 

in 2016 onze kantine openden als ontmoe

tingsplek voor de ouderen in de wijk, is dan 

ook een simpel geval van ‘iets terug doen.”

In de sterk vergrijsde Stuyvesantbuurt en 

de Bomenbuurt waar de thuisbasis van HKC 

tegenaan leunt, ontbrak een buurtcentrum 

waar de oudere en soms vereenzaamde 

bewoners terecht konden. Van den Hoek 

hoorde de geluiden vanuit de wijk en zocht 

contact met SportSupport. Een heftige 

brainstorm later was het plan geboren. De 

kantine van HKC zou enkele uren per week 

dienst gaan doen als ontmoetingsplek voor 

de ouderen. Het samenkomen diende ook 

een sportief tintje te krijgen.

“Dus hebben wij koersbal geïntroduceerd’’, 

meldt Van den Hoek. Het spel dat zowel 

zittend als staand kan worden gespeeld, is 

een variatie op het Engelse bowls. Een mat 

van twee bij acht meter dient als speelveld. 

Koersbal kan bij HKC zowel binnen als 

buiten worden beoefend. Dankzij subsidie 

van de gemeente Haarlem, de inzet van 

buurtsportcoaches van SportSupport en een 

aantal vrijwilligers kwam het project in 2016 

van de grond.

Anno 2018 staat het initiatief volledig op 

eigen benen. Alle deelnemers zijn inmiddels 

lid geworden (tegen gereduceerd tarief) 

van HKC. Naast het koersballen worden er 

wekelijks wijkwandelingen georganiseerd. 

“Het heeft onze sociale functie in deze wijk 

zeer versterkt. Daar ben ik als voorzitter 

trots op.’’

BuuRTSCHAKEN
Nadat voorzitter Jan Kouwenhoven van 

Schaakvereniging Kennemer Combinatie 

(mede dankzij de subsidieregeling Breedte

sport) met groot succes een buurtschaak

vereniging in Haarlem ZuidWest en 

HaarlemNoord had gerealiseerd, zette hij  

de tanden in een zelfde project in 

Schalkwijk. Heel andere koek vanwege de 

zeer gevarieerde volkssamenstelling in dit 

gedeelte van de stad.

Opnieuw werd er gefolderd, gelobbyd en 

gezocht naar kinderen tussen zes en twaalf 

jaar om hen in contact te brengen met de 

schaaksport. De speurtocht leverde 32 

kinderen op die in een lokaal van de Huibers

school onder begeleiding van gediplomeerde 

trainers twintig middagen hun hersens laten 

kraken. Het succes is vooral te danken aan 

de ontelbare uren die Kouwenhoven in zijn 

missie steekt.

“Ik zorg er voor dat ik zo snel mogelijk alle 

namen van de kinderen uit mijn hoofd 

ken. Dat is belangrijk. Dan voelen ze zich 

gewenst. Net als hun vaders en moeders 

die komen kijken.” Het is wetenschappelijk 

bewezen dat schaken uitstekend is voor de 

ontwikkeling van de hersenen. Kinderen 

leren strategisch denken. Moeten zich in 

de ander leren verplaatsen. Dienen zich te 

concentreren. 

In Schalkwijk zijn de kinderen van zes  

verschillende basisscholen afkomstig. 

“Een prachtige mix”, zegt een trotse  

Kouwenhoven. Hij gaat identieke projecten 

opzetten in het centrum van Haarlem en 

in Heemstede. Of er een nieuwe Magnus 

Carlsen verscholen zit tussen het schakende 

grut? “Dat denk ik niet. Maar het plezier spat 

er wekelijks vanaf.”

VAN SuBSIDIEREgElINg BREEDTESPORT

HAARlEM MAAKT gRETIg gEBRuIK

‘Een leven lang gezond actief!’ luidt de  

slogan van SportSupport. En dat geldt  

volgens Schilder zeker voor de evenemen

tentak van de stichting. “We brengen jong 

en oud in beweging. Daarbij vormen onze 

loopactiviteiten de hoofdmoot van onze 

evenemententak. Vooral ook omdat hard

lopen een laagdrempelige sport is. Kinderen 

kunnen er al vroeg mee beginnen, terwijl we 

ook senioren van boven de tachtig tot onze 

trouwe deelnemers mogen rekenen.”

Het sportieve aanbod is gevarieerd. Zo 

starten en finishen de deelnemers tijdens de 

Letterenloop op de IJsbaan Haarlem, waarbij 

een parcours van 10 kilometer is uitgestip

peld via het bekende Kopje van Bloemen

daal. Bij de Vitaminstore Halve van Haarlem

liggen start en finish op de Grote Markt, 

waarbij de deelnemers door het hart van de 

stad lopen, maar ook door het duingebied 

met een lus langs Elswout en over het prach

tige ‘Laantje met de zeven bruggetjes’. Luid 

toegejuicht door het vele publiek, dat ook 

traditioneel afkomt op de Grachtenloop, met 

een parcours ook dwars door de stad langs 

meerdere muziekbandjes, DJ’s en gezellige 

terrassen. Schilder: “Het evenement is elk 

jaar uitverkocht, er doen ook veel bedrijven 

mee en ik durf te beweren dat we met onze 

slogan ‘de gezelligste midzomeravondloop 

van Nederland’ elk jaar waarmaken.”

Schilder volgde de opleiding ‘Sport,  

Management en Ondernemen’ aan de  

Hogeschool van Amsterdam. Ogenschijnlijk 

een flinke switch na de Hotelschool die hij 

ook doorliep. Zelf ziet hij dat anders. “Veel 

facetten van die studie komen overeen met 

de organisatie en begeleiding van evene

menten, waarbij gastvrijheid en dienst

verlening belangrijke aspecten zijn,” vertelt 

Schilder, die nog steeds baat zegt te hebben 

bij de destijds opgedane kennis en ervaring.

VEElZIJDIg 
Het evenementenwerk bij SportSupport is 

hem dan ook op het lijf geschreven. “Deze 

baan is zo veelzijdig. Het ene moment zit ik 

bij een sponsor aan tafel, even later neem ik 

een parcours door of probeer de organisato

rische logistiek te verbeteren. Veel mensen 

die aan de start staan, weten natuurlijk niet 

wat er in de negen maanden daarvoor  

allemaal heeft plaatsgevonden. Dat hoeft 

ook niet. We ontzorgen de deelnemers zo 

veel mogelijk, zodat zij optimaal van hun 

sport kunnen genieten.” 

Zelf is Schilder ook sportief actief, met 

name met wielrennen en tennis. Daar ziet 

hij ook raakvlakken.  “Het mooie is dat het 

bij de organisatie van evenementen altijd 

een kwestie is van speuren naar verbeterin

gen en aanpassingen, op welk vlak dan ook. 

En dat stopt nooit. Dat past wel bij me. Zo 

is het in de sport ook, elke dag bezig zijn: 

vorderingen maken. Sneller, beter en hoger. 

Hoewel het soms ook wel eens lastig is ook, 

want zo bestaat het gevaar dat we nooit 

een moment nemen om even te genieten 

van een geslaagd evenement dat we hebben 

neergezet.”

Een van de meest aansprekende activiteiten 

van de laatste jaren is de Velsertunnel Run 

in 2016. “Zo’n loop is toch het summum qua 

sportieve evenementen. En dat in onze voor

tuin. Mensen zoeken die uniciteit. Dat bleek 

ook wel: het evenement was in vijf uur al 

uitverkocht. Het was voor ons het optimale 

bewijs waartoe we in staat zijn. Zeker ook 

gezien de korte voorbereidingstijd. Ondanks 

alle hectiek, zijn we daarom blij dat we het 

hebben opgepakt.”

VISITEKAARTJE
Met wij, doelt Schilder op zijn collega’s, 

maar vooral ook op de vele vrijwilligers 

waar SportSupport op kan bouwen. “Zij 

dragen het hele jaar hun steentje bij. Zonder 

hen zouden er geen loopevenementen meer 

zijn. En behalve praktisch is het vooral ook 

heel leuk om samen te werken. Wij mogen 

dan de professionals zijn, toch kunnen we 

nog veel van ze leren. De vrijwilligers zijn 

het visitekaartje van de evenementen. Zij 

staan letterlijk achter de tafel waar de 

startnummers worden uitgedeeld of waar 

het drinken wordt aangereikt. Zo maken ze 

de sfeer van dichtbij mee.”

De ruim 250 vrijwilligers waar SportSup

port jaarlijks op kan bouwen, bewijzen voor 

Schilder nog maar eens de sportieve status 

van Haarlem. “Of eigenlijk van Kennemer

land. Want we trekken deelnemers uit de 

hele regio. Trouwens ook van veel verder 

daarbuiten. Daarmee promoten wij de stad 

ook en laten die van haar mooiste kant 

zien.”

De grachten, de pleinen, de bossen, de duinen en het strand. De variatie in het RSM Loopcircuit, powered  

bij Run2Day Haarlem, is groot. Voor Evenementen Manager Stefan Schilder van SportSupport is het een 

dankbare omgeving. “Wat Haarlem sportief te bieden heeft, is wel heel speciaal.”

‘HAARLEM HEEFT HEEL  
SPECIALE SPORTOMgEVINg’

S P O R T S u P P O R T  B R E N g T  J O N g  E N  O u D  I N  B E W E g I N g

DE LOOPKALENDER 

18 MAART
SCHE VENINgEN  
Z ANDVOORT MARATHON

22 APRIL
WElEDA PIM MulIER lOOP 

13 MEI
ZORgSPECIAlIST lOOP 

3 JUNI
lET TERENlOOP 

22 JUNI
HAARlEMS DAgBlAD  
gRACHTENlOOP

30 SEPTEMBER
VITAMINESTORE HAlVE  
VAN HAARlEM

28 OKTOBER
HEEMSTEDE lOOP

SportSupport: organisator van 

het RSM Loopcircuit, powered 

by Run2Day Haarlem
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// kenamju // kenamju

Het team van Kenamju is in 2017 behoorlijk 

uitgebreid met extra sportinstructeurs, maar 

vooral ook specialisten in nieuwe discipli

nes, met name in de medische hoek. Het 

zorgt ervoor dat het Haarlemse sportcen

trum zijn klanten nog beter kan bedienen. 

Zo is de groei er meer één in kwaliteit dan 

kwantiteit, weet Van der Geest. “We lopen 

aardig tegen onze grenzen aan qua capa

citeit. Zeker in de piekuren, waar we sinds 

kort met een wachtlijst moeten werken. Het 

wordt anders gewoon te druk op de sport

vloer en dat zou ten koste gaan van het ple

zier en de beleving van onze trouwe klanten. 

Onze ambitie om ons verder te ontwikkelen 

zit vooral in een nog betere begeleiding.”

AllES ONDER ééN DAK
Persoonlijke aandacht en zorg op maat 

vormen de kern van de activiteiten van het 

sportcentrum aan de Phoenixstraat. Sinds 

oktober is de eigen fysiotherapiepraktijk 

onder de vlag van Kenamju gestart. Enkele 

maanden eerder trok ook Jessica Gal Sport

artsen in. “We wilden alles onder één dak,” 

vertelt Van der Geest, die zelf ook met de 

nodige blessures kampte en zodoende al bij 

veel verschillende praktijken binnenkwam. 

“Binnen een half uur stond ik dan vaak weer 

buiten. Niks ten nadele van de behandeling 

zelf, maar zo’n draaideurmodel spreekt me 

niet aan. Bij Kenamju willen we onze pati

enten direct persoonlijke aandacht geven, 

zodat ze met een vraag of een blessure 

gericht bij de juiste persoon uitkomen. Met 

alle faciliteiten in ons sportcentrum, kunnen 

we mooi schakelen tussen de behandeling 

en de actieve oefentherapie. Zeker ook met 

de korte lijnen tussen de fysiotherapeuten 

en sportinstructeurs.” 

BEHANDElKAMER
Martijn van Mierlo is als hoofd van de fysio

therapiepraktijk aangetrokken. “We merken 

nu al dat die wisselwerking zijn vruchten af

werpt. Als ik één voet buiten mijn behandel

kamer zet, sta ik in de fitnessruimte. Ik merk 

dat dit de drempel verlaagt bij de sporters 

om binnen te stappen voor een vraag, als 

mijn deur open staat. Soms ook op advies 

van een instructeur, die merkt dat een klant 

tijdens de training ergens hinder van onder

vindt. Zodoende blijven ze er minder lang 

mee rondlopen.”

Van Mierlo is gespecialiseerd in de behande

ling van spier en peesklachten. Voor een 

goede diagnose heeft hij de beschikking over 

de modernste apparatuur, onder meer voor 

echografie en shockwavetherapie. “Daarmee 

kunnen we een goede diagnose stellen, een 

behandelplan maken en het herstel scherp 

monitoren. Met die investering in kwaliteit 

onderscheiden we ons van anderen.”

Minstens zo belangrijk is ook de investe

ring in kennis, meent Van Mierlo. “Doordat 

Kenamju meerdere disciplines in huis 

heeft, kunnen we gerichter extra expertise 

binnenhalen of klanten doorverwijzen. Zo 

kunnen we sneller schakelen of samen een 

behandeltraject uitstippelen. Als dat goed 

verloopt, dan pakken de sportinstructeurs 

het weer op met een eventueel aangepast 

trainingsprogramma. Zij zijn uiteindelijk ook 

weer onze antenne, omdat ze dagelijks met 

de klanten op de vloer staan.”

RE VAlIDATIEPROgRAMMA
Sportarts Sandra Chung is het volmondig 

met haar collega eens. “Het werkt heel fijn 

dat we zo gemakkelijk bij elkaar kunnen bin

nenlopen, bijvoorbeeld om even te sparren 

Sportcentrum Kenamju reikt naar het hoogste. Manager Elco van der Geest is niet anders gewend.  

Als judoka behoorde hij jarenlang tot de absolute top. Die ambities zet hij onverminderd voort bij  

zijn sportcentrum, waar vorig jaar flinke stappen zijn gemaakt in de medische zorg.

KORTE LIJNEN,
ZORG OP MAAT

S P O R TC E N T R u M  K E N A M J u

I N V E S T E E R T  I N  ( M E D I S C H E )  K WA l I T E I T

Sportarts Sandra Chung voert bij Jessica  

Gall Sportartsen diverse medische  

onderzoeken uit. Van inspanningstesten 

voor analyse van de gezondheid en voor het 

opstellen van gerichte trainingszones, maar 

ook blessureconsulten en behandeling van 

chronisch zieken die graag willen bewegen. 

Ze werkt graag in een sportieve omgeving. 

“Het is sowieso mooi om mensen bezig te 

zien, zowel de klant maar ook mijn collega’s 

vanuit de andere disciplines. Dat, plus de 

vele faciliteiten, maken dat we een breed 

arsenaal aan mogelijkheden hebben voor 

herstel en revalidatie van onze patiënten. 

Het sportcentrum heeft een lichte en frisse 

uitstraling en ademt sportiviteit, maar ook 

gemoedelijkheid uit. In het team staat  

iedereen klaar voor elkaar. Zodoende 

kunnen we elkaars kracht gebruiken en er 

nog meer uit halen voor de bezoekers van 

Kenamju.”

‘lICHT EN FRIS’

Fysiotherapeut Martijn van Mierlo is  

gespecialiseerd in de behandeling van 

spier- en peesklachten. De sfeer bij Kenamju 

bevalt hem goed. “Het geeft een soort  

familiegevoel. Jong en oud komt hier  

sporten. Als de kinderen judotraining  

hebben of zwemles, gaan de ouders  

tussendoor even de fitnessruimte in of  

pakken een groepsles. Dat maakt het  

dynamisch. Ik merk ook dat mensen blijven 

hangen, ze kennen elkaar vaak al veel  

langer, waardoor Kenamju ook wel iets  

heeft van een buurtcentrum. Er is altijd wat 

te doen. Die gezellige drukte vind ik prettig 

om in te werken. Er is volop ruimte om een 

praatje te maken. Verder is er de durf en 

vastberadenheid om te investeren in nieuwe 

technieken. Ook dat spreekt me aan, omdat 

we daarmee mensen nog beter kunnen 

helpen.”

gEZEllIg EN DYNAMISCH

over een bepaalde cliënt. De ene keer leidt dit 

tot een doorverwijzing, de andere keer stellen 

we samen een afgewogen revalidatiepro

gramma op. En de klanten waarderen het dat 

ze dat hier allemaal binnenshuis krijgen aan

geboden. Dit is bekend terrein voor ze en hier 

kunnen we de activiteiten voor hun herstel 

eenvoudig op elkaar afstemmen.”

“En daar schort het in een afzonderlijke aan

pak nogal eens aan”, spreekt Van der Geest uit 

ervaring. “Vaak zijn ‘behandelen’ en ‘bewegen’ 

twee losstaande onderdelen. Terwijl ik juist 

geloof in de combinatie en samenhang. Het 

stelt onze specialisten in staat om de klant 

gerichter aandacht te geven. En het voorkomt 

dat we iemand uit het oog verliezen, bijvoor

beeld omdat het herstel langer duurt dan de 

eerste prognose.”

VOEDINgSPlAN
Per 1 januari is er een diëtist aan het team 

toegevoegd. Ook daarbij staat de persoonlijke 

begeleiding centraal, stelt Van der Geest. 

“Een diëtist kan nog zo’n mooi voedingsplan 

schrijven, als de klant het na een fanatiek 

begin toch niet blijkt vol te houden, dan is het 

verloren energie. Daarom kiezen we voor een 

actieve coaching en begeleiding, persoonlijk 

maar ook online. Samen met bijvoorbeeld 

de sportinstructeurs komen we zo tot een 

passend schema, qua voeding en bewegen. 

Mensen die willen afvallen of om een andere 

reden een ander voedingspatroon willen 

volgen, kunnen we met alle disciplines die we 

in huis hebben echt bij de hand nemen. Dat 

vergroot de kans op succes aanzienlijk.”

De aanstelling van een sportmasseur, ook 

begin dit jaar, completeert voorlopig het team 

van Kenamju. “Daarmee hebben we alles in 

huis, op wel vlak van gezondheid en welzijn 

dan ook. En dat alles om de klant maximaal te 

ontzorgen,” stelt Van der Geest. “Als top

sporter was ik altijd bezig met goed in mijn 

vel zitten, grenzen verleggen en nog verder 

verbeteren. Daardoor had ik zelf ook altijd 

last van pijntjes of ander ongemak. Dat moest 

zo snel mogelijk worden opgelost. Ik vind dat 

een klant dat hier ook van ons mag vragen. 

Want ondanks dat we medisch inmiddels veel 

te bieden hebben, is het sporten toch hetgeen 

waarvoor ze het liefst naar Kenamju komen.”

Dat laatst geldt van jong tot oud en van pure 

liefhebbers tot sporters met hogere aspira

ties. “De mensen die hier komen, willen graag 

zo soepel mogelijk bewegen. Ze zijn allemaal 

bezig met hun lijf, sommigen meerdere dagen 

in de week. Dat willen we graag zo houden.” 
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// nova college cios// nova college cios

“Van goed naar excellent onderwijs, dat is de weg die het 

CIOS wil afleggen. Het werd ook expliciet vermeld in de 

vacature die ik destijds in de krant zag staan. Dat zinnetje 

triggerde mij meteen! Ik kom uit de topsport, en daar ben je 

elke dag bezig met excellentie. Het verschil tussen goed en 

excellent is het verschil tussen een vierde plek en Olympisch 

Goud,” zegt Gootjes.

SASKIA, ONZE OVERlEDEN DOCHTER
Gootjes heeft een lange achtergrond in de sport. “Ik heb op 

hoog niveau basketbal gespeeld en studeerde bewegings

wetenschappen aan de VU, waar ik ook een eerstegraads 

onderwijsbevoegdheid haalde. Daar heb ik nooit eerder wat 

mee gedaan, maar ik heb wel altijd een grote liefde gehad 

voor kennisoverdracht en de juiste condities scheppen voor 

mensen om te kunnen excelleren.”

Zijn dochter Saskia is mede de reden dat Gootjes vanuit 

de topsport het onderwijs is ingegaan. “Zij is in 2011 op 

zestienjarige leeftijd overleden aan de complicaties van 

een zeldzame vorm van lymfeklierkanker. Zij was een zeer 

getalenteerde meerkampster met olympische dromen en 

mogelijkheden.”

Vlak voordat Saskia ziek werd, kreeg ze een uitnodiging van 

de Atletiekunie om zich aan te sluiten bij de trainingsgroep 

op Papendal waar ook Dafne Schippers en jaargenote Nadine 

Visser trainden onder leiding van coach Bart Bennema. “Het 

is zo’n verlies dat Saskia er niet meer is, het geeft zo’n leegte. 

Maar haar levenslust, enthousiasme en persoonlijkheid 

inspireerden mij om door te gaan en betekenisvol te zijn voor 

andere jonge mensen. Het geeft me veel voldoening om ze in 

staat te stellen hun dromen na te jagen en hun talenten te 

ontplooien. Dat was mijn persoonlijke missie bij turnbond 

KNGU, en nu weer als directeur van het CIOS.”

Nadat Gootjes in het jaar na Rio het fundament had gelegd 

voor de route naar de Olympische Spelen in Tokyo – met 

discussies over budgetten, coaches en infrastructuur – nam 

hij een korte timeout om na te denken wat ik nog wilde doen 

in mijn professionele loopbaan. “Dat is: een bijdrage leveren 

in het sport en bewegingsonderwijs.’

ONE TEAM, ONE gOAl 
Van goed naar excellent, hoe ziet dat eruit in de praktijk?

“Het kan niet zo zijn dat ik als directeur in mijn eentje bepaal 

wat een excellent CIOS precies is. Bovendien zijn daarover al 

uitspraken gedaan op het gebied van studenttevredenheid, 

waardering vanuit het werkveld (stagebedrijven) en diploma

resultaat. Ik heb daarom alle teamleden drie vragen gesteld: 

hoe ziet een excellent CIOS er volgens jou uit, wat kan jij  

eraan bijdragen en wat verwacht je van mij? De komende  

tijd ga ik alle reacties bestuderen en de uitkomst delen.  

Een excellent CIOS moet een gezamenlijk doel worden waar 

we in een eenheid aan werken: One team, one goal.”

Uiteraard heeft Gootjes er persoonlijke ideeën over. “Van een 

excellent CIOS zegt het werkveld bijvoorbeeld: daar komen 

stagiairs en afgestudeerden vandaan met een hoge basis

kwaliteit. Dat sluit ook aan bij een Novabreed speerpunt: 

werkzekerheid creëren voor onze studenten. We werken als 

CIOS al nauw samen met het sportwerkveld. Op 15 maart 

houden we een symposium met als thema ‘(Praktijk)opleiden 

doen we samen’. Ik nodig bedrijven uit zich aan te melden via 

novacollege.nl/ciospraktijkopleiden.”

BE gOOD AND SHOW IT
Gootjes vervolgt: “Als ik droom over de toekomst dan lijkt het 

mij fantastisch als een excellente opleiding ook een excel

lente uitstraling heeft. Dat als je bij onze locaties aankomt, 

Hans Gootjes (58) was jarenlang technisch directeur en topsportmanager van de Koninklijke Nederlandse 

Gymnastiek Unie. Onder zijn hoede won Epke Zonderland in 2012 een gouden medaille op de Olympische 

Spelen in Londen en won Sanne Wevers vier jaar later goud in Rio. Daarna lagen de Spelen van Tokyo in het 

verschiet. Maar Hans koos ervoor om het onderwijs in te gaan. Hij is sinds 1 oktober 2017 directeur van  

Nova College CIOS Haarlem Hoofddorp. Het is zijn eerste functie in het onderwijs.

C I O S 
‘ TO P O P l E I D I N g  2018’
Nova College CIOS Haarlem 
Hoofddorp heeft opnieuw  
het predicaat ‘topopleiding’ 
verdiend volgens de Keuzegids 
MBO 2018.

CIOS 70 jaar
In 2018 viert het Nova College CIOS haar 70jarig bestaan.  

Het jubileumfeest CIOS 70 jaar voor oudstudenten vindt plaats  

in de week van 18 juni 2018. 

Meer informatie: www.novacollege.nl/cios70. Op de website  

kunnen geïnteresseerden zich aanmelden voor de nieuwsbrief.  

Zo blijven ze op de hoogte van alle festiviteiten rond het jubileum.

Van goed  
naar excellent
onderwijs

TO P S P O R T M A N Ag E R  H A N S  g O OTJ E S  K I E S T  V O O R  C I O S

De vIjf P’S van 
HanS GOOtjeS

je niet alleen een parkeerplaats ziet, maar dat het binnen en 

buiten het gebouw bruist van de sportieve energie. Dat er 

mensen voor de deur aan het freerunnen, klimmen en skaten 

zijn. Dat de buurt meedoet. Dat we ook iets betekenen voor 

de wijk, voor de stad.”

Gootjes is van mening dat het CIOS al veel voor de stad  

Haarlem betekent en dat de opleiding samen met de gemeen

te en het werkveld die rol nog verder kan uitbouwen. “Onze 

studenten kunnen betrokken zijn bij sportevenementen.  

Ze kunnen buddy zijn van mensen die meer willen bewegen. 

En ook na hun studie zijn ze van groot belang. Elk jaar  

studeren ongeveer 250 studenten af aan het CIOS. Die zullen 

in hun werkende bestaan misschien weer tien tot honderd 

mensen per maand motiveren te bewegen en vitaal te zijn. 

Daarmee doen ze echt iets belangrijks. Mensen die regel

matig bewegen zijn vrolijker, fitter en langer in staat om te 

werken en een sociaal leven te hebben. Ik zie vitaliteit als de 

kern van een gezonde maatschappij.”

Ligt je hart bij sport en bewegen? Kom dan naar het  

Open huis van het Nova College CIOS Haarlem op  

zaterdag 3 februari van 10:00 tot 14:00 uur.

Aanmelden kan via: www.novacollege.nl/open-huis-cios

PASSIE
‘Zonder passie ben 

je nergens. Het moet 

echt over iets gaan. 

Passie is een gevoel, 

een tinteling, een 

prikkel. Die voel ik 

elke dag en ik vind 

het fijn om jonge 

mensen te helpen  

bij het ontdekken  

van hun eigen passie 

en talent.’

PlEZIER
‘Plezier is een kern-

waarde. Plezier is 

niet de doelstelling, 

maar als het niet leuk 

is, is het niet vol te 

houden. Plezier is een 

primaire trigger;  

mensen haken af - 

ook in beweeggedrag 

- als het niet leuk is.’

PRESTEREN 
‘Zowel in de topsport 

als in het onderwijs 

werk je resultaat-

gericht. Je moet je 

afvragen: als het ‘af’ 

is, wat hebben we 

dan bereikt?’

PRESENTEREN
‘Als topopleiding is 

het van belang op 

een aansprekende 

manier uit te dragen 

waar je voor staat, 

wat je onderscheidt 

van anderen en 

waarop je trots bent. 

Successen mag je 

vieren: be good and 

show it.’

PROFESSIONAlITEIT
‘Dat heeft te maken 

met teamwork, 

kernwaarden en 

enthousiasme. In 

een professionele 

organisatie spreek je 

mensen aan op hun 

kernkwaliteiten en 

verantwoordelijk-

heden.’

NET AlS IN 
DE TOPSPORT 
WERKT HANS 
gOOTJES IN HET 
ONDERWIJS 
VOlgENS DE 
VIJF P ’S:
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// munki motion // munki motion

Voor veel Haarlemmers is de omgeving rond 

de Beijneshal een desolaat oord. Een  

schimmig gebied waar je niet komt, als 

het niet hoeft. Voor freerunners Joachim 

Dinkelman (25), Quin Jacobs (21) en Tobias 

Roest (16) is het juist de hotspot van de stad. 

Een plek met ontelbare uitdagingen, waar 

ze zich eindeloos kunnen uitleven met hun 

sprongen, salto’s en andere trucs.

Het drietal maakt deel uit van het kernteam 

van Munki Motion, dat Haarlem als uitvals

basis heeft. Dinkelman uit Velserbroek is 

een van de grondleggers. De Franse cultfilm 

‘Yamakasi’, wakkerde het vuurtje aan, dat 

sindsdien niet meer is gedoofd. Voor zijn 

twee companen geldt hetzelfde. Sinds hun 

eerste kennismaking houdt de sport ze elke 

dag bezig. Dat blijkt ook in café De Hut, 

waar ze even opwarmen, nadat ze die gure 

wintermiddag enkele uren hun skills hebben 

gedemonstreerd voor fotograaf Jos van den 

Broek van Haarlem Sport. “Ik droom er vaak 

over.” (Tobias) “Soms lig ik ’s nachts in bed 

na te denken over een trick, die ik ook wil 

beheersen.” (Quin) “Gisteren heb ik weer een 

lijstje gemaakt met een serie van moves, 

die ik toch echt eens in een combinatie wil 

uitproberen.” (Joachim).

Munki Motion verzorgt actieve kinder

partijtjes en biedt sinds 2013 lessen aan op 

diverse scholen in Haarlem en omgeving. In 

totaal werken wekelijks ruim 130 scholieren 

aan hun techniek en vaardigheden. “En 

mentale kracht,” zegt Dinkelman. “Ik doel 

dan om grenzen te verleggen, maar nog veel 

belangrijker om zelf nooit de persoonlijke 

veiligheid uit het oog te verliezen. Free

running draait om lichaamsbeheersing.  

Dat betekent, weten wat je kan, maar vooral 

ook erkennen wat je (nog) niet kunt.”

Jacobs en Roest zijn via een turnvereniging 

voor het eerst met de sport in aanraking 

gekomen. De eerste via zijn zus, die lid was 

van HLC in Schalkwijk. “We hadden thuis 

een trampoline in de tuin en daar kon ik 

eindeloos lang oefenen op salto’s en andere 

sprongen. Vandaar dat ze me aanraadde 

eens mee te gaan voor een freerunles. Vanaf 

dag één was ik erdoor gegrepen.”

Roest  turnde zelf al in Amsterdam. Zo 

verdienstelijk zelfs, dat hij voor selectie

trainingen werd gevraagd. “Op zich heb ik 

wel aanleg, maar de strakke aanpak en de 

vastomlijnde oefeningen gingen me tegen 

staan. Ik wilde vrijer bewegen. Want dat is 

juist wat freerunning zo mooi maakt. Alles 

mag, niks ligt vast. Er is volop ruimte voor 

creativiteit. Daar voel ik me thuis.” 

Dinkelman glimlacht bij het horen van het 

enthousiasme. Heel herkenbaar. Freerun

ning is meer dan sport. Het is een levensstijl. 

“Soms trainen we op een zaterdag zes uur, 

tenminste dat zeggen we. We trekken wel 

die tijd met elkaar op, maar kletsen veel, 

eten eens wat, gaan op zoek naar nieuwe 

plek om sprongen te maken, proberen daar 

nieuwe moves uit, filmen die tricks en gaan 

weer door. Die vriendschap is net zo  

belangrijk.” Roest knikt. Hij kent ook wel 

freerunners die veel in hun eentje trainen, 

maar da’s niks voor hem. “Ik heb ook de  

gezelligheid nodig. En samen maken we  

elkaar ook beter. Door nieuwe dingen te 

laten zien en zelf uit te proberen.”

Voor Jacobs is dat ook een belangrijke drijf

veer. “In dit wereldje liggen zoveel mooie  

uitdagingen. Elke dag zie ik weer filmpjes 

van ‘lotgenoten’, die me aan het denken 

zetten. Waar zou ik zo’n sprong ook kunnen 

maken en hoe pak ik dat aan? Ik wil hier 

gewoon nog veel beter in worden.”

Ook dat laatste is belangrijk voor de kern 

van Munki Motion. Dinkelman: “Hoewel we 

allemaal van de vrijheid genieten, willen we 

ons blijven ontwikkelen. Nationaal behoren 

we zeker bij de top. Tobias is vorig jaar in 

Helsingborg zelfs officieus wereldkampioen 

geworden bij de jeugd. Dat stimuleert ons 

ook om serieus te blijven trainen en om 

progressie te blijven boeken. Dat alles maakt 

deze sport ook zo eindeloos mooi.”

Meer informatie op: www.munkimotion.nl.

J OAC H I M  D I N K E l M A N ,  Q u I N  J ACO B S  E N  TO B I A S  R O E S T  VA N  M u N K I  M OT I O N : 

GEGREPEN DOOR FREERUNNING
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// het schoter// alliance ‘22

ALLIANCE ‘22 WERKT 
AAN EEN DUURZAME 
TOEKOMST

R A B O B A N K  S T E R K E  PA R T N E R 

V O O R  A M B I T I E u Z E  V E R E N I g I N g 

Alliance ’22 viert over vijf jaar haar eeuw

feest. Bij de club zijn ze druk bezig met de 

voorbereidingen, om zichzelf dan het ideale 

cadeau te kunnen geven, namelijk: een 100 

procent energieneutrale status. Met de inge

bruikname van 128 zonnepanelen op het dak 

van het clubhuis, is het eerste grote concrete 

en zichtbare bewijs voor die hoge ambities 

geleverd. 

Verder levert de investering in zonneenergie 

de club op termijn een besparing op van 60 

procent op de jaarlijkse gas en lichtreke

ning. Dit jaar wil de club samen met partner 

3XL SolarSolutions alle sportvelden van 

ledverlichting voorzien, waar al eerder een 

begin is gemaakt met de vervanging van de 

gangbare lampen in het clubgebouw.

Directeur Jan Feenstra van Rabobank  

Haarlem en Omstreken zette in oktober 2017 

zijn handtekening onder een 3jarig spon

sorcontract voor de gehele jeugdafdeling 

van Alliance, samen met clubvoorzitter Ben 

Steeman. Ook wethouder Jeugd, Onderwijs 

en Sport Merijn Snoek was daarbij aanwezig.

VOORuITSTRE VEND
Steeman is verguld met de ondersteuning 

door zo’n krachtige sponsor. “Een voor

uitstrevend project als dit past bij onze 

vereniging. Alle groene initiatieven, en in 

het bijzonder dit partnership met de Rabo

bank, gaan bijdragen aan onze toekomstige 

duurzaamheid, economische vitaliteit en 

leefbaarheid. 

De trots is wederzijds. Volgens Feenstra sluit 

de doelstelling van Alliance ’22 naadloos aan 

op de doelstellingen van de bank. “We zijn 

daarom blij dat wij met onze sponsoring, een 

Groenfinanciering en 28 extra zonnepanelen 

een steentje kunnen bijdragen. Maar ik zie 

meer mogelijkheden om de club te helpen 

hun ambities te realiseren. Dit is nog maar 

het begin van een mooie samenwerking.” 

VOORBEElDFuNC TIE
Alliance ’22 is een bijzondere voetbalclub, 

meent Steeman. “Spelplezier staat bij ons 

voorop, meer nog dan het behalen van de 

hoogste prestatie. We hebben negenhon

derd spelende leden, waarvan zeshonderd 

bij de jeugd. En 95 procent van de selectie 

komt voort uit die eigen jeugd.”

Het bestuur van Alliance hecht veel waarde 

aan de voorbeeldfunctie van een sportclub 

in de samenleving. “De ambitie om bij ons 

100jarig bestaan 100  procent energieneu

traal te zijn, is daarvan een bewijs. Zonne

panelen, ledverlichting, maar ook gezonde 

producten in de kantine, geen gas meer in de 

keuken, water hergebruiken, afgeschreven 

kleding en sportmaterialen doneren aan 

derdewereldlanden en ga zo maar door.”

Die ‘radicale’ keuze voor duurzaam past bij 

de vereniging. Steeman: “We hebben vaker 

maatschappelijke bewegingen als eerste 

opgepakt, zoals damesvoetbal en niet 

roken in de kantine. Ik ben blij dat Alliance 

‘22 en Rabobank Haarlem en Omstreken 

elkaar gevonden hebben in het streven naar 

duurzaamheid. We gaan events organiseren 

en plannen maken voor mooie projecten. 

De sponsoring geeft ons de kans extra te 

investeren in een goede toekomst voor onze 

jeugd.”

Met het actieprogramma ‘Alliance Groen’ bouwt Sportvereniging  

Alliance ’22 aan een mooie en vooral schone toekomst. Rabobank  

Haarlem en Omstreken is daarin een sterke partner voor de  

voetbalclub in HaarlemWest, die duurzaamheid hoog in het  

vaandel heeft staan.
‘gOED VOOR ONZE  
AARDE ZORgEN’
Tijdens een handelsmissie in Beijing, jaren 

geleden, viel het me op dat in die stad geen 

vogels waren. Ze waren allemaal verdwe-

nen door de slechte kwaliteit van de lucht. 

Ik dacht: uiteindelijk ademen wij deze 

vervuilde lucht ook in Nederland in. Sinds-

dien ben ik me er nog meer van bewust dat 

we samen goed voor onze aarde moeten 

zorgen. Internationaal, nationaal én lokaal. 

Daarom draagt Rabobank Haarlem en 

Omstreken graag bij aan de plannen van 

Alliance ’22 om de club te verduurzamen. 

Onze doelstellingen sluiten volledig op 

elkaar aan. Duurzaamheid is een belangrijk 

thema, net als zelfredzaamheid, het stimu-

leren van ondernemerschap en verbinding. 

Een voetbalclub is bij uitstek een plek van 

verbinding. Alliance ’22 helemaal, omdat 

het clubgebouw ook gebruikt wordt voor 

kinderopvang en door senioren uit de wijk.

Uit ons themafonds hebben we 28 zon-

nepanelen geschonken, waarmee ons 

coöperatief dividend weer teruggaat naar 

de maatschappij. We sponsoren ook de 

jeugdafdeling en financierden de honderd 

zonnepanelen die Alliance ‘22 zelf inves-

teert met een Groenlening. 

Het is een mooi voorbeeld van de manier 

waarop Rabobank partner is in het ver-

duurzamen van onze lokale leefom geving. 

Die rol pakken we ook als het gaat om het 

verduurzamen van woningen en het onder-

steunen van bedrijven naar een circulair 

verdienmodel.”

Jan Feenstra, 

DIRECTIEVOORZITTER RABOBANK  

HAARLEM EN OMSTREKEN

AllIANCE gROEN

AMBITIE: 

In 2022 100% energie-neutraal

EERSTE STAPPEN GEZET: 

128 zonnepanelen op het dak van het  

clubhuis // Verlichting clubhuis vervangen 

door LED-lampen

WHAT’S NEXT: 

Lichtmasten voorzien van LED-lampen //  

Gezonde producten in de kantine // Geen  

gas meer in de keuken // Water  

hergebruiken // Afgeschreven kleding en 

sportmaterialen doneren // Evenementen 

over duurzaamheid organiseren

Salto of somersault? In de Engelstalige  

gymlessen wordt de tweede term gebruikt. 

Kuijpers: “Er is een duidelijk verschil tussen 

reguliere LOlessen en de Engelstalige les

sen. Daar ligt meer nadruk op het gesproken 

woord.” Verhage knikt: “Dat maakt het doel 

van de lessen ook anders. Gewoonlijk leren 

we de leerlingen nieuwe vaardigheden aan, 

helpen we ze zich te ontwikkelen en boven 

zichzelf uit te stijgen. Dat is in de tweetalige 

lessen nog steeds het geval, maar daar moe

ten ze ook vaardiger worden in het gebruik 

van de Engelse taal.”

FOCuS
Het docententeam ontwikkelt zich daar zelf 

ook nog steeds in. Dit jaar volgde een groep 

daarvoor een aanvullende cursus in het 

Engelse Carlisle. Heel zinvol, vindt Kuijpers. 

“We zijn als LOdocenten geneigd om de 

focus volledig te leggen op een nieuwe tech

niek of tactiek, dus vaardigheden op sportief 

en fysiek vlak. Nu komen veel meer het 

mentale en taalkundige aspect om de hoek 

kijken. Wij geven de instructies in het Engels 

en stimuleren de leerlingen ook om elkaar in 

het Engels te instrueren en coachen.”

De discipline om daadwerkelijk Engels te 

spreken – Bilingual Attitude geheten – is be

langrijk in het hele tweetalige onderwijs op 

Het Schoter. Verhage: “Spreken ze het onder

ling, maar ook met de docent? Daar letten 

we scherp op. En in de sportlessen gaat dat 

nog iets verder, tot het juichen aan toe. We 

doen dat heel bewust. De taal moet echt tus

sen de oren komen te zitten. Tegelijkertijd 

letten we er op dat de lessen wel dynamisch 

blijven. Uiteindelijk is het ook van belang 

dat de leerlingen goed en lekker bewegen.”

OMWENTElINg
Kuijpers bespeurde dit jaar een enorme om

wenteling na de herfstvakantie in zijn men

torgroep, de eerste tweetalige havoklas. “In 

de brugklas zijn sommige leerlingen in het 

begin nog wat onwennig. Ze kennen nog niet 

iedereen en dan is het best eng om Engels te 

spreken. Na de vakantie leek of het kwartje 

was gevallen. Sindsdien zijn ze zelfverzeker

der en gaan ze met sprongen vooruit. Dat is 

mooi om te zien.”

Verhage (mentor tweetalig vwo) herkent die 

ontwikkeling. “De leerlingen merken zelf ook 

dat het ze gemakkelijker afgaat. Daardoor 

groeit hun zelfvertrouwen. Op zo’n moment 

kunnen we een volgende stap maken, bij

voorbeeld door leerlingen te stimuleren om 

zinnen op andere manieren te formuleren 

dan alleen recht toe recht aan. Ook daarin 

groeien ze.”

MEERWAARDE
Het Schoter onderkende in 2004 al de meer

waarde van tweetalig onderwijs. Destijds 

werd begonnen in de brugklas van het vwo, 

dit schooljaar volgde dus de havo, en vol

gend schooljaar wordt tweetalig onderwijs 

ook op de mavo aangeboden. “De wereld 

wordt steeds internationaler”, legt Kuijpers 

uit. “Moderne media maken contact leggen 

steeds eenvoudiger. We zien ook steeds 

meer vervolgstudies die in het Engels wor

den aangeboden. Niet alleen universitair, 

maar tegenwoordig ook op HBO en MBO

opleidingen. Daar zijn onze leerlingen straks 

goed op voorbereid.” 

Verhage vult aan: “Maar ook in het werkveld. 

Er zijn steeds meer internationale bedrijven, 

ook van oorsprong Nederlandse onderne

mingen, waar Engels de voertaal is. Dat geeft 

onze tweetalige leerlingen een voorsprong.”

gRENSVERLEggEND EN 
UITDAgEND ONDERWIJS 

Talentontwikkeling is de centrale missie van Het Schoter. De middelbare school in HaarlemNoord doet dat 

op het gebied van kunst en theater, maar ook op sportief vlak. “We bieden onze leerlingen iets extra’s”, zegt 

docente lichamelijke opvoeding Astrid Verhage. “En tweetaligheid maakt ook deel uit van onze ambitie,” 

voegt collega Tom Kuijpers daar aan toe.

A S T R I D  V E R H Ag E  E N  TO M  K u I J P E R S

M E N TO R E N  T W E E TA l I g E  O N D E R W I J S 

Talentvolle leerling krijgen op Het Schoter 

al langer de ruimte om sport en opleiding 

te combineren. Sinds dit jaar ook voor een 

talentvolle violiste en danseres/zangeres/

actrice. 

Als coördinator heeft Tom Kuijpers verder 

zo’n veertig leerlingen onder zijn hoede 

met veel sportief talent. “Er is een top-

sporthonk ingericht in de kelder en we 

gaan flexibel om met het lesrooster en 

toetsen als de trainingen of wedstrijden 

daar om vragen. Dat kan zijn door de 

gemiste lessen in een parallelklas in te 

halen of door middel van het buddysteem, 

waarbij een klasgenoot de lessen  

geschiedenis, economie en aardrijkskunde 

filmt.  Zo blijven ze bij, zowel qua school-

werk als in hun sport.”

FlExIBIlITEIT VOOR TAlENTEN

Gedurende de eerste drie jaren van Het 

Schoter kunnen leerlingen meedoen 

aan de sportklas. Naast het reguliere 

lesprogramma krijgen de deelnemers  

extra sportlessen en clinics in verschil-

lende nieuwe sporten zoals surfen, 

zelfverdediging, mountainboarden en 

klimmen. In de brugklas telt de sportklas 

twee lesuren per week, in het tweede en 

derde jaar is dat één uur. Ook worden 

deelnemers voorbereid op het eventueel 

volgen van sport als eindexamenvak.  

Het voordeel is dat ze daarmee worden 

klaargestoomd voor de Academie voor 

Lichamelijke Opvoeding (ALO) in  

Amsterdam of het CIOS in Haarlem, waar 

ze soepeler kunnen instromen. 

NIEuWE SPORTEN 

SPORTIE VE lEERlINgEN, DIE KENNIS WIllEN MAKEN  
MET DE AC TIVITEITEN OP HET SCHOTER ZIJN VAN HARTE  

WElKOM OP DE OPEN DAgEN. DEZE ZIJN OP:
vRijDAg 26 jANuARi vAN 19.00 tOt 21.00 uuR

z AtERDAg 27 jANuARi vAN 11.00 tOt 13.00 uuR .
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onderin eindigden, heb ik gelijk wel aan de 

bel getrokken. Dat is namelijk niet mijn stijl. 

Dat past niet bij mij.”

TRANSPARANT
Voor de rest bemoeit Maas zich niet met 

bestuurlijke of tactische zaken. “De club is 

transparant over wat ze met het geld doen. 

Dat waardeer ik, maar dat hoeven ze niet 

te doen. De organisatie van de club is hun 

verantwoordelijkheid. Zoals gezegd hoop ik 

dat we elk seizoen hoge ogen gooien, maar 

wat ik vooral belangrijk vind is dat er ook 

revenuen komen van de sponsoring. En die 

zijn duidelijk waarneembaar. Mensen van 

DSS komen gericht naar onze showroom  

in Cruquius. Het weer geïntroduceerde  

programmaboekje speelt daar ook een rol  

in. Een sportvereniging is een eigen gemeen

schap, met veel onderlinge contacten, 

oftewel: mondopmondreclame. Dat  

werkt heel goed.” 

Jaarlijks evalueren DSS en Pronto het  

seizoen, sportief en commercieel. “Vorig jaar 

waren we overduidelijk de beste van de rest. 

Volgend seizoen hoop ik dat we de playoffs 

halen. We gaan dus sowieso weer een jaar 

door. Ik probeer zoveel mogelijk thuiswed

strijden te bezoeken en geniet nog steeds 

enorm in het honkbalstadion. Het is ook die 

herkenning die het zo aantrekkelijk maakt. 

Selectie en staf functioneren goed. Er is een 

gezellige sfeer en dat onderstreept mijn stel

ling dat dit een vruchtbare voedingsbodem 

is voor prestaties. DSS is topsport, maar wel 

met een belangrijke sociale factor. Die on

derlinge saamhorigheid, daar houd ik van.”

WORlD SERIES
Het enthousiaste verhaal van Maas, bewijst 

dat hij helemaal om is. “Met enkele vrienden 

heb ik het bijna dagelijks over honkbal. De 

sport heeft zo veel in zich. Tijdens de World 

Series zit ik gerust om drie uur ’s nachts voor 

de televisie om die negen innings mee te 

beleven. Dan ga ik er helemaal in op. Wat dat 

betreft ben ik ook blij dat de Honkbalweek 

Haarlem nieuw leven is ingeblazen. Ik ben 

een echte mug, kwam er vroeger ook al heel 

veel en het is voor mij een mooi evenement 

om mensen uit te nodigen. Zakelijke relaties, 

vrienden, maar ook om het team van Pronto 

een leuk uitje te bieden. Zo dragen we onze 

commitment met de sport in Haarlem ook 

over aan onze mensen. Goed voor de sfeer 

en – zoals gezegd – dus ook goed voor de 

prestaties.”

Maas had eigenlijk niet eens zoveel met 

honkbal. Zeker, hij was wel een sportlief

hebber, maar zijn interesse ging enkele jaren 

geleden veel meer uit naar judo en voetbal. 

Via de laatste sport kwam hij bij DSS terecht. 

Geregeld stond hij langs de lijn om zijn  

dochter en tot voor kort ook zoon in het 

groen en rood te zien spelen. “Bij de club 

raakte ik in contact met enkele bestuurders 

die nauw bij het honkbal zijn betrokken.  

We hadden al vlot een klik en zo kwam van 

het een, het ander.”

Maas is sinds 2012 directeur van de Cruquius

vestiging van Pronto Wonen, een franchise

onderneming met 36 vestigingen. “Ik weet 

nog goed, dat de centrale directie stelde dat 

we niet op een eenvoudige locatie zaten, of 

letterlijk ‘aan een beroerde boulevard’. Ik 

zag dat heel anders en wilde dat bewijzen 

ook. We hebben drie jaar op rij de meeste 

progressie geboekt van alle vestigingen.  

Dat was nog niet eerder gebeurd. En ooit 

staan we op nummer 1, dat is ons streven. 

Net zoals een sporter ook voor de hoogste 

plek gaat.”

CRuCIAlE ROl
“Ondernemen is ook een vorm van top

sport,” vervolgt Maas. “Een atleet moet zijn 

lichaam goed onderhouden. Dat doe ik ook. 

Zo loop ik bij een manueel therapeut, die 

voor mij een cruciale rol speelt om goed te 

kunnen functioneren. Hoewel ik geniet van 

het ondernemerschap – ik zou echt nooit 

anders willen – geeft het veel stress. Met die 

behandelingen vind ik weer de rust om te 

presteren.”

Een andere gemeenschappelijke factor  

tussen succes in de sport en het zakenleven, 

is volgens Maas het teamwork. “Samen met 

mijn vrouw en circa vijftien medewerkers 

stellen we ons elke week, maand en ieder 

jaar nieuwe doelen. Niet individueel, maar 

als team. Om die ambities elke keer te halen, 

heeft iedereen wel zijn specifiek inbreng, 

van de verkoper in de winkel tot en met  

diegene die op kantoor de offertes maakt. 

Ieder vanuit zijn eigen kracht. Gaandeweg 

hebben we daarin de goede mix gevonden 

en staat er een ijzersterk team.” 

gEZEllIgHEID
Een belangrijk ingrediënt van het tactisch 

concept van Pronto Wonen, is gezelligheid. 

“Dat klinkt misschien een beetje soft, maar 

als de medewerkers het leuk met elkaar  

hebben, dan straalt dat ook uit naar de  

klanten. We hebben heldere afspraken  

over onze doelen, en proberen die in een  

gemoedelijke sfeer samen te halen. Dus 

zonder onderlinge rivaliteit. In die positieve 

flow gunnen consumenten ons de orders.”

Bij de inbreng als sportsponsor huldigt Maas 

een dubbele filosofie: “We streven ernaar 

een maatschappelijk verantwoorde onder

neming te zijn. Maatschappelijke betrok

ken ondernemerschap vloeit daar voor mij 

logischerwijs uit voort. Ik wilde iets doen 

voor de sport in Haarlem en herkende me 

in de ambities van het honkbalbestuur van 

DSS, dat ondanks beperkte middelen toch de 

lat hoog legt. Die gedrevenheid spreekt me 

aan, want als ik zelf iets doe, dan wil ik het 

ook goed doen. Ons doel is: presteren als een 

solide hoofdklasser. Toen we dus een keer 

Pronto Wonen Cruquius is ook dit seizoen weer hoofdsponsor van hoofdklasser DSS. Een vruchtbare  

verbintenis voor zowel de honkbalclubs, als de meubelzaak. “We zijn beiden ambitieus, zonder daarbij de 

goede sfeer uit het oog te verliezen,” vat ondernemer Gilbert Maas de gemeenschappelijke aanpak samen.

g I l B E R T  M A A S  ( P R O N TO  W O N E N  C R u Q u I u S )

H O O F D S P O N S O R  VA N  D S S  H O N K B A l

‘ONDERNEMEN IS 
OOK TOPSPORT’ DSS is topsport, 

maar wel met een 
belangrijke sociale 
factor

“

”

// dss honkbal & honkbalweek haarlem// dss honkbal

‘HONKBALWEEK ZET HAARLEM 
SPORTIEF OP WERELDKAART’

Kitty van Gilst was twintig jaar directeur van het Kennemer Sportcenter. Ook buiten haar functie  

om, heeft ze veel werk verricht voor de sport in Haarlem. En dat doet ze nog steeds, voor de diverse  

organisaties en evenementen. Ook bij de voorbereidingen voor de herstart van de Honkbalweek  

Haarlem is Van Gilst nauw betrokken. 

K I T T Y  VA N  g I l S T  O P g E lu C H T  O V E R  H A A l B A R E  D O O R S TA R T

Wat was de eerste kennismaking met 

Honkbalweek?

Van Gilst: “Ik ging in 1961 als kleuter al naar 

de Honkbalweek, die toen plaatsvond aan 

het Badmintonpad. Ik had weinig verstand 

van de sport, maar ik vond het wel leuk om 

handtekeningen van de spelers te vragen. 

En om ballen te zoeken.”

En wanneer bent u er bestuurlijk bij  

betrokken geraakt?

“Na het WK in 1986 vroeg toenmalig 

voorzitter Wim Oosterhof of ik in een 

nieuw comité voor de Honkbalweek wilde 

plaatsnemen. Ik werkte bij Claus Bowling 

en was omroeper bij de thuiswedstrijden 

van de Haarlem Nicols. Wim was voor mij 

een voorbeeldbestuurder, dus zijn verzoek 

kon ik niet weigeren. Ik heb toen gelijk ook 

diverse spelregelcursussen gevolgd bij de 

honkbalbond, omdat ik als omroeper het 

spelletje beter wilde snappen. Tien jaar heb 

ik in het comité gezeten, tot het overlijden 

van Jacques Reuvers, een andere Haarlemse 

honkbalcoryfee. Echt een gemis voor de 

sport. Daarna ben ik altijd als vrijwilliger 

bij het evenement betrokken gebleven.”

Wat maakt de Honkbalweek zo speciaal?

“Het is één feest der herkenning, bijna een 

soort familiegebeuren. Ik denk dat die  

gezellige sfeer in de hele honkbalwereld 

wel bekend is. Honkbal past echt bij de stad 

Haarlem. We hebben een rijke historie en 

een trouw publiek. Veel bezoekers komen 

dan ook vaker terug. Het is de gemoedelijk

heid en misschien ook wel de trotse  

uitstraling van Haarlem, die het evenement 

dat unieke karakter geven.”

Wat dacht u, toen het evenement  

voorgoed dreigde te verdwijnen?

“De oude organisatie kampte met verlies 

en zag geen uitwegen voor een ommekeer. 

Toen ik dat voor het eerst hoorde, was er 

puur ongeloof. Het zal toch niet gebeuren, 

dat zo’n prachtig evenement voorgoed van 

de sportkalender verdwijnt? Ik ben nog van 

de oude stempel en koester tradities. Uit 

het platform Sport in Haarlem – waarvan 

ik deel uit maak – hebben we een gesprek 

aangevraagd met sportwethouder Merijn 

Snoek: wat kunnen we nog doen? Hij heeft 

toen extra subsidie vrijgemaakt en wij zijn 

een haalbaarheidsonderzoek gestart. Er 

Ik wilde iets doen 
voor de sport in  
Haarlem en  
herkende me in de 
ambities van het 
honkbalbestuur

“

”
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// tv kontakt & de blinkert// honkbalweek haarlem

is een begroting gemaakt, een verkenning 

uitgevoerd bij het bedrijfsleven en een 

plan opgesteld met kernwaarden, die het 

evenement weer een solide basis zouden 

geven. De vooruitzichten gaven zoveel 

vertrouwen, dat in november een bestuur 

is samengesteld – onder aanvoering van 

voorzitter Guus van Dee – dat de plannen 

gaat uitvoeren.” 

Wat is de succesfactor, dat het nu  

alsnog lukt?

“Het is een reeks van factoren. Wel denk 

ik dat het besluit om de inkoop voor het 

evenement zakelijker op te pakken, voor 

een ommekeer heeft gezorgd. Nu met 

de herstart, konden we een nieuw begin 

maken. Voor de catering, de hotels, de 

tenten, ticketverkoop en ga zo maar door, 

zijn steeds drie offertes aangevraagd. Dat 

leverde behalve scherpe prijzen en dus 

flinke besparingen op de kosten, ook goede 

ideeën op om het evenement nog mooier 

aan te kleden. De nieuwe leveranciers zijn 

sowieso ook partner voor de edities van 

2020 en 2022. Dat geeft rust om verder aan 

het evenement te bouwen.”

Wat gaat er veranderen?

“De basis van het evenement staat! Wel 

willen we ons inspannen voor nog meer 

gastvrijheid. Sponsoren en publiek moeten 

zich nog meer welkom voelen. Meer  

gelegenheid om een eigen plek op de 

tribune te reserveren, hoort daar ook bij. 

En ook willen we extra aandacht schenken 

aan de vrijwilligers, zodat die zich nog 

meer gewaardeerd voelen. We willen ook 

verenigingen en scholen er actiever bij  

betrekken. Ook die wisselwerking zorgt 

voor versterking in de breedte.” 

Wat zijn de reacties in Haarlem over  

de herstart?

“Ik hoor alleen maar positieve geluiden. 

Hoewel we het effect pas echt kunnen 

meten als de kaartverkoop begint. Traditi

oneel is de publieke belangstelling groot. 

Ook in 2016 was dat het geval, al kan het 

op sommige speeldagen altijd nog beter. 

Voordeel is dat de organisatie nog nooit zo 

vroeg is geweest met het vastleggen van 

de teams. Oranje, Japan, Chinees Taipei en 

Italië hebben al toegezegd. Zeker de laatste 

staat enkele wedstrijden garant voor een 

uitverkocht huis. Met Cuba en Curaçao is 

de bond nog in onderhandeling. Het mooie 

is ook dat de teams veel wedstrijden willen 

spelen, zodat we doordeweeks een mooi 

vol speelschema hebben. Tot en met vrijdag 

kan het dan nog alle kanten op, voor  

plaatsing voor de finales in het weekend.”  

Wat betekent de herstart voor de stad?

“Als het goed wordt opgepakt, raakt het 

evenement veel meer facetten. In de eerste 

plaats is het een impuls voor de sport. Dat 

helpt ook om de jeugd warm te maken voor 

het honkbal. Daarnaast is het natuurlijk 

ook goed voor de uitstraling van Haarlem 

zelf. Het zet onze stad sportief echt op de 

wereldkaart.”

Sport is teamwerk. Op het veld, 

in de zaal, op de baan of in het 

water, maar net zo goed ook aan 

de bestuurstafel. In Haarlem is dat 

besef het laatste decennium sterk 

gegroeid. En dat is goed. Zo kunnen 

we elkaars kracht gebruiken en dat 

maakt ons allemaal sterker.

Als voormalig lid van de Haarlemse 

klankbordgroep buitensport heb  

ik dat zelf regelmatig ervaren.  

Zeven jaar geleden zijn de vertegen-

woordigers van hockey-, korfbal-, 

voetbal-, honk- en softbalverenigin-

gen – zeg maar de grootste veld-

gebruikers in de stad – samen om 

tafel gaan zitten om te kijken of  

er meer samenhang in beleid  

mogelijk was.

Voor mij bewees dat nogmaals dat 

het altijd goed is om van gedachte te 

wisselen met partijen die hetzelfde 

doel nastreven. Gedurende dergelijke 

gesprekken wordt namelijk duidelijk 

dat het loont om niet alleen in eigen 

belang te denken, maar ook te kijken 

naar het gemeenschappelijke. Wel is 

het zaak om daarbij transparant te 

zijn en elkaar daarin te vertrouwen.

In Haarlem is dat goed gelukt.  

Voorheen dacht iedereen de beste 

deal te hebben gesloten met de 

gemeente, de leverancier van 

energie of eten en drinken. Maar als 

de contracten open op tafel komen 

te liggen, blijken er soms grote en 

onverwachte verschillen. Op zo’n 

moment is het goed om de rijen te 

sluiten en met één mond te praten.

Dat bleek ook toen de gemeente  

enkele jaren geleden voor het moei-

lijke besluit stond om bezuinigingen 

door te voeren en de tarieven te 

verhogen. Overigens is de insteek 

van de krachtenbundeling lang niet 

altijd ‘het onderste uit de kan halen’. 

Het kan net zo goed gaan om een  

betere veldverlichting, een effici-

entere indeling van een sportpark 

of een logischere planning van de 

vervanging van de velden.  

Het ‘voetbalvoorzittersoverleg’ is 

zo’n goed voorbeeld. Richting de 

KNVB is dat nu een serieuze partij. 

En dat geldt ook richting commer-

ciële leveranciers, door steeds meer 

gezamenlijk in te kopen. Het besef is 

gegroeid dat clubs dan wel elkaars 

sportieve rivalen kunnen zijn, maar 

dat het organisatorisch niet loont 

om elkaar vliegen af te vangen.  

Beter is het om elkaar iets te gunnen.

De contacten met de gemeente en de 

veldbeheerder SRO zijn met die over-

leggen aangehaald. Het wederzijds 

begrip is gegroeid. Zo heeft Haarlem 

met de jaren een mooie infrastruc-

tuur opgebouwd, waarbij over en 

weer lijntjes lopen. In dat samenspel 

kunnen problemen tijdig worden 

gesignaleerd.

Dat is hard nodig ook, want veel 

verenigingen hebben het lastig. Er zit 

ontzettend veel kennis bij de clubs 

zelf, onder hun leden. SportSupport 

kan als verenigingsondersteuner die 

expertise ontsluiten en haar eigen 

ervaring en kunde inbrengen. Zo  

kan verder worden gebouwd aan  

een solide basis voor een gezond  

verenigingsleven en daarmee het 

sportieve en sociale welzijn van heel 

Haarlem.

Dick Hoff
‘sportnetwerker’

cOLUMNSAMENSPEL

Het Kerstoernooi is in volle gang, één van de 

drukste weken voor De Bruijnerie, met elke 

dag volop tennispartijen. Het is nog vroeg in 

de middag, maar het vuur in de open haard 

danst er op los. Aan een van de tafels zit een 

groepje te kaarten. Een van hen geeft een 

zwieper aan het rad, waarmee voor een euro 

een schaaltje bittergarnituur of een rondje 

bier kan worden gewonnen. Hans de Bruijn 

ziet het met een tevreden glimlach aan. 

Ruim negen jaar is het nou geleden dat Hans 

en Maaike door voorzitter en grondleg

ger van de club John de Laat en zijn vrouw 

Brigitte werden benaderd om het clubhuis 

te pachten. “Ze wilden een professionali

seringsslag maken. Daarvoor werd er met 

vrijwilligers gewerkt. Ik was er zelf ook één 

en zat al in de evenementencommissie. Ik 

vind het leuk om activiteiten te organiseren 

en wat gekkigheid uit te halen en zo mensen 

enthousiast te maken. Dat zal de reden zijn 

dat hij me vroeg. Ik had destijds een instal

latiebedrijf, maar stond wel open voor een 

nieuw avontuur.”

Langzaam bouwde De Bruijn het installatie

werk af en per 1 januari van dit jaar is hij 

zelfs officieel uitgeschreven bij de Kamer 

van Koophandel. “Ik deed soms nog wat 

kleine klussen bij vaste klanten van vroeger, 

maar we zijn al jaren volledig gefocust op 

de Bruijnerie. En daar hebben we nog geen 

moment spijt van gehad,” blikt Hans terug, 

aan de hoek van de bar. Maaike knikt en 

lacht: “Hoewel het begin best stroef verliep. 

We hadden in 2009 namelijk de pech dat het 

in januari begon te sneeuwen en dat we de 

banen pas eind maart weer schoon kregen 

voor het tennis.”

Inmiddels werken ze met zes man vast 

personeel. “We zijn elke dag gemiddeld 

van negen 9 uur tot half één open, oftewel 

vijftien uur per dag horeca draaien, onmo

gelijk te behappen met zijn tweeën,” vertelt 

Hans. “We hebben een geweldig team, dat 

heel betrokken is bij De Bruijnerie, maar ook 

bij de gasten. Dat wordt gewaardeerd. Met 

alle respect voor de vrijwilligers, maar hoe 

leuk is het niet om persoonlijk te worden 

begroet: ‘Hey Karel, hoe was je vakantie?’ 

De binding met een vaste pachter is groter, 

omdat we er elke dag zijn. Dat vinden de 

mensen leuk.”

CulINAIR
Wat dat betreft hadden Hans en Maaike 

een voorsprong. “Ik was zelf al vijftien jaar 

lid van de club. Ik ben gaan tennissen, toen 

ik als voetballer stopte bij THB. Zodoende 

kende ik de sfeer die hier hing. We hoefden 

niet alles opnieuw te bedenken, maar kon

den uitbouwen wat er al was,” vertelt Hans, 

die daarbij zijn vrouw ook roemt. “Ik heb 

alle geluk van de wereld dat Maaike zo goed 

kan koken. Dat geeft ons veel extra mogelijk

heden, doordeweeks, maar vooral tijdens 

speciale gelegenheden. Dan kunnen we de 

bezoekers culinair ook iets bieden, het liefst 

passend bij het thema.”

Andere credits geeft De Bruijn aan het goed 

functionerende bestuur. “Samen met de 

commissies zorgen ze ervoor dat er hier 

leuke evenementen worden georganiseerd. 

Goed voor de ledenbinding. Het is een 

samenspel, want ze weten dat ze naar het 

horecagedeelte geen omkijken hebben.”

De Bruijn ziet het nu ook bij de Blinkert ge

beuren, die in aanpalende sporthal speelt en 

traint. “Het enthousiasme is weer helemaal 

terug. Het ledental neemt toe, vooral bij 

de jeugd, maar ook bij de dames. Zelf had 

ik eerst weinig met handbal, maar nu ga ik 

als het maar even kan zeker kijken als het 

eerste thuis speelt. Het is sowieso een leuk 

slag mensen, dat hier soms ook een drankje 

komt doen, als er niet wordt gehandbald. 

Dat is ook een mooi compliment. Onderling 

is er niet direct sprake van kruisbestuiving, 

maar de homogeniteit is zeker gegroeid. We 

hebben met beiden nauw contact en dragen 

ze allebei een warm hart toe. Dat slaat blijk

baar over.” 

CENTRAlE INKOOP
Stamgasten van buiten de eigen sportieve 

disciplines, hebben ook tot extra voordeel 

geleid. Zo werd De Bruijn getipt om zich 

aan te sluiten bij de centrale inkoop via de 

Haarlemse voetbalclubs, die een collectief 

contract hebben met ABInbev. “Op zich was 

dat al onze leverancier, maar de gezamen

lijke aanpak leverde toch nog extra voordeel 

op,” vertelt Hans, die dat andere tennisclubs 

ook kan aanraden. “Zeker als een contract 

ten einde loopt, kan het lonen om de cijfers 

eens naast elkaar te leggen. Het zou sowieso 

misschien wel goed zijn als alle  tennispar

ken eens met elkaar in overleg gaan. We 

lopen allemaal toch tegen dezelfde dingen 

aan. Het vergt best een inspanning om het 

ledental op peil te houden en dan kunnen 

we toch steun aan elkaar hebben.” 

HET KLOPPEND HART
VAN DE VERENIgINg

Het clubhuis is het kloppend hart van elke vereniging. Dat geldt zeker ook voor De Bruijnerie op  

Sportpark Ruud van der Geest. In gezellige huiskamersfeer analyseren tennissers van TV Kontakt,  

handballers van de Blinkert en hun toeschouwers de wedstrijden en trainingen.

D E  B R u I J N E R I E  A A N g E S lOT E N  B I J  CO l l E C T I E V E  I N KO O P  H A A R l E M S E  S P O R TC lu B S

De collectieve inkoop bij AB Inbev, leve-

rancier van Hertog Jan en Jupiler, telt in 

Haarlem inmiddels negen voetbalclubs, 

terwijl enkele anderen het serieus 

overwegen. De Bruijnerie, het clubhuis 

van TV Kontakt, is ook aangesloten op 

het ‘sportcontract’. In de Haarlemse 

tenniswereld staat het bij meerdere 

accommodaties op de agenda. Niet 

vreemd want het voordeel kan oplopen 

tot in de duizenden euro’s per jaar. 

Verenigingen die ook willen aansluiten 

kunnen voor meer informatie terecht 

bij www.horecasupport.nl

KRACHTIg COllEC TIEF
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// bc duinwijck// sport in beeld

ZOMAAR EEN SPORT WEEK

WOENSDAg // 21:03 uuR // SPORTPARK BOERHAAVElAAN // WWW.HBSVBREDERODE.Nl

MAANDAg // 20:14 uuR // SPORTPARK OlYMPIA // WWW.Mug-HAARlEM.Nl

HANDBOOgSCHIETEN

FRISBEE

Wat was 2017 sportief voor jaar?

DEBORA: “Zeer goed. Het was mijn laatste 

jaar als junior. Vanaf nu hoor ik toch echt 

bij de volwassenen. Op de WJK in Indonesië 

afgelopen oktober heb ik in de dames dubbel 

een kwartfinaleplek behaald. Dat heeft nog 

geen enkele andere Nederlandse dame ooit 

bereikt. Daarnaast heb ik ook op senioren

niveau al twee finaleplekken op grote 

internationale toernooien gehaald. Helaas 

heb ik door een blessure aan mijn linkervoet 

de laatste twee maanden van 2017 niet veel 

kunnen spelen.”

TIES: “Voor mij was afgelopen jaar iets  

minder rooskleurig dan die van Debora.  

Ondanks mijn debuut in de Eredivisie, speel 

ik zeer onregelmatig en word ik lang niet 

altijd opgesteld. Duinwijck wil kampioen 

worden en dat zorgt ervoor dat de coaches 

sneller kiezen voor meer speel ervaring.  

Afgezien hiervan, heb ik een leuke tijd en 

leer ik veel van mijn team genoten. Mijn 

beste prestaties waren een derde plek bij 

de Czech Junior en de tweede plek bij de 

Estonia Junior. De uitverkiezing tot  

Haarlems sporttalent van het jaar is een 

enorme motivatie om door te gaan met deze 

mooie sport.”

In het verlengde: wat is Duinwijck  

voor club? 

DEBORA: “Dit is pas mijn eerste seizoen bij 

de club, dus dat is nog moeilijk te zeggen. 

Duinwijck is sowieso de vereniging met de 

rijkste historie en meeste landstitels. Het is 

wel bijzonder dat Duinwijck als enige in  

Nederland een eigen echt badmintonhal 

heeft. Het zorgt voor een mooi clubgevoel. 

Ik ben dit jaar opgevangen alsof ik al jaren 

bij de club speel. De kracht ligt denk ik in 

het feit dat we echt een clubteam zijn. De 

meeste spelers komen toch wel redelijk uit 

de buurt – al geldt dat als Houtense niet 

voor mezelf – en dat maakt een team naar 

mijn idee toch sterker.”

TIES: “Duinwijck is een hele grote club, 

waarbij de leden allemaal houden van het 

spelletje, maakt niet uit op welk niveau 

ze spelen of hoe fanatiek ze zijn. Iedereen 

heeft het gezellig met elkaar. Zo wordt er 

na elke trainingsavond samen gegeten en 

het trainingskamp van Duinwijck in Wijchen 

was ook helemaal top. Daarnaast trainen 

we gefocust en hard en heerst er altijd een 

positieve sfeer. Er spelen bij Duinwijck  

veel recreanten, die zich meestal ook  

interesseren voor de wedstrijden van het 

eerste team. Dat schept een band.”

Wat betekent de komst van een nieuwe 

sporthal voor jullie ontwikkeling?

DEBORA: “Mijn eerste ervaringen met de 

Duinwijckhal waren met jeugdtoernooien. 

Eerst ging ik altijd met mijn broers mee, 

die ook op hoog niveau speelden. Ik vond 

het altijd heel cool om er te komen, een hal 

met alleen maar badmintonbanen. Tijdens 

mijn eerste Dutch Junior keek ik mijn ogen 

uit vanwege al die spelers die van overal 

op de wereld naar Haarlem komen. Nog 

steeds hoor ik geregeld van buitenlandse 

spelers dat ze de Dutch Junior het leukste 

jeugd toernooi van het circuit vinden. Alles 

is perfect geregeld en door het vele publiek 

hangt er altijd een leuke sfeer.”

TIES: “Ik ken de huidige hal van Duinwijck al 

sinds mijn zevende, vanaf het moment dat 

ik competitie speelde bij ’t Vennewater in 

Heiloo. Inmiddels heb ik zoveel in Haarlem 

getraind en gespeeld dat ik echt gehecht ben 

geraakt aan de hal. Nu moet ik zeggen dat de 

vloer op sommige plekken wel is ingedeukt 

en er daardoor soms ook bulten ontstaan. 

Dat is natuurlijk erg onhandig bij badmin

ton. De nieuwe hal telt meer banen en is 

overzichtelijker. Dit is een vooruitgang. Een 

vlakke vloer lijkt mij sowieso niet verkeerd. 

Ik heb samen met Debora een filmpje van 

een rondleiding door de hal gezien en dat 

zag er fantastisch uit! Door de ambiance van 

de hal komt de sport meer tot zijn recht en 

wordt het makkelijker voor toeschouwers 

om een kijkje te nemen tijdens een wedstrijd. 

Meer publiek tijdens wedstrijden is altijd 

beter voor de sfeer en de motivatie.”

DEBORA: “De nieuwe hal komt er inderdaad 

prachtig uit te zien. Ik denk dat het een 

grote stap vooruit is voor badmintonnend 

Nederland. Het ziet er heel professioneel 

uit en geeft meer mogelijkheden voor het 

organiseren van toernooien. Dat komt de 

badmintonsport in het algemeen ten goede 

en de vereniging Duinwijck natuurlijk in het 

bijzonder.”

Op het Haarlemse sportgala gingen de talentenawards naar twee pupillen van Duinwijck, een van de  

kernsportverenigingen van de stad. De gemeente Haarlem koestert haar talent en investeert in de  

ontwikkeling ervan. Haarlem Sport legde de winnaars, badmintonners Debora Jille en Ties van der Lecq,  

enkele vragen voor.

UITVERKIEZINg OP SPORTgALA
MOTIVEREND VOOR TALENTEN

DEBOR A J IllE  EN TIES  VAN DER lECQ HOgEROP MET DuINWIJCK

De gemeente Haarlem telt sinds dit jaar acht kernsporten. Daarmee investeert de stad mee 

aan talentontwikkeling bij sportverenigingen op nationaal niveau. Het gaat om honkbal  

(DSS, Kinheim), softbal (Sparks, Olympia, DSS), judo (Kenamju), turnen (Bato), badminton 

(Duinwijck), schaatsen (Regionaal Trainingscentrum) en sinds 2018 ook karate (Kenamju)  

en schaken (SKC). Het totale jaarbudget is vanwege die uitbreiding verhoogd. Honkbal,  

schaatsen en judo krijgen als Regionale Trainings Centrum een extra bijdrage, terwijl er  

ook een bedrag is gereserveerd voor de Stichting Topsport Kennemerland. 

gEMEENTE HAARlEM WIJST ACHT KERNSPORTEN AAN

25haarlem sport24 haarlem sport



voor vandalisme.”

WELTEN: “Het is een groot probleem, 

absoluut, maar ook een voorbeeld van de 

spilfunctie van SRO. En van onze drang om 

te verbinden en samen te werken met clubs 

en scholen, maar bijvoorbeeld ook binnen 

de werkgroep Vandalisme die een paar jaar 

geleden is opgericht. Vandalisme wordt bij 

ons gemeld of door onze medewerkers  

gesignaleerd. Wij zorgen dat de rommel 

wordt opgeruimd en de schade wordt 

hersteld, maar denken binnen de werkgroep 

ook proactief mee over mogelijkheden om 

vandalisme op sportvelden als het even kan 

te voorkomen en anders gericht aan te pak

ken en terug te dringen. Dat werpt zeker zijn 

vruchten af.”

DuuRZ AAMHEID
WELTEN: “Ook in Haarlem is de verduur

zaming van de meerjarenonderhoudsplan

ning voor het vastgoed dat door ons wordt 

beheerd en onderhouden in volle gang.”

VAN VILSTEREN: “Wat voor sporten geldt, 

gaat ook op voor duurzaamheid: de gemeen

te gaat over het ‘wat’, SRO over het ‘hoe’.  

Los van andere duurzame maatregelen 

en adviezen die in 2030 tot CO2neutrale 

gemeenten moeten leiden, hebben we de 

vaak platte daken van ‘onze’ accommodaties 

in Amersfoort en Haarlem in 2017 van 4.400 

nieuwe zonepanelen voorzien.”

WELTEN: “We werken nu samen met 

SportSupport en de gemeente aan een 

andere insteek, maar boden clubs voorheen 

een duurzaamheidsscan aan die duidelijk 

maakte waar bijvoorbeeld energiewinst viel 

te boeken. Clubs als CKV Rapid en Alliance’22 

zijn daar heel actief mee aan de slag gegaan. 

Het mooie is dat wij bij alle clubs komen 

en weten hoe de hazen lopen, bijvoorbeeld 

op subsidiegebied. Ook qua duurzaamheid 

heeft SRO dan ook zeker een verbindende en 

aanjagende functie.”

VOORuITBlIK 2018
WELTEN: “Conform het Accommodatieplan 

worden er de komende jaren in Haarlem drie 

natuurgrasvelden getransformeerd in  

kunstgrasvelden. Bij DSS wordt in 2018 een 

combinatie van een softbalveld en een voet

balveld gerealiseerd. Dat is mogelijk omdat 

beide competities op elkaar aansluiten. 

Het is aan ons om samen met gebruikers en 

aannemers een dusdanige planning neer te 

zetten, dat sporters straks een mooi nieuw 

veld hebben maar geen last van de werk

zaamheden. Het nieuwe combiveld bij DSS 

wordt betaald uit een investeringsbudget 

van 1,4 miljoen euro dat in 2018 beschikbaar 

is voor de bestaande velden. Verreweg het 

grootste project dit jaar is de nieuwbouw 

van Rugbyclub Haarlem op het Van der Aart 

Sportpark in HaarlemNoord.”

AMBITIE
VAN VILSTEREN: “SRO wil groeien, ook in de 

regio Kennemerland. De tijd is er rijp voor, 

want de jaren dat gemeenten alleen maar 

moesten bezuinigen zijn voorbij. Blauwdruk 

voor de geambieerde groei zijn de joint  

ventures die we met de respectievelijke ge

meenten Zeist en Zandvoort zijn aan gegaan. 

In de praktijk hebben we bewezen dat niet 

alleen het beheer en onderhoud van ge

meentelijk vastgoed maar ook de exploitatie 

ervan heel goed kan worden ondergebracht 

in een gezamenlijke BV. Daarbij beperken 

we ons niet tot sportaccommodaties. Op het 

gemeentehuis na, zijn we in Amersfoort al 

jaren verantwoordelijk voor ál het gemeen

telijk vastgoed. Groot voordeel van een joint 

venture is dat je het dan echt samen doet en 

optimaal gebruik kan maken van de colour 

locale, van de kwaliteiten en eigenschappen 

die al aanwezig zijn in een gemeente. Samen

werking, één van onze Unique Selling Points, 

zit er als het ware bij ingebakken. Net als 

flexibiliteit: door vastgoed onder te brengen 

in een joint venture, kun je snel schakelen 

en flexibel inspelen op trends en politieke 

wensen.”

WELTEN: “Toen SRO in september twintig  

jaar bestond, hebben we een congres  

georganiseerd met de titel ‘Samenwerken 

versus contracteren’. We merkten toen dat 

veel gemeenten zoekende zijn en dat de 

belangstelling voor het joint venturemodel 

van SRO groot is.”

VAN VILSTEREN: “We zijn al met enkele 

gemeenten in gesprek. Tegen anderen zou ik 

willen zeggen: kom maar op, wij zijn er klaar 

voor.”

SRO is sinds 2008 in Haarlem actief, maar 

de roots van de organisatie liggen in 

Amersfoort. De gelijknamige gemeente 

besloot in 1997 de Dienst Sport, Recre-

atie en Onderwijsvoorzieningen (SRO) te 

verzelfstandigen. Met een NV als rechts-

vorm, nam SRO voortaan de uitvoering 

van het sportbeleid én de exploitatie, 

het beheer en het onderhoud van onder 

andere alle sportvelden, sporthallen, 

gymzalen en zwembaden in Amersfoort 

voor haar rekening. Dat gold en geldt 

ook voor enkele andere gemeenten in de 

regio Eemland.

Met de verzelfstandiging van de 

gemeentelijke Dienst Sport & Recre-

atie als katalysator, maakt ook de 

gemeente Haarlem sinds 2008 gebruik 

van de kennis en expertise van SRO, met 

dien verstande dat SportSupport hier 

verantwoordelijk is voor de uitvoering 

van het sportbeleid. De aandelen van 

SRO zijn op 50/50 basis verdeeld over 

de gemeenten Amersfoort en Haarlem. 

Zeist en, dichter bij huis, Zandvoort 

zijn voorbeelden van gemeenten die de 

exploitatie van accommodaties hebben 

ondergebracht in een joint venture met 

SRO. 

Verdeeld over de regio’s Eemland en 

Kennemerland en met een hoofdkan-

toor in Amersfoort, heeft SRO ongeveer 

vierhonderd medewerkers.

DE gESCHIEDENIS VAN SRO

// sro

SAMENWERKEN,
VERBINDEN EN
ADVISEREN

Zoveel mogelijk inwoners die een leven lang gezond actief zijn. In het verlengde van dat ideaalbeeld  

van de gemeente Haarlem, is het aan SRO om er voor te zorgen dat de ruim 156.000 ‘muggen’ voldoende  

sport faciliteiten van topkwaliteit tot hun beschikking hebben. Het even korte als heldere motto daarbij: 

SRO maakt het mogelijk. Directeur Marjon van Vilsteren en Manager Sport/Zwem baden Michael Welten van 

SRO reageren op enkele steekwoorden die kenmerkend zijn voor de slagvaardige en ambitieuze organisatie. 

E x P lO I TAT I E ,  B E H E E R  E N  O N D E R H O u D :  S R O  M A A K T  S P O R T E N  M O g E l I J K

HAARlEM SPORTSTAD
WELTEN: “Van de faciliteiten en accommo

daties waarmee de gemeente Haarlem haar 

ambities op sportgebied waarmaakt, worden 

drie zwembaden, vier sporthallen, ruim 

veertig gymzalen, bijna zestig natuurgras

velden en ruim veertig kunstgrasvelden door 

SRO geëxploiteerd, beheerd en onderhouden. 

Daarnaast verzorgen we voor een kleine 

twintig gymzalen alleen de verhuur. Het sleu

telwoord bij alles wat we doen is: efficiëntie. 

Veiligheid en hygiëne staan voorop, daar 

wordt nooit aan getornd. maar door gebruik 

te maken van moderne technieken, proberen 

we conform onze opdracht de exploitatie zo 

efficiënt mogelijk uit te voeren.”

VAN VILSTEREN: “De sporthallen en gymzalen 

kunnen bijvoorbeeld online worden gehuurd, 

via www.sro.nl. En in Amersfoort maken we 

al gebruik van een app, waarmee je een hal of 

zaal binnen komt. Je hebt geen sleutel meer 

nodig, als de tijd erop zit meldt de volgende 

huurder zich en als de laatste huurder voor 

die dag klaar is gaan na een tijdje de lichten 

automatisch uit. Het toezicht op de hallen 

en alle gymzalen wordt verzorgd door enkele 

ambulante beheerders. Dat werkt prima en 

we gaan het systeem dan ook passend maken 

voor Haarlem.”

WELTEN: “Efficiënt gebruik gaat hand in 

hand met optimaal gebruik. Dat laatste is 

lastig, zeker in een stad als Haarlem met een 

groeiend aantal inwoners. Je wilt niet teveel 

accommodaties hebben, maar ook niet te 

weinig. Het is niet moeilijk om een sporthal 

of gymzaal in de namiddag of aan het begin 

van de avond te verhuren, maar om tien uur 

’s ochtends of elf uur ’s avonds is een heel 

ander verhaal. Binnen het sociaal domein  

zijn we dan ook voortdurend op zoek naar  

mogelijkheden om de binnen en buiten

accommodaties in te zetten op de minder

populaire uren. Samenwerken en meedenken 

zit in ons bloed: als een welzijnsorganisatie 

een plan ontwikkeld om ouderen vaker te 

laten bewegen, staan wij te trappelen om 

zo’n initiatief te faciliteren.”

SOCIAlE ASPEC T
WELTEN: “Ik gaf net al een voorbeeld, maar 

er zijn er veel meer. Neem het project ‘Raak: 

sport naar werk!’, met onze partner Argos, 

dat met een achterstand tot de arbeidsmarkt 

via een sport gerelateerde werkervarings

plaats motiveert om weer betaald werk 

te krijgen. Zulke initiatieven worden waar 

mogelijk door SRO mogelijk gemaakt.”

VAN VILSTEREN: “Dat het gemeentebestuur 

oog heeft voor het belang van de sociale  

kant van sport, blijkt ook uit het feit dat alle 

sportvelden in Haarlem openbaar zijn.”

WELTEN: “Klopt. Op veel kunstgrasvelden 

wordt ’s avonds getraind, maar overdag 

gebeurt er niets. Ook kinderen die geen lid 

zijn van de club in kwestie mogen er dan een 

balletje trappen. En niet alleen SportSupport, 

ook verenigingen zijn actief op zoek naar  

mogelijkheden om het gebruik te optimalise

ren. Wij denken en werken graag mee, al was 

het maar omdat we hetzelfde belang hebben: 

er voor zorgen dat de accommodaties zo veel 

en vaak mogelijk worden gebruikt.  

Niet alleen nu, maar ook over tien jaar.”

VAN VILSTEREN: “Los van de reguliere en 

ad hoccontacten met en binnen sport

verenigingen, gaan we daarom één keer  

per jaar met het bestuur om tafel. Daarbij 

slaan we geen club over.”

WELTEN: “Die jaargesprekken, zoals wij ze 

noemen, zijn goed voor de onderlinge band 

en leveren ons een schat aan informatie 

op. En ook de clubs kunnen er hun voordeel 

mee doen, want wij kunnen ze bijvoorbeeld 

wijzen op de mogelijkheden van het Jeugd

sportfonds of regelingen om breedtesport  

te stimuleren.”

VAN VILSTEREN: “Mede dankzij die jaar

gesprekken heeft SRO volgens mij een goed 

imago. Dat blijkt ook uit de klanttevreden

heidsonderzoeken die we doen. Wat we 

doen, doen we goed. En clubs snappen dat 

SRO een uitvoerende organisatie is, die niet 

gaat over de toekenning van een extra  

kunstgrasveld.”

VANDAlISME
VAN VILSTEREN: “Inherent aan de openbaar

heid van de velden, is dat ze gevoelig zijn 

// sro

SrO wil groeien, 
ook in de regio  
Kennemerland
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met optimaal  
gebruik
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Marjon van vilsteren begon in 2006 als 

Unitmanager Exploitatie bij SRO. Na een 

reorganisatie werd ze in 2012 regio manager, 

eerst in Amersfoort en later ook in Haarlem. 

Sinds 2016 is ze directeur van SRO. 

Michael Welten werkt sinds 2009 bij 

SRO. Sinds 2013 is hij als Manager Sport/

Zwembaden verantwoordelijk voor de 

exploitatie van alle sportaccommodaties 

in Haarlem.

michael welten

marjon van vilsteren
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// sportsupport// sportsupport

“Met de buurtsportvereniging heb ik het idee, dat we echt het verschil 

kunnen maken in de wijk,” stelt projectleider Stephanie Matta van 

SportSupport. “We voldoen in HaarlemOost aan een behoefte, die al 

jarenlang heerst. Hier slaan we twee vliegen in één klap, namelijk: een 

actievere levensstijl en meer betrokkenheid bij de buurt.” 

Extra waardevol in een wijk als HaarlemOost, waar dat niet 

vanzelfsprekend is, stelt Matta. Ze werkt nu ruim negen 

jaar bij SportSupport en vervulde daar al diverse functies, 

van ‘manager sport in de wijk’ tot ‘verenigingsadviseur’ en 

van ‘combinatiefunctionaris’ tot ‘projectleider buurtsport

vereniging’. “In dit project komen al die disciplines samen,” 

legt Matta uit. Als bewijs maakt ze met Haarlem Sport een 

‘rondje langs de velden’.

14.45 uuR
Trainer Thijs Avezaat stuurt zijn auto naar de gymzaal aan 

de Richard Holkade. Sinds enkele maanden verzorgt hij er de 

bootcamp. De kofferbak ligt vol met halters en een grote  

battle rope, kenmerkende attributen voor de sport die uit

daagt om grenzen te verleggen. “Als personal trainer begeleid 

ik vaak deelnemers individueel, maar deze groepsles is 

daarop een fijne afwisseling. De kinderen zijn razend  

enthousiast en doen heel leuk mee.”

De les begint pas om half vier, maar Avezaat is graag ruim  

op tijd ter plekke, om het circuit alvast helemaal uit te  

zetten. Gedurende de les blijven de kinderen dan een uur  

lang geconcentreerd bezig. De touwen, matten, stokken,  

banken, pionnen en rekstokken in de zaal verraden in elk 

geval al dat de groep flink aan de bak moet. 

Eerder die middag had Avezaat nog een gesprek met Matta, 

om de planning voor de komende maanden door te nemen.  

Ze is enthousiast over het idee van haar collega om in de 

Krokusvakantie de Olympische Bootcampspelen te houden. 

“Thijs wilde meer lijn in zijn lessen aanbrengen en dat kan 

mooi als hij de met de kinderen echt naar een evenement toe 

werkt. Daarnaast is het een kans om op die dag zelf nieuwe 

kinderen en hun ouders bij de activiteit te betrekken.”

En dat is de centrale missie van de buurtsportvereniging.  

“We zijn steeds inventiever om de wijk te bereiken. Dat komt 

ook doordat we de mensen beter doorgronden en er de  

laatste jaren ook steeds meer partijen in de wijk met elkaar 

zijn verbonden. De verenigingen, de scholen en de buurt

werkers trekken echt samen op. Daarvan plukken we nu  

de vruchten,” vertelt Matta.

15:28 uuR
Avezaat roept de kinderen bij elkaar, gaat op zijn knieën 

zitten en klapt zijn laptop open. Eerst snel de administratie 

bijwerken. De nieuwe kinderen worden geregistreerd met 

hun naam en de school waar ze op zitten. Marco Kempers 

ziet het tevreden aan. Hij is met collega Matta meegereden. 

Normaal zit hij op kantoor, voor het administratieve werk 

voor de medewerkers van SportSupport die actief zijn in het 

verenigingsadvies. Maar het is altijd goed om zelf zo af en 

toe ook een kijkje te nemen, bij de activiteiten waarvoor hij 

minutieus de resultaten behoudt, vindt hij. “Ik ben via een 

werkervaringstraject bij SportSupport terecht gekomen.  

Inmiddels heb ik een contract voor anderhalve dag en daar 

ben ik heel blij mee. Het is een fijne organisatie, met leuke  

en toegankelijke collega’s.”

De waardering is wederzijds. “Marco is een mooie aanvulling 

op ons team. Hij is heel secuur in het verwerken van  

enquêtes en vragenformulieren. Gelukkig maar, dat hij zo 

graag administreert, want dat is niet zo mijn hobby en ik kom 

ik er trouwens ook vaak niet aan toe,” lacht Matta. “Vanwege 

zijn achtergrond – ik bedoel daarmee dat hij niet direct 

afkomstig is van een sportopleiding – laat Marco vaak een 

frisse wind door mijn gedachten gaan. Hij kijkt anders tegen 

dingen aan. Dat werkt soms heel verhelderend.”

15:47 uuR
Gierend van de lach, spelen de kinderen in hurkzit een 

reactie spel. Door de energieke en vrolijke instructies, hebben 

ze in volle concentratie amper in de gaten dat ze hun spieren 

zo flink trainen. “Nog één keer, meester!”, roept één van hen, 

als Avezaat het volgende onderdeel aankondigt. Hij zwicht. 

“Maar dan gaan we daarna wel door, want jullie weten dat de 

Olympische Spelen eraan zitten te komen.”

Wij moeten ook door, stelt Matta, met het oog op het bezoek 

aan de Minipups bij DSK. In de auto neemt ze alvast een 

voorschot, op die activiteit. “De vereniging heeft sinds 2016 

een enorme omslag doorgemaakt na een bestuurswisseling. 

Het begin verliep moeizaam, maar gaandeweg is er een visie 

gevormd om DSK meer te laten zijn dan alleen een voetbalver

eniging. Zo kan de accommodatie beter worden benut, omdat 

die nu nog grote delen van de week leeg staat. Daarnaast is 

er meer oog voor de omgeving: hoe kan de club zichtbaarder 

worden en wat heeft DSK dan te bieden? Het schoolvoetbal 

is daar een mooi voorbeeld van, maar dus ook de Minipups, 

voor kinderen van twee tot vier jaar. Voor hen was er zoiets 

niet in de buurt en al vlot na de start  is de aanloop dan ook 

groot. Zodoende is het gelukt om in korte tijd veel nieuwe 

jeugdleden te werven en dat is toch de toekomst voor club.”

Vanaf de parkeerplaats is al te zien dat Matta niet heeft  

overdreven. Op het kunstgrasveldje naast de kantine staat 

een tiental jochies in trainingspak al te trappelen van  

ongeduld. Coach Dennis Otte stort een net ballen leeg, wat 

met enthousiasme wordt begroet, onder het toeziende oog 

van een rij trotse ouders langs het hek.

“Kom allemaal eens om me heen zitten,” instrueert Otte zijn 

‘selectie’. “En vertel eens: hoe was de vakantie?” Even later diri

geert hij ze voor een warmingup heen en weer over de lengte 

van het veld. Met de bal aan de voet, uiteraard. Daar is het de 

jochies om te doen. Vol vuur voeren ze de opdrachten uit.

16:11 uuR
Als Otte voor wat doeltjes naar het materiaalhok loopt, 

neemt de assistente de oefeningen over. “Maar ik ben moe!” 

roept een van de jochies, die aangeeft liever penalty’s te  

willen nemen. “Dan moet je eerst goed warm zijn, schat,” stelt 

de assistente met een glimlach vast. Daar zit iets in, lijkt hij te 

denken en gehoorzaam volgt hij alsnog zijn ploeggenoten.

Sportbuurtwerker Redouan El Yousfi spot zijn collega Matta 

‘HIERMEE KUNNEN 
WE EcHT VERScHIL 
MAKEN’

P R O J E C T l E I D E R  S T E P H A N I E  M AT TA  VA N  B u u R T S P O R T V E R E N I g I N g  H A A R l E M - O O S T

langs het veld en knoopt een praatje aan. Hij gaat over enkele 

weken starten met een stage bij SportSupport. Verder infor

meert hij Matta over een activiteit op het Teylerplein, waarbij 

het niet superdruk was. En ook op weg naar de auto voor de 

laatste bestemming die middag, wordt Matta aangesproken 

door kantinebeheerder Erik Eelman, die snel met haar – nu in 

de rol van verenigingsondersteuner – nog iets wil kortsluiten.

Het is het praktische bewijs van de korte lijnen in Haarlem

Oost. “Met elkaar krijgen we steeds beter in kaart wat er 

speelt, waar de behoeftes liggen en hoe we iemand het beste 

kunnen aanspreken. Zulke kennis is nodig om dit soort  

projecten succesvol te maken. Acht jaar geleden hebben we 

dit ook al eens geprobeerd in Schalkwijk, maar dat ging toen 

een stuk minder vlot. We misten destijds de ervaring, maar 

ook het contact met de scholen. Hier denken de docenten 

echt mee en helpen actief bij de promotie van de activiteiten.”

16:26 uuR
Op naar de gymzaal aan Beatrixdreef, introduceert Matta de 

laatste activiteit van de dag: Sportieve Buren, dat wordt  

verzorgd door Streetcornerwork. “We maken bewust gebruik 

van veel verschillende partijen in de wijk. Dat verhoogt de 

continuïteit. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties 

kunnen de activiteiten namelijk overnemen, als de subsidie 

straks in oktober stopt. Van de twaalf die nu lopen, hoop ik 

dat straks minimaal driekwart doorgaat. Vandaar dat we ook 

iets meer inzetten op structurele deelname, in de vorm van 

een lidmaatschap. Aan de andere kant willen we ook het  

laagdrempelige niet uit het oog verliezen. De activiteiten 

moeten voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk blijven. 

Dan is het effect uiteindelijk het grootst.”

Matta parkeert de auto bij het winkelcentrum aan het 

Beatrixplein en wijst richting een veldje tussen twee flats aan 

de Staalstraat. “Normaal gesproken trainen ze daar buiten, 

maar vanwege het winterse weer huren we deze weken een 

zaal.” Binnen hebben de kinderen verschillende stellages 

laten bouwen, van turntoestellen en ander speelmateriaal 

om zich te kunnen verschansen voor een soort Trefbal XL. 

Jongerenwerker Mohamed El Hebahe van Streetcornerworker 

speelt zelf ook een potje mee, onder het toeziend oog van de 

andere begeleiders Lara de Wit, Vatan Ayana en Samir El Mes

bahi. De laatste hoopt binnenkort de cursus ‘Leider Sportieve 

Recreatie’ te mogen volgen, uit het aanbod van SportSupport. 

“Zelf kom ik oorspronkelijk uit Schalkwijk, waar we vroeger 

bij Prisma ook zo mochten sporten en spelletjes doen. Ik vond 

dat altijd geweldig en ik herinner me de begeleiders nog goed. 

Ook hoe aardig en behulpzaam ze waren. Hier heb ik nu zelf 

die rol. Dat geeft een machtig goed gevoel.”

Project Buurtsportvereniging is mogelijk gemaakt met een 

Sportimpuls-subsidie vanuit ZonMW.
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// sport in beeld // inholland

SPORTKUNDESTUDENTEN 
SCHIETEN DSS TE HULP

De Haarlemse voetbalvereniging DSS is een samenwerking aangegaan met studenten van Hogeschool  

Inholland. Het clubbestuur kampte met vraagstukken rondom vrijwilligersbeleid, sponsorbeleid en de  

kantine. Vijf studenten Sportkunde hebben zich de afgelopen maanden over het kantinevraagstuk gebogen.

René Blom (Listo Events) en Margit Bosch (A 

Bunch of Choices) – beiden via hun voetbal

lende kinderen betrokken bij DSS – zagen 

de club worstelen met enkele kwesties. Het 

lukte bijvoorbeeld niet om de kantine renda

beler te krijgen. Het tweetal had het idee dat 

het onderwijs wel iets zou kunnen beteke

nen. “In 2019 bestaat de voetbalvereniging 

honderd jaar en dat gaan we uitgebreid 

vieren. Dat jubileum is een mooie aanleiding 

om wat zaken aan te pakken”, aldus Blom.

PRESSuRE COOKER
In september 2017 vond er bij DSS een ‘pres

sure cooker’dag plaats met vijftig studenten 

Business Studies (allen lid van de Haarlem 

Business Class) en vijf studenten Sportkunde. 

Met de ideeën die uit die dag naar voren 

kwamen, zijn de Sportkundestudenten aan 

de slag gegaan.

Laurens van Driel: “Onze groep bestaat uit 

vierdejaarsstudenten die ooit samen zijn 

begonnen met het allereerste project van 

hun opleiding. We wilden heel graag ook dit 

laatste project gezamenlijk uitvoeren. Naast 

Rick van der Peet en mijzelf, maken Shireen 

Lieuw, Rachel Zonderop en Patrick Unter

horst deel uit van het team. Wij kunnen lezen 

en schrijven met elkaar!”

KOFFIEKAR
Van der Peet legt uit: “Op een zaterdag zijn 

we met een koffiekar langs de voetbalvelden 

gegaan, waar we enquêtes hebben uitge

deeld aan toeschouwers en aan het eerste 

damesteam. We hebben ze vragen gesteld 

over hun ervaring met de kantine en hun 

wensen met betrekking tot het assortiment.”

Van Driel: “De mensen vonden het assorti

ment oké, alleen ging de voorkeur uit naar 

wat meer gezonde consumpties en betere 

koffie. De voetbalkantine moet in feite blij

ven zoals hij is, maar dan wél met een extra 

gezonde keus erbij.”

Bij het uitdelen van de enquêtes verkochten 

de studenten ook koffie aan de toeschou

wers. Dat werd goed ontvangen. Het bracht 

ze op het idee dat vaker te doen. Toeschou

wers kwamen met het voorstel om dan in het 

winterseizoen ’s middags erwtensoep uit te 

delen in plaats van koffie.

IMPlEMENTATIEMACHINE
“Wij vonden het beter om de club een me

thode aan te bieden in plaats van een kant

enklare oplossing,” vertelt Van der Peet. “We 

hebben het volgende bedacht: we gooien een 

vraagstuk in een ‘implementatiemachine’ en 

daar komt dan uiteindelijk de oplossing uit.” 

Van Driel vult aan: “We zijn begonnen met 

een vraagstuk rondom assortiment. Dit heeft 

geleid tot de ontwikkeling van een universele 

methodiek waarmee DSS toekomstige vraag

stukken kan oplossen.”

De studenten hebben nog meer plannen: 

de inrichting vernieuwen om zo meer een 

huiskamergevoel te creëren, merchandising 

van de club verkopen in de kantine, vrijwilli

gers tijdens hun kantinedienst een poloshirt 

laten dragen met de tekst ‘Draag jij dit shirt 

volgende week?’, een nieuw koffiezetap

paraat aanschaffen, vers fruit aanbieden, 

team en familiespellen organiseren en een 

tactisch plan maken voor het inzetten van de 

koffiekar.

DSSvoorzitter Aart Louwrier vindt het 

logischerwijs belangrijk dat de oplossing niet 

alleen bedacht wordt, maar ook uitgevoerd: 

“Ik ben heel blij met deze studenten. Ze zijn 

erg gemotiveerd. Het inrichtingsproject 

heeft alleen wél een langere doorlooptijd 

nodig dan de twintig weken die het team 

heeft. Ik vind het nu dus nog spannend of het 

allemaal gaat lukken. Het betrekken van de 

leden, die we hier echt bij nodig hebben, kan 

lastig worden.”

VERNIEuWINg
Blom is optimistischer: “Het honderdjarig 

jubileum kan voor de leden als trigger dienen 

om weer iets extra’s voor de vereniging te 

doen. Als we straks in de uitvoeringsfase 

komen, zie ik het wel voor me dat we ook 

andere studenten kunnen inschakelen.” 

Over de samenwerking is hij tevreden: “Dit 

Sportkundeteam is heel zelfstandig en voort

varend te werk gegaan. De groep is in het 

hele traject altijd zelf ‘in control’ gebleven. 

Als de vrijwilligers nu doorpakken, dan wordt 

dit succesvol. Werken met studenten zorgt 

voor vernieuwing: kijk maar naar zoiets als 

die implementatiemachine, waar deze stu

denten nu mee komen.”

Van Driel besluit: “Wij blijven DSS volgen, 

ook nadat onze taak erop zit. We willen heel 

graag weten hoe dit afloopt.”

Met het project bij een Haarlemse sportver

eniging, dragen de studenten bij aan het 

realiseren van een gezonde samenleving,  

die steeds meer vraagt om zelfmanagement 

en empowerment van mensen. Een samen

leving waarin de professional– preventief 

en bij problemen – vrijwilligers activeert en 

ondersteunt om een zo gezond en sociaal 

mogelijk leven te leiden en daarbij gebruik 

maakt van de laatste (technologische)  

innovaties binnen de zorg.

Ook andere verenigingen of organisaties  

kunnen gebruikmaken van het talent van  

Sportkundestudenten. Interesse? Stuur een  

mail naar tim.vreeburg@inholland.nl.

Wil je meer weten over de opleiding  

Sportkunde bij Hogeschool Inholland  

Haarlem? Kom dan naar de Open Dag op  

10 februari van 10.00 tot 14.00 uur! Meld  

je aan via www.inholland.nl/opendag

De vierdejaarsstudenten uit dit artikel 

organiseren samen met een aantal andere 

studenten op 23 januari 2018 bij Inholland 

Haarlem het Sportkundecongres met 

als thema ‘Bewust een gezonde leefstijl. 

Meer info: https://congressportkunde.

wordpress.com

OPEN DAg EN  
SPORTKuNDECONgRES

ZONDAg // 20:53 uuR // gYMZ AAl JEPHTASTRAAT // WWW.KOCHOKAI.Nl

DINSDAg // 18:48 uuR // IJSBAAN HAARlEM // WWW.KSVHAARlEM.Nl

ZOMAAR EEN SPORT WEEK

KOCHOK AI

KuNSTSCHAATSEN

Wij vonden het  
beter om de club  
een methode aan 
te bieden in plaats  
van een kant-en- 
klare oplossing

“

”

I N H O l l A N D  D R A Ag T  B I J  A A N  O P lO S S I N g  K A N T I N E V R A Ag S T u K

rick van der peet
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Squash Haarlem is klaar voor  

de toekomst. Begin 2018 is de  

fitnessruimte voorzien van nieuwe  

apparatuur van het topmerk  

Matrix. Het sportcentrum aan de 

Kleverlaan is veelzijdig in zijn  

activiteiten en biedt klanten de  

modernste faciliteiten. Small  

Group Fitness is een van de nieuw

ste diensten voor leden, waarbij  

de deelnemers onder begeleiding 

van een personal trainer een full 

body workout krijgen.

Naast het reguliere squash biedt het sportcentrum ook  

SoccerSquash aan. Populair bij voetbalteams. De snel

groeiende sport is ideaal voor spelers die houden van een 

combinatie van balcontrole, balaanname, bal hooghouden 

en traptechniek. Daarnaast is het ook een tactische en 

mentale sport, waarbij de deelnemers spelenderwijs ook 

nog eens een goede conditie opbouwen. 

Bij cardiofitness wordt het trainingsprogramma afgesteld 

op de gemeten hartslag. De training van hart, longen en 

bloedvaten staan daarbij centraal, waarbij ademhaling en 

de opname van zuurstof ook een rol spelen. Doel is om met 

verschillende trainingen een constante hartslag te houden 

en zo een betere conditie op te bouwen en eventueel af te 

vallen in lichaamsgewicht. Squash Haarlem beschikt over 

moderne apparatuur en de deskundige begeleiding om  

deze trainingsvormen optimaal uit voeren. 

Squash Haarlem biedt volop mogelijkheden voor kracht

training. Naast de moderne Kinesislijn van Technogym, 

is de ruimte voorzien van Matrix plate loaded, diverse 

platforms, dumbells en andere fysieke gewichten. Leden 

hebben de beschikking over gediplomeerde instructeurs. 

Na een intakegesprek wordt een fitheidstest afgenomen. 

De meetgegevens worden ingevoerd in een ‘Technogym 

sleutel’, waarmee deelnemers programma’s kunnen volgen 

en de resultaten van hun trainingen registreren.

Bij Squash Haarlem is de klant geen nummer. Het  

horecateam voorziet bezoekers van een drankje aan de 

gezellige bar direct na de entree. Het sportcentrum straalt 

warmte uit. Voor Squash Haarlem zijn betrokkenheid en 

sociale contacten minstens zo belangrijk als individuele 

sportieve prestaties. De diverse activiteiten in het pand 

zorgen voor een gemêleerd gezelschap en daarmee een 

ongedwongen sfeer.

Leden van Squash Haarlem kunnen in de VIPruimte terecht 

voor personal training, individueel of in een kleine groep. 

Persoonlijke aandacht is sowieso de kracht van het  

sportcentrum, dat die aanpak in 2018 verder uitbouwt.  

Deelnemers stellen samen met de personal trainers hun 

doelen. Geïntegreerde programma’s op basis van beweging, 

voeding en een gezonde levensstijl, al naar gelang de  

wensen van de klant. 

SOCCERSQuASHCARDIO FITNESS

SFEER

KRACHTRuIMTE 

VIP-RuIMTE

MODERNE FACILITEITEN
IN WARME OMgEVINg
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