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EEN JAAR LATER
BERT HARTMAN

Okrah Donkor

Kitty van Gilst

“2018 was een bijzonder jaar voor

“De medewerking van vrijwilligers,

Triple Threat. We zijn gegroeid naar

gemeente en bedrijfsleven bij de

achttien basketbalteams, waarvan

Honkbalweek voelde als een ‘warm

er vier het hoogste jeugdniveau

bad’. Bij een ‘herstart’ blijft het

IN DEZE

Sport is inspiratie

SPORTKTANT

Sporten is in onze stad een belangrijke inspiratiebron voor veel Haarlemmers. Wat sport

spelen. Triple Threat is meer dan sport alleen, zoals onze

spannend hoe het in de praktijk allemaal gaat lopen.

En dan, een jaar later,

lifestyle-community die blijft groeien. Het bezoek van

Het deelnemersveld was al vroeg bekend, zodat de

allemaal met je kan doen, is heel breed. Je kan

ligt ‘ie er ineens, de

koning Willem-Alexander sprong er qua gebeurtenissen

kaartverkoop van start kon. Niet zonder resultaat. De

gaan voor prestaties, de beste worden van je

nieuwe Haarlem Sport.

echt uit. Het is een mooie erkenning voor ons werk. Voor mij

opkomst was grandioos. De tribunes waren altijd goed

club, van de stad, regio en zelfs van het land.

Nummer drie in de

persoonlijk was de geboorte van mijn zoon Donaeo in juli

bezet, met zelfs drie keer een uitverkocht stadion. Hoe

reeks.

hét hoogtepunt. Een eigen accommodatie voor Triple Threat

mooi is dat? Ik had zelf meerdere ‘kippenvelmomentjes’.

Het jaar lijkt weer

blijft een droom, om te sporten, maar ook om plek te bieden

Met de honkbalfans voorop: die waren fantastisch! Veel

voorbij gevlogen. De

aan muziek en onderwijs.”

partners hebben zich al voor de volgende twee edities

eerste activiteit voor

In januari 2019 is Okrah Donkor verkozen tot Haarlemmer

vastgelegd. Daarmee kan de organisatie vooruit. Dus op

de nieuwe krant stond

van het jaar.

naar de editie van 2020.”

Merijn Snoek, wethouder sport
Sanne Keizer

// SPORTvrouw VAN HET JAAR 04

Week van het talent biedt jeugd een podium

al voor de zomer in de

Focus op talent en breedtesport

agenda. Locatie: perstribune van de Honkbalweek Haarlem. Notitieblok en camera mee, in ongedwongen sfeer,
dicht op de sport, was het genieten van het veldspel,

// VOORWOORD 03

// gemeente haarlem 08

Quin Jacobs

maar vooral ook de opperbeste stemming in het Pim

“We zijn met het ‘kernteam’ van Munki Motion in 2018 nog verder gegroeid, in aantal en in niveau. We hebben

Mulier Stadion. Een perfecte opwarmer.

zeker nationaal een naam opgebouwd. Zo heeft een jongen uit Emmeloord zich pas bij ons aangesloten. We

Na de vakantie ging de intensiteit in de voorbereiding

trainen veel samen en gaan ook met elkaar naar evenementen, soms ook in het buitenland. Hoogtepunt was

omhoog. Het merendeel van de trouwe partners gaf te

Airwipp, een freerunwedstrijd in Zweden. Mijn persoonlijke focus lag dit jaar niet zo zeer op nieuwe dingen

kennen er minimaal nog een jaar aan vast te plakken.

leren, maar vooral op het perfectioneren van bestaande tricks. Voor 2019 mik ik op een podiumplek bij IFKF,

Mooi om te ervaren dat de basis van Haarlem Sport staat

een landelijke competitie in Friesland en deelname aan het Nederlands Kampioenschap. Daarvoor zal ik veel blijven trainen om

met betrouwbare sleutelspelers, die weten wat er van

vooruitgang te blijven boeken.”

Rood-Wit gaat voor groen
Sportklas maakt stappen

Dick Hoff

goed uitgebalanceerde selectie om met een goed gevoel

“Bij Jessica Gal Sportartsen heeft

“Ik heb genoten van het honkbal bij

de hernieuwde uitdaging aan te gaan.

2018 in het teken gestaan van opbou-

DSS en het handbal bij de Blinkert,

En langzaam tekende zich het de strijdplan af. Een solide

wen, structureren en samenwerken.

twee van mijn populairste sporten

blok gevormd door artikelen met Haarlemse organisa-

Daarmee is onze praktijk gegroeid,

en zeker twee van mijn favoriete

invalshoeken. Gaandeweg vormde zich zo een sterke en

ties en bedrijven, die een wezenlijke bijdrage leveren

zodanig dat we hopelijk snel meer spreekuren voor de sport-

clubs in Haarlem. Ik kijk met veel voldoening terug op mijn

aan de sportieve infrastructuur in de stad. Een opbouw

artsen kunnen openen. De praktijk is uitgebreid met een

bijdrage als inkoper aan de Honkbalweek Haarlem. In 2018

vol creativiteit en spelinzicht uitgevoerd in interviews

sportpsycholoog en een sportmasseur. We zijn ontzettend

heb ik afscheid genomen van de klankbordgroep voor de

met atleten en sportfanaten die Haarlem sportief kleur

blij met de laagdrempelige, maar intensieve samenwerking

sportclubs in Haarlem. Mooi en dankbaar werk om bestuur-

geven. Met over de flanken flitsende fotoreportages die

met alle disciplines binnen Kenamju en daarbuiten. Zo zijn

ders te begeleiden bij hun taken en verantwoordelijkheden

fraai verbeelden waartoe de stad sportief in staat is.

er mooie nascholingsavonden geweest voor de huisartsen in

en te wijzen op hun rechten, met name rondom accom-

Zo’n sterke opstelling moest tot een mooie score leiden.

Haarlem en omgeving. Mijn wens voor 2019 is om de kwaliteit

modatiebeheer. In 2019 hoop ik in goede gezondheid te

Het doelpunt kon niet uitblijven. En zie hier, de Haarlem

en de diensten van de sportmedische zorg verder te optimali-

kunnen genieten van het fietsen, de vakanties, onze grote

Sport 3. Hattrick voltooid!

seren met een multidisciplinaire aanpak voor cliënten.”

en kleinkinderen en uiteraard ook de sport.”

First Dates

// Bikeplanet 16

// SportSupport 18
// SRO 20

// Voetbal in Haarlem 22

// Column Mario de Vries 23

leeftijd of inkomen, gewoon kan sporten. Daarom hebben al veel Haarlemse
sportverenigingen de Verklaring Gelijke Behandeling in de Sport ondertekend.
Hiermee geven ze aan geen onderscheid te maken en iedereen een plek in de
vereniging te geven waar ze kunnen zijn wie ze zijn. Veel verenigingen hebben
deze verklaring al ondertekend, maar nog niet alle Haarlemse verenigingen.
Graag roep ik deze verenigingen bij deze op dit alsnog te doen!
mijn collega-wethouder Floor Roduner via de verbreding van het Sportfonds
een kleine beurs kunnen sporten.
Sport verbroedert. Je hoeft geen topsporter te zijn om lid te zijn van een
vereniging, met teamgenoten te bewegen, te ontspannen en op de mooie
Haarlemse velden of in de Haarlemse sporthallen of zwembaden actief te zijn.
Door sport ontstaan vriendschappen, wordt samenwerking gestimuleerd en
leer je te juichen en tegen je verlies te kunnen. Sport brengt zoveel meer dan
bekers, medailles of titels.
Als wethouder Sport van de gemeente Haarlem ben ik supertrots op wat
Haarlemmers doen voor de sport. En dan bedoel ik niet alleen de kampioenen,
maar vooral de talloze trainers, coaches, scheidsrechters, materiaalmensen,
supporters, vrijwilligers en ouders die hun en andermans kinderen soms voor
dag en dauw naar de sportvelden en sporthallen in Haarlem en de regio brengen! Zonder al die vrijwilligers zou dit allemaal niet mogelijk zijn.

Studenten Sportkunde adopteren 60+ fittest

// Inholland 24

Ook het afgelopen jaar waren er weer clubs die successen hebben behaald,

// Ibis Styles 26

hebben genomen. Zonder anderen tekort te willen doen, kijk ik terug op de

Honkbalweek mag best elk jaar op de kalender

‘Niemand springt hoger als de lat te laag ligt’
‘Elke foto vertelt een eigen verhaal’

ADVERTENTIE

den we het belangrijk dat iedereen, ongeacht geslacht, geaardheid, afkomst,

het mogelijk heeft gemaakt dat nu ook Haarlemmers van alle leeftijden met

Groei op basis van kwaliteit en duurzaamheid
steeds meer aanloop op Eindenhout

overigens zowel voor jongens/mannen als meisjes/vrouwen. In Haarlem vin-

// Kenamju 14

Overleven in water, peuter kan het ook

Makers van goed nieuws

Sport verbroedert, ook in Haarlem. Dat geldt

Iedereen die wil, kan sporten, ongeacht het inkomen. Daarom ben ik blij dat

Aanjagers van ultieme fietsbeleving

Sandra Chung

teamleden te interesseren, met een frisse kijk en nieuwe

// Rabobank 10

pioenen en dat in vele takken van sport.

// Het Schoter 12

hen wordt gevraagd en dat dan vervolgens ook leveren.
Voor de plekken die open vielen, lukte het om nieuwe

// actueel 07

Haarlem kent een rijke historie van landskam-

// SRO 28

// Renata Jansen 30

Helemaal klaar voor het nieuwe ‘freerun-jaar’

// MunkiMotion 32

jubilea hebben gevierd en nieuwe of verbeterde accommodaties in gebruik
feestelijke opening van de nieuwe Duijnwijkhal, de ingebruikname van padelbanen voor tennis en het succes van de Haarlemse Honkbalweek. Maar ook
het nieuwe beachvolleybalveld is een voorbeeld van hoe Haarlem meegroeit
met de ontwikkelingen in de sport. U leest er ook over in deze krant.
De gemeente gaat komend jaar miljoenen investeren in verbetering van de
sportvelden: nieuw kunstgras, nieuwe velden en duurzame ledverlichting op
sportvelden. Maar ook de binnensportlocaties komen aan de beurt.
Met deze sportkrant krijgt u een mooi overzicht van wat sportief Haarlem allemaal te bieden heeft. En dat is heel breed, van hoog tot laag, van oud tot jong,
van buiten tot binnen. Laat het een inspiratie zijn tot sport en bewegen.

Jos van den broek
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SANNE KEIZER
REIKT NAAR
HOOGSTE DOEL
Beachvolle ybalster uit Leidsevaartbuurt
vereerd met sportonderscheiding

Beachvolleybalster Sanne Keizer pakte vorig zomer samen met haar nieuwe partner Madelein Meppelink
in eigen land de Europese titel. Een onnavolgbare comeback, na haar afscheid in 2013 van de topsport.
Het leverde Keizer behalve een gouden medaille ook een bronzen beeld van Pim Mulier op, als Haarlems
Sportvrouw van het Jaar. Aan de hand van zeven trefwoorden kijkt ze terug op haar rentree in de inter
nationale top en blikt vooruit naar haar grote droom: Olympisch eremetaal op de Spelen van Tokio.

In de Gravenzaal van het Haarlemse stadhuis

worden zoals ik ervoor was. Toen ik er flink

TOKIO

meer bewust van waar ik mee bezig ben.

VC SPAARNESTAD

toonde Keizer zich verguld met de onder-

wat kilo’s van af had getraind, heb ik me

“Ons ultieme doel. Inmiddels is het al vol-

Vroeger rolde ik van het ene resultaat in het

“Ja! Daar heb ik nog een seizoen gespeeld,

scheiding en de metersgrote foto die dit jaar

ook weer bij het nationaal trainingscentrum

gend jaar al. Het komt dus steeds dichterbij.

andere. Ik was niet echt een harde werker,

toen ik hier net kwam wonen. Mijn man

op de Kennemer Sporthal komt te hangen.

in Den Haag gemeld om nog fitter te worden.

Begin januari hadden we ons eerste kwali-

want dat hoefde niet. Ik redde het evengoed.

was coach van dames 1. Sport is een mooi

“Ik vind dat echt een hele eer.”

Dat ging best lekker. Zo goed zelfs dat ik bij

ficatietoernooi in Den Haag. We zijn daar

Nu vlieg ik niet voor een twintigste plek naar

middel om nieuwe mensen te leren kennen.

Geboren en getogen in Doetinchem, vertrok

een blessure een keer mocht invallen bij

vijfde geworden, een mooie start. Best een

China om daar een leuke tijd te hebben. Heel

We speelden op een aardig niveau. Haarlem

Keizer op 16-jarige leeftijd naar de Randstad

Madelein. We werden gelijk negende op

opluchting ook, want het bracht behoorlijk

gericht kiezen we onze doelen om te vlam-

is best een grote volleybalstad. Dat jaar zijn

om daar op hoger niveau te beachvolleybal-

een sterk bezet World Tour Tournament.

wat spanning met zich mee. Het drong daar

men. Madelein heeft dat planmatige al van

we ook gepromoveerd. Het was sowieso een

len. “Nog steeds word ik elk jaar uitgenodigd

Ik was fysiek gesloopt, maar het smaakte

echt tot me door: nu gaan we serieus begin-

nature. Ze heeft precies in haar hoofd wat

leuke groep meiden van mijn leeftijd die al

voor het Gelderse Sportgala, maar ik had me

absoluut naar meer. Ik had het gevoel:

nen. Ik werd er zelfs heel nerveus van, alsof

er moet gebeuren en welke opties er zijn.

flink wat ervaring had, aangevuld met jonge

dit keer afgemeld vanwege de nominatie in

hier hoor ik thuis.”

ik weer zestien was. Ineens speelde dat hele

Ik speel meer op intuïtie. Daarin vullen we

talentvolle speelsters, die inmiddels zijn

Haarlem. Heel bijzonder, vind ik dat. Mijn

“Over een serieuze comeback heb ik nog

Olympische traject door mijn hoofd. Na de

elkaar aan.”

uitgevlogen naar de grotere clubs. Mooi, vind

man (Michiel van der Kuip, bondscoach van

lang nagedacht, vooral ook vanwege de

eerste wedstrijd viel dat gelukkig wel van

de Belgische beachvolleyballers, red.) woont

kinderen. Het zou toch betekenen dat ik

me af.”

hier al zijn hele leven, we hebben hier samen

geregeld langer van huis zou zijn. En ik had

twee kinderen gekregen en ik voel me inmid-

een leuke vaste baan bij de recherche. Dat

AMBITIES

dels ook een trotse ‘mug’. Ik ben echt ver-

maakte dat ik het uiteindelijk alleen wilde

liefd geworden op de stad. Ik wil me dan ook
graag inzetten voor de sport in Haarlem,”

SPORTVROUW VAN HET JAAR

ik dat.”

“Tsja, een Europese titel krijgt zo een wel

BAVO BEACH

heel mooi vervolg. Ik vond het al een eer om

“Voor mij is de aanleg van dat beachvolley-

“Die hebben sowieso alles met Tokio te

genomineerd te zijn. Zeker toen ik de lijst

balcomplex het bewijs dat Haarlem een stad

doen onder mijn harde voorwaarden. Ik

maken, maar ook met mijn twee kinderen.

met resultaten van de andere kandidaten

is met een goed gevoel voor sport. Beachvol-

wilde zelf geen blokker meer zijn, zoals

Mijn doel is om een voorbeeld voor hen te

las. Daarom rekende ik nergens op en bleef

leybal is echt in opkomst. Het is lang nog niet

zegt Keizer, thuis in de Leidsevaartbuurt

voorheen, maar een rol als verdediger. Dat

zijn. Toen ik hier aan begon, heb ik best veel

redelijk onbevangen. Mijn vader was veel

overal even bekend en er zal misschien ook

vanaf de bank, na een intensieve trainen bij

was altijd al mijn droom. En ik wilde de beste

kritiek gekregen dat ik mijn kinderen minder

nerveuzer. Dat had hij altijd al, ook vroeger

best door sommige mensen raar gekeken

Life Fit Centre.

Nederlandse blokker voor me. Da’s dus Ma-

ging zien, doordat ik veel van huis zou zijn.

bij de wedstrijden. Ik heb even een arm om

zijn, hoe er zo dicht bij de zee en het strand

delein. Achteraf had ik best een grote mond

Dat heeft me geraakt. We hebben er juist

hem heengeslagen. De ontlading was groot

in Schalkwijk toch een bak zand is gestort.”

COMEBACK

toen, maar ik wilde alleen terugkomen als ik

heel erg lang over nagedacht, ook omdat

toen mijn naam uit de speakers knalde. Echt

“Het is voor mij ook het bewijs dat er door-

“Het begon tijdens de Olympische Spelen

ook voor het allerhoogste kon gaan.”

Michiel veel op reis is. Inmiddels hebben we

gaaf om zo’n mooi podium te krijgen. Dat

zetters wonen in deze stad, met hart voor

in Rio de Janeiro voor het eerst weer echt

“Ik had trouwens niet de illusie dat Made-

een geweldige oppas gevonden, die er per-

maakte me extra trots.”

de sport. Ik mocht Bavo Beach openen, vlak

te kriebelen. De tweeling Kees en Puk is in

lein voor mij zou kiezen, toen ze naar een

fect voor zorgt dat het alledaagse leven voor

maart 2016 geboren en ik hing hier maar een

nieuwe partner op zoek moest. Er is zoveel

de kinderen thuis doorgaat als wij er niet

FAMILIE

beetje op de bank de baby’s te voeden, ter-

jong talent. Ze is met al haar haar opties in

zijn. En sport is voor ons een belangrijk facet

“Mijn ouders baalden zo erg dat ik stopte

ambassadeur te worden dan ook met liefde

wijl ik op televisie zag hoe de Nederlandse

gesprek gegaan. Toen wij elkaar troffen heb

van het leven, waarbij we hopen dat we de

met topsport toen ik ‘pas 28 jaar’ was. Ze

aanvaard. Waar het kan, zal ik Bavo Beach

teams zich in het zweet werkten.

ik bij een kop koffie aangeven: je weet wie

kinderen kunnen meegeven dat ze altijd hun

reisden me in het Europese circuit overal

promoten. Dat kost me geen moeite, want

Ik voelde een groeiende betrokkenheid,

ik ben en je weet wat ik kan, maar ook wat

dromen mogen najagen, ook als anderen

achterna met de caravan. Vooral mijn vader

het is echt een prachtig complex. Zelf zal ik er

begon me steeds meer in te leven en had

mijn beperkingen zijn. Als we op reis zijn, ga

misschien denken dat dit niet helemaal

is dus bloedfanatiek. Hij kon nog slechter te-

misschien niet zoveel spelen, hoewel ik bij de

soms zelfs ideeën hoe het allemaal beter

ik mijn kinderen missen, ik woon verder weg

strookt met ‘hoe het eigenlijk hoort’.”

gen ‘mijn’ verlies, dan ikzelf. Sinds mijn ren-

nationale selectie wel a; heb afgedwongen

kon. Best arrogant natuurlijk, zelf totaal

bij de trainingslocatie in Den Haag dan de

“Ik zeg wel eens: ik ben een betere beachvol-

tree hebben ze het oude ritme gewoon weer

dat we hier deze zomer minstens één keer

ongetraind, maar het was wel een eerste

anderen en ik ben een stuk ouder. Toch koos

leyballer doordat ik nu moeder ben, maar

opgepakt. Mooi om ze dan te zien zitten op

met zijn allen komen trainen. Dat lijkt me

voorteken dat ik er nog niet klaar mee was.”

ze voor mij. Waarschijnlijk vanwege mijn

ik ben ook een betere moeder doordat ik

de tribune, enthousiast in hun oranje shirts.

geweldig. Ook om ze een keer te laten zien

“Door de zwangerschap was ik enorm aan-

ervaring. Da’s toch een belangrijk aspect in

volleybal. Het werkt twee kanten op. Ik ben

Mijn ouders hebben me altijd gestimuleerd

wat Haarlem allemaal voor moois te bieden

gekomen en ik wilde zo snel mogelijk weer

deze sport.”

gelukkig op beide vlakken. En ik ben me

bij de sport en geholpen waar ze konden.”

heeft.”

nadat we de eerste mooie sportieve resultaten hadden behaald en ik heb het aanbod om
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ZOMAAR EEN SPORTWEEK
Voor de derde keer op rij bevat Haarlem
Sport de fotoserie ‘Zomaar een sport
week’. In de eerste editie was geogra
fische spreiding en variatie een thema,
terwijl de reeks vorig jaar in het teken
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Week van het talent
biedt jeugd een podium

stond van de minder gangbare sporten.
Deze keer kreeg vaste foto graaf Jos
van de Broek de opdracht om zijn

Haarlem steunt jonge sporters

lens op de Haarlemse kernsporten te
richten. Daarvoor bezocht hij de
afgelopen maanden diverse zalen en
velden om bij een training of wedstrijd
exact toe te slaan bij die ene worp,
juist die venijnige slag of precies dat
moment van opperste concentratie.
Twee jaar geleden stond er bij de intro
ductie van de serie door Van den Broek:
‘Het levert een verrassende reeks beel-

Haarlem bereidt een speciale Week van het Talent voor. Oud-schaatster Yvonne van Gennip, onbenoemd ambassadrice voor sportief talent, juicht dat toe. “Elk kind met talent en ambities verdient een kans om zich te
ontwikkelen. De ene keer kan dat zijn met financiële steun, de andere keer door het bieden van een podium.”

den op, waarbij hij trouw blijft aan zijn
kenmerkende stijl: zwart wit, met

Haarlem heeft daarmee oog voor sportief

geregeld is door de bonden en met allerlei

scherpe lijnen en diepe contrasten.’

talent. Dat spreekt Yvonne van Gennip

talentenprogramma’s, maar de overgrote

Die beschrijving heeft niks aan kracht

bijzonder aan. Ze kan zich zelf die tijd als

meerderheid moet alles uit eigen middelen

ingeboet. De ‘Sport in beeld’ is inmiddels

jong schaatsster nog goed herinneren. “Het

betalen. Ik vind het oneerlijk als jonge spor-

uitgegroeid tot een dragende rubriek,

klinkt misschien gek, maar achteraf was

ters daardoor moeten afhaken.”

die de krant een eigen uitstraling geeft.

het misschien wel de leukste fase van mijn

Ook andersom vergt dat een omslag in den-

Ook de derde cover van Haarlem Sport

sportieve carrière.”

ken, vervolgt Van Gennip: “Onderdeel van

is weer een echte ‘Van den Broek’. Het

Het was gelijk ook dé drijfveer voor de

ons programma is dat we de talenten leren

resultaat mag er zijn. Chapeau Jos en

Haarlemse om een crowdfundingplatform

om te ondernemen. We stimuleren ze om

dank dat je ook dit jaar weer tot de

Talentboek te starten, dat nu volop draait

inzichtelijk te maken wat hun kosten zijn en

kern van de Haarlemse sport bent

onder de vlag van het Yvonne van Gennip

om na te denken over de mogelijkheden om

doorgedrongen!

Talentfonds. “Ik zag en zie om me heen dat

tegenprestaties te leveren voor diegenen die

sommige sportieve talenten het financieel

ze financieel ondersteunen. Daar moeten ze

best moeilijk hebben. Topsport kost nu

ook moeite voor doen.”

eenmaal veel geld. Vanuit het fonds kunnen

De oud-Olympisch kampioen gelooft daarom

we helpen, bijvoorbeeld bij de aanschaf van

heilig in het nut van een Week van het Ta-

materiaal of een bijdrage te doen om op

lent, een initiatief van het Topsportplatform

trainingskamp te kunnen.”

Haarlem en Société Pim Mulier, waar ze in

bedrijfsleven wekken. Door ook aspecten

talenten gelijk die week al weer een extra

Van Gennip mikt richting de samenleving op

het bestuur zit. “Jonge Haarlemse spor-

toe te voegen als het scouten van nieuw

ontwikkeling door. Zo slaan we meerdere

meer bewustwording: “Veel mensen denken

ters krijgen zo een podium. Dat zorgt voor

talent, clinics en workshops over voeding

vliegen in één klap.”

dat het voor jonge atleten gewoon goed

enthousiasme en kan de interesse van het

en bijvoorbeeld crowdfunding, maken de

Bert Hartman

Munki Motion op zoek naar
eigen locatie in Haarlem

Yvonne van Gennip, geflankeerd door Mart Smeets, volgt in het stadhuis op een groot scherm de gouden Olympische
rit van Esmee Visser, die ook is ondersteund door het talentenfonds.

haarlems beste pingponger

Munki Motion is op zoek naar een geschikte eigen locatie
in Haarlem voor de Munki Academy. Nu nog opereren de
freerunners voornamelijk vanuit Velserbroek.
“Daar blijven we zeker actief,” vertelt

onaal kampioen tijdens het Pro Freestyle-

Joachim Dinkelman. “We hebben zelfs pas

festival in Scheveningen. Daarbij worden

onze eigen freerunhal (zie ook pagina 32,

de deelnemers aan de freerun beoordeeld

red.) geopend. Punt is dat we evengoed

op uitvoering en moeilijkheidsgraad van

bijna al weer uit ons jasje groeien. Ook

een reeks sprongen en trucs op een speci-

omdat er minder plek is op enkele vaste

aal opgebouwd parkoers. “Ons kernteam

Haarlems locaties, waar we verder nog

bestaat inmiddels uit acht leden, waarvan

actief zijn. De populariteit van onze sport

er zeker drie dit jaar op het NK een goede

groeit nog steeds, vandaar dat een eigen

kans maken op een podiumplek.”

Voorrondewedstrijden op zaterdag 19 januari in de sportzaal van TTV Spaarne.

plek heel welkom zou zijn. Zeker omdat we

SCHAATSEN
VRIJDAG // 18:46 UUR // IJSBAANHAARLEM.NL // www.ijsbaanhaarlem.nl

op de losse huurlocaties steeds opnieuw

Jens Wiersma (Ripperda-klasse) is sinds

sterkste beginner (Kenau-klasse).

moeten opbouwen en na afloop weer

zondag 20 januari Haarlems Beste Ping-

Via social media timmerde de pingpong

afbreken. Dat kost veel tijd.”

ponger. Het gloednieuwe evenement is

organisatie vooraf flink aan de weg.

Behalve een stijgend aantal leden, gaat

mede een initiatief van de Haarlemse

Met succes, want het eerste jaar konden

ook het sportieve niveau bij de freerun-

tafeltennisverenigingen TTV Spaarne en

er maar liefst 130 inschrijvingen worden

ners van Munki Motion omhoog, consta-

TSTZ Haarlem. Doel is om vooral ongeor

genoteerd. “Dit toernooi krijgt zeker

teert Dinkelman, die daarvan zelf het

ganiseerde tafeltennissers voor de sport

een vervolg,” stelt John Kossen, van de

levende bewijs is. Vorig jaar werd hij nati-

te winnen. Victor Kasteleijn was de

organisatie
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Focus op talent
en breedtesport
Gemeente Haarlem draagt bij aan breed aanbod

Doorslaand
succes
TennisVereniging Pim Mulier introduceert padel
Een doorslaand succes mag padel zeker al worden genoemd.
Met financiële hulp van de gemeente Haarlem legde
Tennisvereniging Pim Mulier vorige zomer twee banen
aan, die sindsdien elke avond bijna continu worden
bespeeld. “Een uitkomst,” stelt Koen Kwakman van de
padelcommissie.

Haarlem investeert in sport. Daarbij richt de gemeente de focus in eerste instantie op talenten en
breedtesport. Kwalitatief goede sportaccommodaties, voldoende capaciteit voor verenigingen en vooral
ook variatie in het aanbod zijn daarbij het streven. Zo kon Haarlem - met beachvolleybal en padel als
aansprekende voorbeelden - in 2018 diverse nieuwe activiteiten toevoegen aan het toch al brede
sportpakket. Verder ondersteunt de gemeente de organisatie van grote sportevenementen in de stad,
om talenten een podium te geven en om inwoners te enthousiasmeren om als toeschouwer, maar ook
zelf actief, van sport te genieten.

DE GIDS VOOR
SPORTIEF HAARLEM
Topsport Haarlem is grote verbinder
Het Topsportplatform Haarlem vervult meerdere gids
functies in de stad. De belangrijkste is die van verbinder.
Daarnaast is er ook een adviserende en enthousiasmerende
rol. “We hebben geen grote zak geld te verdelen, maar in
alle bescheidenheid kunnen we op andere fronten van
waarde zijn,” stelt voorzitter Theo van Hoesel.

En dat terwijl hij er amper drie jaar geleden

Kernsportstatus

pas voor het eerst over las. “Ik was direct

Het topsportplatform heeft verder een

getriggerd. Niet alleen door het spel zelf, dat

belangrijke taak in het toetsen van de kern-

me erg aantrekkelijk leek, maar vooral ook

sportstatus. Sinds enkele jaren is die status

door de verwijzing naar enkele Nederlandse

niet meer direct gelieerd aan een vereniging,

tennisclubs die weer stijgende ledentallen

maar specifiek aan een sport. Een bewuste

noteerden na de introductie van padel. Som-

keuze, stelt Van Gilst: “Omdat daarmee

migen noemden het zelfs de redding.”

ook de samenwerking tussen verenigingen
wordt gestimuleerd. Softbal is daar een

Noodzaak

mooi voorbeeld van. Daar trekken de clubs

Aanvankelijk hikte TV Pim Mulier tegen de

onderling nauw samen op in de ontwikke-

investeringen aan, maar nadat de noodzaak

ling van talenten.”

om actie te ondernemen algemeen was

Volleyballen op Bavo Beach
Mooie slag voor de ‘Spaarnestad’

Haarlem heeft eindelijk een eigen beachvolleybalcomplex. Tien banen inclusief verlichting en watersproeiers.
“We zijn de eerste club in Nederland die dat allebei heeft,” zegt een ambitieuze Jaap Vos, initiatiefnemer van Bavo Beach.

Als twee na grootste volleybalclub van
Nederland, vond Vos (links op de foto) het

Inmiddels staat de teller voor het aantal

Padel wordt gespeeld op een kleiner speel-

erkend, stemde de ledenvergadering in

Volgens medebestuurslid Kitty van Gilst is

kernsporten op acht. Honk- en softbal, bad-

veld dan tennis, in een kooi met glazen

februari 2018 in met de aanleg. “De finan-

dat mede te danken aan het brede onderlig-

minton, judo, schaatsen en turnen, kregen

achterwanden en met kortere rackets. De

ciële steun van de gemeente heeft daar

gende netwerk. “Daarmee kunnen we vlot

in 2017 gezelschap van schaken en karate,

tennisvereniging investeerde in de relatief

zeker een positieve rol in gespeeld,” stelt

lijntjes uitgooien, waardoor ontwikkelingen

waarvoor de gemeente extra budget heeft

nieuwe sport om meer leden te trekken.

Kwakman, die samen met andere commis-

in gang kunnen worden gezet.”

vrijgemaakt.

En dat werkt. Ruim zeventig nieuwkomers

sieleden vervolgens navraag deed bij zeker

De Honkbalweek Haarlem is daar volgens

Een belangrijk criterium is dat het eerste se-

mag de club sinds de opening als proeflid

twintig tennisclubs met padelbanen. Zonder

het tweetal een mooi en sprekend voor-

niorenteam landelijk op het hoogste niveau

bijschrijven. “De dalende lijn van de laatste

uitzondering draaide het overal als een trein,

beeld van. “Op verzoek van sportwethouder

acteert, legt Van Hoesel uit. “Wat dat betreft

jaren is daarmee omgebogen,” zegt een

vat Kwakman die inventarisatie samen. “De

Merijn Snoek hebben we de haalbaarheid

kloppen volleybal en rugby ook aan de deur.

trotse Kwakman, die zelf al vijftig jaar lid is

meesten hadden de aanleg al binnen enkele

onderzocht van het voortbestaan van de

Als het zover is, maken we wij ons daar

van TV Pim Mulier.

jaren terugverdiend. Hier verwacht ik dat

Honkbalweek. Toen daar een positief advies

zeker hard voor. Het zal niet eenvoudig zijn

Inmiddels is Kwakman zelf ook een fervent

eigenlijk ook,” stelt hij, vanuit het clubhuis

uitkwam, zijn we op zoek gegaan naar men-

om weer extra budget vrij te maken. Aan de

padelspeler. Net als de andere leden van de

wijzend naar de twee kooien, met daartus-

sen die een bestuur wilden vormen om de

andere kant is het ook een mooi bewijs dat

commissie, Marrit Aaten, Jeanette Meijers en

sen een ‘losse’ baan. Kwakman: “Het zou

kar trekken.”

Haarlem sportief aan de weg timmert. Het

Nynke Pranger, wil hij die op zaterdagoch-

mooi zijn als we die nog dit jaar speelklaar

Van Gilst vervolgt: “We proberen sowieso om

geeft de stad echt iets om trots op te zijn.”

tend best naar de club komen voor een korte

kunnen maken. We zijn voorzichtig gestart,

verenigingen te helpen om andere grotere

Graag zou het topsportplatform daar het

alles”, lacht Willem de Vries. “Want sinds de

aanvragen binnen van scholen en bedrijven

in. Een groot deel via leningen bij de leden,

fotosessie. “Kunnen we daarna namelijk nog

om geen te grote financiële risico’s te nemen,

sportevenementen naar Haarlem te halen.

bedrijfsleven ook in willen meenemen. De

kerstvakantie hebben we ook elektriciteit

die hier een keer een sportevenement willen

soms zelfs uit een nalatenschap. De

een lekker een uurtje spelen.”

maar eigenlijk zitten we nu al te krap. Zeker

Daarvoor is geld beschikbaar, maar veel

ogen van Van Hoesel beginnen te glimmen.

en stromend water. Ik kan nu dus een bakkie

houden. De voortekenen zijn dus goed,” zegt

betrokkenheid is groot, stelt Vos. “Het geeft

Padel ontstond spontaan ergens op een

met de vele lesuren die er worden gegeven.”

clubs weten dat niet. Wij wijzen ze de weg.”

“Net als Team Nederland met de Olympische

koffie zetten.”

De Vries.

aan hoe populair deze sport is. En dat zal

Mexicaanse heuvel, met net iets te weinig

Wat maakt het spel dan eigenlijk zo popu-

Volgens Van Hoesel vooral ook om Haarlem-

Spelen, hier een Team Haarlem formeren,

Daarmee schiet De Vries gelijk in zijn rol als

De gemeente Haarlem investeerde twee

alleen maar groeien, als nog meer mensen

ruimte voor een reguliere tennisbaan. Om

lair? “Er zit zoveel actie in. Padel is bij uit-

mers te laten zien dat in de stad toppresta-

hoe mooi zou dat zijn? Samen een fonds be-

gastheer. Met nog vier andere vrijwilligers

ton in de basisinfrastructuur, zoals het

hier straks hun eerste balletje hebben

te voorkomen dat de ballen niet elke keer

stek een spel voor dubbels, met een totaal

ties worden geleverd. “Daar gaat een stimu-

schikbaar stellen om sportief talent in stad

vormt hij de beach-commissie die zich bezig-

hekwerk, de licht- en sproei-installaties en

geslagen.” De Vries glundert: “Stel je eens

van de heuvel rolden, werden er muurtjes

andere tactiek dan tennis. De interactie is

lerende en enthousiasmerende werking van

een duwtje in de rug te geven. En de sport

houdt met het beheer en de exploitatie van

het zand. “Dat laatste is van Olympische

voor, als we hier straks in het voorjaar zitten,

gemetseld. Gaandeweg werden nieuwe

veel groter, de bal blijft langer in het spel,

uit, zeker als er ook sportprogramma’s op

kan ook weer iets terugdoen, door clinics te

het complex. “We zijn hier nogal provisorisch

kwaliteit,” lacht Vos, “want dat hoort bij

na een mooie pot beachvolleybal, met een

spelregels toegevoegd om de sport aantrek-

ook omdat de wand mag worden gebruikt.

scholen aan worden gekoppeld.”

organiseren of een sportdag te organiseren.

of zeg maar gerust spartaans begonnen”,

een toplocatie als deze. De banen liggen er

drankje in de hand, bij een ondergaande

kelijker te maken. “Dat lukte, want zowel

Zo zijn alle spelers constant bezig. En dat

Dat zou Haarlem nog meer in beweging

vult Vos aan. “Op zich was dat nog niet het

als een plaatje bij, dan moet de ondergrond

zon… Da’s toch onbetaalbaar?”

in Argentinië als Spanje is padel na voetbal

zien we hier natuurlijk het liefst.”

brengen.”

grootste probleem. Wel was het jammer dat

ook optimaal zijn.”

we pas laat open gingen, waardoor we een

Voor de inrichting en aankleding zamelde

Kijk voor meer informatie op:

banen,” schetst Kwakman enthousiast de

Kijk voor meer informatie op:

groot deel van het beachvolleybalseizoen

VC Spaarnestad de benodigde 60.000 euro

www.bavobeach.nl.

ontwikkeling van de sport.

www.pimpadel.nl.

zijn misgelopen.”

vreemd dat VC Spaarnestad het seizoen niet

Optimistisch

kon verlengen met wedstrijden en trainingen

Evengoed mocht Bavo Beach in 2018 al ruim

op een ‘eigen stadsstrand’. Reden voor de

honderd leden bijschrijven en gingen diverse

voormalige nationaal kampioen Beachvolley-

trainingsgroepen van start. Vos: “We zijn

bal om in actie te komen. “Het heeft flink wat

dan ook heel optimistisch over het nieuwe

energie en doorzettingsvermogen gekost,

seizoen. Voor een positieve exploitatie

maar het is ons uiteindelijk gelukt.”

hebben we zo’n 250 leden nodig. We mikken

Het ‘veld’ ligt er vlak na de jaarwisseling

daarbij op onze eigen volleyballeden, maar

strak bij. SRO is net klaar met het afvlakken

ook op mensen die vroeger eens hebben

van het sportperceel (“echt geweldig om

gevolleybald of die het hier gewoon voor het

zo dicht naast zo’n coöperatieve partij te

eerst eens willen proberen.”

liggen”) en druk doende met het leggen van

Al die doelgroepen kunnen vanaf april weer

een betonnen toegangspad. “En dat is niet

op Bavo Beach terecht. “We krijgen ook al

dé volkssport. Beide landen liggen vol met
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Rood-Wit gaat
voor groen
Ledverlichting voor hocke yclub

De voordelen van ledverlichting zijn legio, maar de investering is fors. Hockeyclub Rood-Wit verving
deze zomer de afgeschreven lampen op de hockeyvelden met steun van onder meer de Rabobank.
“In zeven jaar hebben we het terugverdiend.”
Het is de op vier na oudste hockeyclub van Nederland.

geven. Een rookverbod maakt daar ook deel van uit.” De

denken over de aanpak, mogelijkheden te faciliteren of de

Eelco Veltenaar, voorzitter van hockeyvereniging Rood-Wit

derde pijler is duurzaamheid. “We hebben een prachtig sport-

juiste mensen aan elkaar voor te stellen.”

in Aerdenhout, zegt het niet zonder trots. Volgend jaar

complex”, gaat Veltenaar verder, “ruim opgezet en gelegen in

bestaan ze 120 jaar. De club werd in 1899 exclusief voor

een rustig, bosrijk gebied. Dat moeten we ook zo houden.

Sponsoring

dames opgericht en is inmiddels uitgegroeid tot een

Willen we over 120 jaar nog steeds bestaan, dan moeten we

Hockeyclub Rood-Wit kan niet bestaan zonder sponsoren.

ambitieuze familieclub met bijna 1700 leden.

nu verduurzamen.”

De bijdragen worden gebruikt voor extra uitgaven, zoals

“We hebben ongeveer 1200 jeugdleden en 500 senioren”,

Op het verlanglijstje van Rood-Wit staan een ‘blaashal’ om

een fitnessruimte boven de kantine, nieuwe tenues voor

vertelt Veltenaar. “Verreweg de meesten zijn breedte

in de winter te kunnen zaalhockeyen en innovatieve water

alle leden en goede trainers. De laatste jaren is er binnen de

hockeyers: ze willen vooral lekker sporten. Ze komen voor

velden (kunstgrasmatten die voor gebruik van een laag water

sponsoring veel veranderd. “Reclameborden langs het veld

een goede training, leuke teams en gezelligheid op de club.”

worden voorzien) die geen grondwater meer verspillen. Maar

zijn eigenlijk verleden tijd”, zegt Veltenaar. “Tegenwoordig

Rood-Wit heeft vijf kunstgrasvelden, verscholen tussen het

de meest urgente wens was ledverlichting. De oude lampen

zoeken we actief de samenwerking met sponsoren die een

groen, die op woensdagmiddag en zaterdag helemaal vol

rondom de velden gebruikten ontzettend veel stroom, blikt

toegevoegde waarde hebben voor onze leden en vice versa.

zitten. Er is een wachtlijst voor junioren. “Extra groei moet

Veltenaar terug.

Op die manier kwamen we ook uit bij de Rabobank voor

nu vooral komen van de senioren. Mensen blijven tot hogere

onze ledverlichting.”

Wij vieren feest

column

leeftijd fit, ze hockeyen langer door. Het afgelopen jaar zijn

Faciliteren

er twee veteranenteams bij gekomen. Dat betekent ook een

Rabobank Haarlem en Omstreken besloot een deel van de

betekenen. De hockeyclub organiseert regelmatig netwerk

andere dynamiek op de club.”

nieuwe ledlampen te sponsoren. “We vinden het belangrijk

events tijdens wedstrijden, waar alle sponsoren en leden

Rood Wit viert haar 120-jarig bestaan. En

nog steeds is: trots, hecht en ambitieus. Een

om vanuit ons coöperatief dividend een wezenlijke bijdrage

voor worden uitgenodigd. Buddingh: “Het mooie van zo’n

dat een jaar lang. Ten eerste omdat onze

jubileumfeest is ook een mooie gelegenheid om

te leveren aan de samenleving in ons directe werkgebied”,

samenwerking is dat je elkaar goed leert kennen. Je kunt ken-

leden wel van een feestje houden. Maar ook

daar even bij stil te staan en een blijk van waar

Het verenigingsbestuur formuleerde drie pijlers voor het

licht accountmanager Daan Buddingh toe. “Duurzaamheid is

nis en ervaring delen en netwerken aan elkaar knopen. Het is

om er zeker van te zijn dat iedereen, jong en

dering uit te spreken voor die inzet.

beleid van de komende jaren. Voorop staat natuurlijk de

één van de thema’s waarmee we werken, naast zelfredzaam-

een ‘levende’ samenwerking, middenin de maatschappij.”

oud, in de gelegenheid is om op een zelf

kwaliteit van het hockeyen, direct daarna een veilige

heid en het stimuleren van ondernemerschap. We zien dat

Het deel van de investering dat na de sponsoring en subsidie

gekozen moment deze mijlpaal mee te vieren.

We hebben ook de ruimte om een feest te geven.

omgeving voor de kinderen. “Dat gaat over sportief met

veel bedrijven en organisaties bezig zijn met verduurzaming

voor de hockeyclub overbleef, financierde Rabobank Haarlem

Alles op één dag in november concentreren

We zijn trots op ons schitterende complex,

elkaar samenwerken. Door de kinderen, maar zeker ook door

en circulair ondernemen. Als bank willen wij hen helpen om

en Omstreken met een Rabo Groen Lening (zie kader).

zou niet handig zijn.

midden in de natuur. Het geeft ons als club

de ouders die langs het veld het goede voorbeeld moeten

hun ideeën te verwezenlijken, bijvoorbeeld door mee te

“Om daarvoor in aanmerking te komen, moet de investering

Organisatorisch zelfs bijna ondoenlijk, met

tegelijk wel de verantwoordelijkheid om daar

aan een aantal voorwaarden voldoen”, legt Buddingh uit.

1700 leden. En er valt ook echt iets te vieren.

zorgvuldig mee om te gaan en de komende jaren

Veilige omgeving

Over en weer kunnen de twee partijen veel voor elkaar

“De belangrijkste is een groenverklaring van de overheid.

te investeren in een verdere verduurzaming, zoals

Het grote voordeel van de Groen Lening is de rentekorting.

‘De geschiedenis van Rood-Wit overlapt maar

De onderneming wordt op deze manier beloond voor

liefst drie eeuwen: de negentiende, de twintigste

milieuvriendelijke investeringen.”

en de huidige eeuw. Er zijn niet zo veel sport

Een respectabele leeftijd betekent niet dat we

verenigingen in ons land die daar prat op mogen

stil kunnen zitten. Zo zijn we actief bezig om de

in het artikel hiernaast uitgelegd.

Zuiniger en goedkoper

gaan,’ citeer ik mijn voorganger en erelid Maarten

realisatie van een blaashal mogelijk te maken

Afgelopen zomer werden alle lampen rondom de hockey-

Westermann, die samen met Emile Cossee (lid

op het complex. Dit is een ingewikkeld traject

velden van Rood-Wit vervangen door duurzame ledverlich-

van verdienste) een feuilleton schreven ter

waarvoor we in goed overleg met gemeente en

ting. Eenvoudiger te bedienen, zuiniger in stroomverbruik,

gelegenheid van het eeuwfeest van de club.

omwonenden een goede oplossing willen vinden.

goedkoper in onderhoud én prettiger voor de omgeving. “De

Inmiddels zijn we twintig jaar verder en is die

We leggen de lat hoog, maar verloochenen onze

oude lampen beschenen ook een deel van de achtertuinen

historie alleen maar rijker geworden.

herkomst niet.

Het is natuurlijk onmogelijk om in deze column

Als Rood Wit zijn we trots op onze leden. We

alle markante feiten en bijzonderheden op te

werken aan een goede doorstroming om zoveel

Rabo Groen Lening

sommen over wat officieel de Aerdenhoutse

mogelijk eigen jeugdspelers in de vertegenwoor

Mixed Hockey Club Rood-Wit heet. Wel kan ik een

digende teams te krijgen. Daarmee bouwen we

De Rabo Groen Lening is een zakelijke lening met een gunstige

poging doen om een karakterisering te geven van

aan een solide basis voor de toekomst. De club is

rente voor duurzame investeringen. De lening (minimaal 25.000

deze ambitieuze familieclub. Door de eeuwen

met haar 120 jaar dus nog steeds springlevend.

van onze buren”, vertelt Veltenaar. “Nu is het licht uitsluitend
gericht op het veld. Het is aan alle kanten beter.”

euro, met een flexibele looptijd tot tien jaar) kan worden
verstrekt aan projecten met een groenverklaring van de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Deze groenDaan Buddingh (links): “Als bank willen we organisaties
helpen bij verduurzaming en circulair ondernemen.”

verklaring kan worden aangevraagd via de Rabobankadviseur.

heen hebben vele vaders, moeders en soms
families met meerdere generaties de club

Eelco Veltenaar

draaiende gehouden en gemaakt tot wat die nu

voorzitter rood wit
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Sportklas maakt stappen
HET SCHOTER KRIJGT MODERNE SPORTHAL

Een blik op de website van Het Schoter maakt meteen al veel duidelijk. We zien op de homepage leerlingen
sportief zwoegen tijdens een prestatieloop. Op Het Schoter is sport geen bijzaak, maar speelt het een
vooraanstaande rol. Honderden leerlingen uit de wijde omtrek maken er kennis met allerlei sporten en
kunnen er hun sportieve ambities najagen.
Oud-leerlingen trekken
sportschoenen weer aan
Het Schoter viert volgend schooljaar het
honderdjarige bestaan. De school existeerde niet altijd onder die naam, maar de
oprichting van voorganger de 2e HBS in
1919, later het Lorentz, wordt als peildatum
aangehouden.
Twee evenementen worden speciaal opgetuigd voor het jubileum. Oud-leerlingen en
-docenten mogen zich ook gaan wagen aan
de feesteditie van de vermaarde jaarlijkse
Schoterbosloop.
In mei organiseert Het Schoter de Rob Bosman Memorial. Voor het eeuwfeest wordt

SCHAKEN

het een toernooi voor jong én oud. Kuijpers:
“Ter nagedachtenis aan onze ooit zo gewaardeerde conciërge, houden we elk jaar

DINSDAG // 19.52 UUR // SOCIETEIT VEREENIGING // www.hwphaarlem.nl

een voetbaltoernooi tussen leerlingen en
docenten. Voor het 100-jarig jubileum willen
we een groot toernooi houden, met ook
oud-leerlingen en -docenten. Het toernooi
wordt traditiegetrouwe in het stadion van
FC Haarlem gehouden. Hoe mooi is dat?”
Oud-leerlingen kunnen zich aanmelden
via info@schoter.nl

Sectieleider Lichamelijke Opvoeding Astrid

veel bekend - beschikt Het Schoter over een

Verhage en talentcoördinator Tom Kuijpers

ultra-moderne sporthal, met meerdere zalen.

zitten er opgetogen bij. Ze kunnen nauwe-

Hoe de indeling precies gaat worden, is nog

Voetbalstadion

lijks wachten, want er is namelijk belangrijk

gespreksstof. Maar ideeën genoeg bij de

Kuijpers: “Geweldig hoor, die sfeer van het

nieuws te melden. Het Schoter krijgt een

sectie Lichamelijke Opvoeding. Kuijpers: “We

oude voetbalstadion. Waar Cruyff, Gullit

gloednieuwe sportaccommodatie bij het

zouden graag een specifieke turnzaal willen.

en al die andere voetbalhelden hebben ge-

Trots

ZATERDAG // 14:37 UUR // OLYMPIA HAARLEM // www.olympiahaarlem.nl

toe. In de bovenbouw bestaat de mogelijk
om te kiezen voor BSM of LO2 als eindexamenvak waarmee je een streepje voor hebt
voor de ALO of het CIOS.

schoolgebouw aan de Sportlaan. De oude

En een hal juist geschikt voor balsporten. Tot

speeld, dat spreekt natuurlijk wel aan.”

Leerlingen dragen in de brugklas allemaal

Beijneshal in het centrum gaat definitief

die tijd krijgen we drie nieuwe gymzalen tot

De ontwikkeling van de sportaccommoda-

dezelfde sportkleding. Verhage: “Soms nog

tegen de vlakte en de nieuwbouw komt – het

onze beschikking. Deze zalen worden voor

tie sluit aan op de tendens die Het Schoter

wat onwennig in het begin. Maar het is mooi

klinkt zelfs logisch – bij de grootste sport-

de school geplaatst, nadat daar ruimte is ge-

doormaakt. De school voor vwo, havo en

om te zien dat ze daarna loskomen en vaak

mindende school van de stad.

creëerd door de draaiing van het hoofdveld

mavo groeit, en daarmee stijgt het aantal

trots in dat tenue lopen.”

“Daar zijn wij als docenten LO natuurlijk erg

van Haarlem-Kennemerland.”

scholieren dat zich voor de sportklassen

Kuijpers: “We hebben hier zelfs een jongen

blij mee”, zegt Verhage met gevoel voor un-

Goede faciliteiten zijn voor een sportor-

aanmeldt navenant. “Het percentage sport-

gehad die zes jaar lang op school in zijn

derstatement. Zonder uit de school te willen

ganisatie onontbeerlijk, dus ook voor een

klasleerlingen houdt gelijke tred met de

sporttenue heeft gelopen. Die kreeg een

klappen zeggen ze dat het nogal behelpen

onderwijsinstelling. Een omgeving met het

leerlingentoename. Dat betekent dus dat we

taart toen hij van school af ging. De sport-

is in de huidige gymlokalen van Het Schoter.

oude FC Haarlem-stadion, Sparks, tennishal

meer sportklassen hebben gekregen”, stelt

klas wordt een soort gemeenschapje binnen

Na veertig jaar zijn de zaaltjes gedateerd en

De Blinkert en zwembad De Planeet biedt

Verhage. Er zitten dit schooljaar 115 leerlin-

de school, wat je bijvoorbeeld ook ziet bij de

te beperkt, en dat voor een school die zich

mogelijkheden. “Nu maken we gebruik van

gen in de sportklas en 210 leerlingen die voor

kunstklas.” En dan lachend: “Het is soms aan-

juist nadrukkelijk op sportgebied profileert.

het honkbalcomplex van Sparks als we naar

het examenvak BSM of LO2 hebben gekozen.

doenlijk. Er is een meisje dat na de sportklas

buiten gaan”, zegt Verhage. “Maar ook dat

Vanaf de brugklas kunnen de scholieren ex-

– de lessen zijn na schooltijd – hier op school

Ultra-modern

SOFTBAL

de school. Dat betekent veel meer ruimte.”

gaat veranderen. We gaan gebruik maken van

tra sporturen per week volgen en meedoen

gaat eten, om daarna door te fietsen naar de

Maar dat wordt allemaal anders. Na de

de kleedaccommodatie in het oude stadion

aan clinics en toernooien. Van rugby, karate

training bij haar hockeyclub. Zo’n beleving is

nieuwbouw – over de termijn is nog niet

van Haarlem-Kennemerland hier tegenover

en honkbal tot surfen en paardrijden aan

geweldig.”

Sportieve leerlingen, die kennis willen maken met de activiteiten op Het Schoter zijn van harte welkom op de
Open Dagen. vrijdag 1 FEBRUARI van 19.00 tot 21.00 uur en zaterdag 2 FEBRUARi van 11.00 tot 13.00 uur.
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Overleven in
water, peuter
kan het ook

Liefde én respect
voor water
Water loopt als een blauwe draad door
het leven van Linde van Ettinger Jelsma
(31). Als import-Friezin (“ik ben er niet
geboren, wel vanaf mijn tweede jaar
getogen”) was water voor haar alom
aanwezig. Zwemmen vanzelfsprekend
en zeilen werd een passie.
Het water liet haar niet los, ook niet toen
er keuzes gemaakt moesten worden.
Het werd de bachelor sportmanagement
aan Hanze Hogeschool in Groningen,
met watersport als specialisatie, en later
rondde ze de master culture & change af.
Een baan bij de Koninklijke Nederlandse

Blijven Drijven richt zich op allerkleinste kinderen

Reddingsmaatschappij (KNRM) was een
logisch vervolg. “Veiligheid en preventie
zijn ’mijn ding’. Zo heb ik bij de KNRM de
lifeguards op de Friese waddeneilanden
geïntroduceerd, zeg maar de baywatch
langs de Nederlandse kust.”
Na zeven jaar bij de reddingsmaatschappij
brak voor Linde, die de master culture &
change ook afrondde, de tijd aan om op
eigen benen te staan, binnen haar
expertiseveld van water, veiligheid en
preventie. Eenmaal neergestreken in
Haarlem en na de geboorte van Tijmen
kwam ze op het idee voor de oprichting

In haar kleren en met een dikke winterjasje aan drijft de peuter in het water. Gezichtje naar beneden,
ze oogt hulpeloos. Dan ineens hup, en in een oogwenk draait ze op haar rug en blijft kalmpjes drijven.
Je zou het een koddige schouwspel kunnen noemen als het niet zo bloedserieus zou zijn. De draai zou
levensreddend zijn als deze tweejarige niet in het zwembad van Kenamju maar in een Haarlemse gracht
zou zijn gevallen. Geleerd tijdens het overlevingszwemmen voor de jongste kinderen bij Blijven Drijven
van Linde van Ettinger-Jelsma.
“Voel het water maar. 34 graden, lekker hè”,

uit te werken, de opleiding in de Verenigde

zegt Linde, terwijl de jongens en meisjes van

Staten volgde, een accommodatie vond en

haar laatste zwemgroepje van deze ochtend

met het eerste kind in het zwembad lag, zat

vrolijk met hun ouders de kleedkamer opzoe-

al met al zo’n half jaar.

ken. “Ik ben zo blij met de faciliteiten hier bij

van Blijven Drijven. “Mijn ideaal is zoveel
mogelijk jonge kinderen zelfredzaam
maken in het water. Het is mijn ambitie
om het overlevingszwemmen even bekend
als vanzelfsprekend als het diploma
zwemmen te maken. Eerst nu hier in
Haarlem, maar in de toekomst hopelijk
ook verder.”

Kenamju. Alles is hier aanwezig.”

Passie

Even later zit ze met natte haren achter een

Zoon Tijmen wees zijn moeder de weg naar

beker koffie in de ontvangstruimte van de

deze toekomst. Anderhalf jaar is hij nu. Als

Haarlemse sportschool, waar de kerstver-

moeder kreeg Linde, ongeacht haar passie

siering de sfeer bepaalt. “Grappig eigenlijk”,

voor water, ook te maken met de panische

om na de val in het water, de draai, naar de

levingszwemmen voor deze doelgroep. Zes

programma. “De lessen zijn privé, dus één op

begint ze. “Het is nu precies een jaar geleden

gedachte die elke ouder de adem kan be-

kant te zwemmen. “Jonge kinderen hebben

weken aaneengesloten, acht uur per dag,

één. Dat moet om de noodzakelijke vertrou-

dat ik voor het eerst een filmpje zag van een

nemen. Wat als die kleine in het water valt

een enorme leercurve. We oefenen muscle

stonden we in het zwembad.”

wensband met het kind op te bouwen. Een

jongetje dat met zijn kleren aan in het water

en je bent er even niet bij? Iedereen kent,

memory, het aangeleerd krijgen van vaardig-

liet zien dat hij kan zwemmen én drijven. Dat

vooral zomers, de dramatische berichtjes in

heden die een automatisme worden. Ik speel

Full match

was ook in de kerstperiode.”

de krant.

kleintjes helemaal niets is. Ja, ouder-kind

Elk kind kan het, al is er geen één hetzelfde

in op het gevoel van het kind, op basis van

Inmiddels is ook sportschoolhouder Elco

commitment verwacht ik van ouders, zij

In een jaar is het uiteindelijk snel gegaan.

“Nu ik zelf Tijmen heb begon ik me af te

zwemmen, dat deden Tijmen en ik ook.

en leren ze volgens hun eigen ritme.”

volledig vertrouwen. En uiteindelijk is het

van der Geest even aangeschoven. Na haar

spelen een belangrijke rol in dit proces.

Tussen het moment dat ze haar plan begon

vragen hoe het toch kan dat er voor die

Maar dat is meer watervrij maken. Serieus

krijgen van lucht hun beloning.”

opleiding was Linde in Haarlem naarstig

Vertrouwen, veiligheid en vriendelijkheid is

Tijdens haar research werd het Linde

op zoek naar een zwemaccommodatie die

de sleutel tot succes.”

les duurt tien minuten, vier keer per week
op de vroege ochtend, zes weken lang. Die

leren om in het water te blijven drijven

Levensreddende twist

begint pas vanaf vierenhalf of vijf jaar. In

In het drijfprogramma draait het allemaal

duidelijk dat het overlevingszwemmen in

heil zag in haar initiatief. Met Kenamju was

Nederland is dat verder prima geregeld,

om de levensreddende twist naar zuurstof.

Nederland nog amper bekend is. Op drie

er direct een full match. “Wij geven hier al

Vertrouwen

maar niet voor kinderen van nul tot vier.

Een baby of dreumes die te water raakt

plaatsen, Amsterdam, Nijmegen en Houten,

zwemles ABC”, zegt Elco, zelf vader van twee

Of de eerste kennismaking met de gevaren

Terwijl dat juist de kinderen zijn waar je in

blijft instinctief roerloos. Het gevolg laadt

zijn gecertificeerde instructeurs, zo bleek.

piepjonge kinderen. “We zochten al naar iets

van water niet traumatisch voor het kind

de krant het vaakst over leest. Dat heeft me

zich raden. Linde: “Een luier vormt een extra

Hoogste tijd voor het waterrijke Haarlem en

voor vóór de eerste zwemlessen. Toen kwam

kan zijn, is een vraag die haar vaak voorge-

erg verwonderd.”

risico voor een kind, omdat in de luier lucht

omgeving. “Ik heb mijn opleiding gevolgd

Linde hier en ik was meteen getriggerd.

schoteld wordt. ‘Daarom is de één op één be-

Wacht even, zei ze daar kinderen van nul

zit en het kind dus dan met de billen omhoog

in Colorado, de bakermat waar de techniek

Eigenlijk was het precies wat we zochten.”

geleiding zo belangrijk. Het kind moet eerst

jaar? Zwemles als je nog niet eens kunt

en het gezicht omlaag komt te liggen. In het

vanaf eind jaren zestig is ontwikkeld. Ik

Langzaam maar zeker wordt het overlevings-

vertrouwen in mij krijgen en vervolgens

lopen? “Inderdaad”, vervolgt de waterin-

drijfprogramma krijgen ze het automatisch

kwam bij de zeventigjarige Judy terecht. Zij

zwemmen bekender. Linde krijgt veel bijval

werken we samen aan het zelfvertrouwen

structrice. “Vanaf zo’n acht maanden.

aangeleerd om in horizontale positie te ko-

is infant aquatics specialist en vanaf het

van ouders die net als zij zich verbazen over

van het kind door het stimuleren van vaar-

Maar het is geen zwemles, het is een over

men en het gezicht naar de lucht te draaien.”

begin betrokken bij de ontwikkeling van het

het gebrek aan watertraining voor de jong-

digheden voor zelfredzaamheid in het water.

levingstechniek. Zodra een kind in staat is

Een kind dat kan lopen, gaat een stapje

overlevingszwemmen. Ik heb heel bewust

ste kinderen. Maar, voegt ze eraan toe, wie

Ze behalen een overwinning op zichzelf. Ze

om van de rug op de buik te rollen en anders-

verder en volgt het zwem-drijf-zwempro-

gekozen om te leren van de beste en meest

kiest om hun kind bij Blijven Drijven aan te

gaan soms huilend het water in, maar komen

om, kan het ook de draai in het water leren.

gramma, waarbij het dus ook vaardig wordt

ervaren instructrice op het gebied van over-

melden, kiest voor een behoorlijk intensief

er uiteindelijk met een big smile uit.”

Programma’s
Blijven Drijven biedt drie
programma’s. Het betreft
allemaal privéles.
1. Drijf! is voor baby’s vanaf het
moment dat ze kunnen rollen
2. Zwem-drijf-zwem voor
kinderen die kunnen lopen tot
en met 4 jaar.
3. De herhalingslessen Funday!
Is wel in groepsverband
(maximaal 4).
Verdere informatie via
www.blijvendrijven.nl
of per mail
info@blijvendrijven.nl.
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Aanjagers
van de ultieme
fietsbeleving
Bikeplanet: creating mountains in the lowlands

Speuren naar
nieuwe paden
Mathijs Wansink, Haarlem c ycling Trotter

Honderd kilometer trappen over zand, gras, grind en gravel.
Een ultieme fietsbeleving, vindt Mathijs Wansink, die zich
mede heeft laten inspireren door oud-collega Thomas
Ettema. Samen met de twee andere Haarlem Cycling
Trotters – Edwin de Ligt en Bas Peperkoorn – sleutelde
Wansink maanden aan een woeste route rondom de stad.

De Dolomieten, Kirgizië en Patagonië, het zijn stuk voor stuk schitterende fietsbestemmingen. Maar de
ware liefhebber hoeft helemaal niet zo ver van huis. Haarlem en omgeving heeft ook onmetelijk veel te
bieden. Het avontuur kan hier al beginnen op een dijkje langs de Mooie Nel of over De Wokkel op Bikepark
Spaarnwoude. ‘Creating mountains in de lowlands’, is het credo van Bikeplanet, fietswinkel in het hart van
Haarlem, maar bovenal aanjager van de ultieme fietsbeleving. In een drieluik vertellen ‘planeteers’ Thomas
Ettema, Mathijs Wansink en Sebastiaan Haaker vol passie over hun favoriete sport, ook gewoon te
beoefenen dicht bij huis.

Thomas Et tema, Solofietser

Pumptrack, slopestyle en downhill. Typische fietsdisciplines
voor steden als Winterberg en Malmedy. Maar het kan
ook op nog geen kwartier rijden van Haarlem, bij Bikepark
Spaarnwoude, direct op de heuvel van SnowPlanet. Op de
grillige hellingen is stuurmanskunst leidend en geeft
beheersing van de techniek de fietsers vrijheid.
Het Bikepark is aangelegd door een groep

weten over balans, grip en zwaartekracht.

vrijwilligers, stuk voor stuk fanatieke freeri-

Het gaat heel organisch. Jongens met meer

ders. En elk jaar nog worden de parkoersen

ervaring doen het eerst voor. Want het

verder verfijnd. “Of eigenlijk spannender

mooie van deze sport is dat het niet uit een

gemaakt,” stelt Sebastiaan Haaker, pen-

boekje valt te leren, maar alleen onder de

ningsmeester van de stichting. “Freeriden

knie is te krijgen door het zelf heel veel te

heeft vooral ook met adrenaline te maken.

doen. Dat onafhankelijke karakter van de

De kick van een verre sprong of een flitsende

sport maakt het zo populair.”

Haaker is daarom al sinds begin jaren

PROMOTOR

negentig op zoek naar mogelijkheden om in

Als eigenaar van Bikeplanet ondersteunt

de Randstad te kunnen freeriden. “Een deel

Haaker het Bikepark. Hij is sponsor, vooral

van de harde kern van toen is nog steeds

ook vrijwilliger en bovenal promotor. “Er zijn

bij elkaar. Destijds legden we baantjes en

legio fietsdisciplines. Het is dankbaar werk

schansen aan in de bossen van Spaarnwou-

om dusdanige voorzieningen te scheppen,

de of Schoorl. Zeer tegen de zin van de bos-

dat enthousiastelingen deze gave disci-

wachters, die ze dan weer weghaalden. Dat

pline ook in de buurt kunnen uitproberen.

maakte freeriden nog meer underground.”

Nederland is helaas nogal plat, maar met de

Via een goed contact bij de skihelling bij

helling bij Bikepark van ruim 40 meter hoog

Spaarnwoude deed de kans zich voor om

en een stijgingspercentage van 10 procent

eindelijk een permanente baan in te richten.

kunnen die gasten elke keer toch minstens

Die telt inmiddels verschillende tracks, met

veertig seconden ‘vrij rijden’.”

namen als De Wokkel, de Jumpline en Big

De behendigheid en de conditie die ze

Braap. “Het naar beneden rollen op een fiets,

daarbij opdoen, zijn waardevol voor echte

Kirgizië of de Kennemerduinen, in principe

daar grote overeenkomsten. Want ook bij

waar de stuurmanskunst bepaalt hoe hoog

doorzetters die vervolgens van de Duitse

doet het er niet eens zoveel toe, stelt Wan-

een ontwerp begin ik met een leeg vel papier.

de snelheid is, heeft een grote aantrekkings-

of Ardenner heuvels naar beneden willen,

sink. “Er waren Haarlemse fietsfanaten bij

Ik vind het geweldig om mijn creativiteit te

kracht. Vooral op jongens,” lacht Haaker.

stelt Haaker. “Door hun ervaringen op het

die dachten alle paden in de omgeving wel

gebruiken en iets moois te scheppen wat

“Gaaf om te zien hoe de laatste jaren een

Bikepark weten ze wat ze kunnen. Dat

zo’n beetje te kennen, maar die na afloop

er daarvoor nog niet was. Een nieuw logo,

nieuwe generatie freeriders is opgestaan.

vertrouwen is goud waard. Of het nou op

zeiden: ‘jullie hebben ons flink verrast’.

mooie webpagina of strakke advertentie, zijn

Soms zijn het er op een middag wel vijftig.

een baan is over de grens, of lekker dicht

Een mooier compliment is voor Wansink

er om te delen met anderen. Met die routes

Allemaal heel leergierig. Ze willen alles

bij huis.”

bijna niet denkbaar. Vijftig deelnemers

doen we hetzelfde. We laten de liefhebbers

telde de eerste Grasfaltgrindgraveltocht

graag meegenieten van een mooie vrijepa-

Omgeving Haarlem, afgekort GOH!. Het

dentocht.”

enthousiasme is zo groot, dat het drietal nu
al voorzichtig een nieuw parkoers aan het

UITDAGING

De grote aardrijkskundekaart van Europa in

tickets voor het muziekfestival Sziget in

uitstippelen is. “Maar eigenlijk speuren mijn

Haarlem is daarbij voor alle drie Trotters

de woonkamer van Ettema verraadt zijn hang

Hongarije. ‘Laten we op de fiets gaan en

ogen altijd naar onverharde paden. Het is

steeds het vetrekpunt. “In Groningen of

naar reizen en avontuur. De fiets is daarbij

kijken hoe ver we komen’, stelde hij voor.

net schatzoeken. Het gevoel dat ik bijvoor-

Brabant zijn er veel meer onverharde paden

een onmisbaar vervoersmiddel. “Dagenlang

Twaalf dagen na de start reden ze 1.700

beeld krijg als ik er na een tip met gravelfiets

te vinden, maar dat maakt de uitdaging

trappen, volledig aangewezen op mezelf,

kilometer verderop Boedapest binnen.

op uit ga en ter plekke wat takken opzij duw

hier juist groter,” vindt Wansink, die ook de

passeer ik geregeld de grens van het comfor-

Sindsdien is Ettema voorgoed besmet. Elke

en daarachter dan een ‘vers’ spoor ligt…

rol van winkel daarin niet wil onderschat-

tabele. Daarachter is nog veel meer,” klinkt

dag staat in het teken van de fiets. Begonnen

mankementen aan hun fiets verhelpen.”

nicatiemiddelen. Deelnemers zijn tijdens een

Ongekend!”

ten. “Sommige fietsavonturen beginnen

Ettema bijna spiritueel. Hij lacht: “Het gaat

als weekendkracht bij Bikeplanet, heeft hij

Het competitieve element is voor Ettema een

koers als een stip op een digitale kaart te vol-

De Trotters verzamelen alle mooie paden

hier letterlijk in de showroom. Vlak voor

ook diep. Daarom zijn dit soort sportieve

bij fietsenfabrikant Van Moof van zijn hobby

grote meerwaarde. “Op een fietsvakantie ben

gen. Velen hebben een eigen profiel op social

rondom Haarlem en brengen die digitaal

kerst kwam er een stel dat vaker wilde gaan

ervaringen ook zo waardevol.”

definitief zijn werk kunnen maken.

ik eerder geneigd bij vermoeidheid of slecht

media, zodat anderen hun gemoedstoestand

in kaart. “Met behulp van een GPS-tracker

mountainbiken. Nadat ze hadden uitgelegd

weer te denken: ‘morgen is er weer een dag’.

kunnen volgen. Dat geeft deze sport een

rijden we het parkoers nog talloze keren na,

wat ze daarbij precies voor ogen stond,

De passie voor de fiets, begon voor Ettema

Sebastiaan Haaker, vrije fietser

kombocht geeft een geweldig vrij gevoel.”

‘Reis is mooier
dan bestemming’
In ruim vijf dagen van Wenen naar Nice fietsen, over de
hoogste bergpassen door de Alpen. Een huzarenstukje dat
Thomas Ettema vorig jaar volbracht. Samen met nog twaalf
deelnemers aan de Three Peaks Bike Race, een tocht van
ruim 1.500 kilometer. Zulke koersen heten officieel ‘Solo
unsupported ultralong distance’, oftewel zelfredzaamheid
op de fiets in optima forma.

Spelen met
grip en balans

op de BMX. Bij zijn sprongen en andere capri-

Spectaculair

Maar die GPS- tracker aan de fiets pusht me.

extra dimensie.”

tot ‘ie helemaal klopt. Bij een evenement

kochten ze er allebei één. Eigenlijk konden

olen raakte hij dusdanig vaak geblesseerd,

De reis is vaak mooier dan de bestemming,

Niet zozeer om anderen te verslaan, maar

Maar de fiets blijft de basis, roept Ettema

laden de deelnemers de route dan in op hun

ze niet wachten tot ze er op uit mochten.

dat zijn fysiotherapeute hem aanraadde om

vindt Ettema. Sziget was leuk, maar die

meer als test hoe ver ik zelf kan gaan. Hoe

zichzelf tot orde. “Want of ik nou door de

navigatiesysteem, zodat ze zonder borden

‘Wat een geluk,’ zei ik, ‘want vanavond wordt

het stunten achterwege te laten en een fiets

anderhalve week er naartoe was veel

doorsta ik de fysieke vermoeidheid en de

Dolomieten fiets of door een Hollandse

of kaarten ongestoord uren kunnen fietsen.

de Kerstnightride verreden.’ We hebben de

voor langere afstanden aan te schaffen. “Ik

spectaculairder. Het bracht me ook op het

mentale beproeving?”

polder, de beleving is hetzelfde. Soms hang

Dat ontzorgen geeft ons een kick, ook met

fietsen gelijk geprepareerd, lampjes voor ze

had zo vaak last van mijn knieën, dat ik dat

spoor van de langeafstandscompetitie. Er

Ettema is er van overtuigd dat die voor hem

ik thuis op een namiddag een slaapzak en

goede voeding onderweg en een leuke

opgeladen en diezelfde avond reden ze mee

advies heb opgevolgd. De tochten werden

zijn een start, een finish en tussendoor en-

ultieme manier van fietsen de komende jaren

wat proviand aan mijn fiets om bijvoorbeeld

goodiebag na afloop.”

in die tocht, met een kop snert als beloning.

steeds langer, van een rondje Haarlemmer-

kele checkpoints, voor de rest is het aan de

nog meer aan populariteit gaat winnen. “Het

in twee dagen naar het Drielandenpunt te

Wansink werkt enkele dagen per week voor

Laaiend enthousiast waren ze. Zo spontaan

meer tot een rit om het IJsselmeer.”

deelnemers welke route ze uitstippelen,

zin ‘m in de combinatie van het individuele

trappen en weer terug. Die rit is op dat

Bikeplanet, grotendeels in de communicatie,

kan het hier gaan.”

Samen met een vriend had Ettema in 2008

waar ze eten en slapen en hoe ze eventuele

aspect in combinatie met moderne commu-

moment net zo’n groot avontuur.”

met name in de grafische vormgeving. “Ik zie

18

haarlem sport // sport in beeld

ZOMAAR EEN SPORTWEEK

19

haarlem sport // sportsupport

Makers van
goed nieuws
Sjoerd Hamann, buurtsportcoach bij SportSupport

Kort geleden verhuisde de thuisbasis van de Haarlemse stichting SportSupport naar Schalkwijk. Van een
plek aan het einde van een winkelstraat in Haarlem-Noord, naar een kantoorruimte in een sporthal aan de
boorden van het Spaarne. In de culturele lappendeken die Schalkwijk is, zorgt sport voor een verbindende
factor. De term ‘sport verbroedert’ is geen loze kreet, maar een waarheid als een koe.

JUDO
VRIJDAG // 16:09 UUR // SPORTCENTRUM KENAMJU // www.topjudokenamju.nl

Dat weet ook Sjoerd Hamann. De nagel-

bij die er misschien wel de capaciteiten voor

als werkgebied hebben.”

waar ze op maandag, woensdag en vrijdag

nieuwe buurtsportcoach (werkgebied

heeft”, weet Hamann, die je als hoofdtrainer

De buurtsportcoach richt zich in Schalkwijk

terecht kunnen. Gratis en voor niets. Daar

Schalkwijk) is dagelijks getuige van de

van voetbalvereniging United/DAVO niets

met name op de jeugd. Hij moet en zal de

zetten wij ze aan het sporten. Sommigen

positieve effecten van sport, met name op

hoeft te vertellen over voetbaltalenten.

jongens en meisjes aan het sporten krijgen.

ontdekken het badminton. Anderen willen

de jeugd. Hamann kent alle mooie berichten

In juni van 2018 ging hij als buurtsportcoach

“We doen van alles en nog wat. Er gebeurt

basketballen.”

die in Schalkwijk zijn op te tekenen. Sterker

bij SportSupport aan de slag. Na twaalf jaar

heel veel, zoals de organisatie van toernooi-

Hamann hoopt dat ze uiteindelijk kiezen

nog, hij speelt een grote rol in het ontstaan

te hebben gewerkt als zweminstructeur, was

en in allerlei sportdisciplines. We houden ons

voor een club. “Daar is het ons om te doen.

van het goede nieuws.

het tijd voor een nieuwe uitdaging. “Ik wilde

bezig met tussenschoolse sportactiviteiten.

Op die manier zijn er een paar voetballers

Hamann ziet hoe een groep jonge meisjes

veelzijdiger bezig zijn. Bij SportSupport

De leraren eten een broodje, wij begeleiden

bij United/DAVO neergestreken. Of ze daar

van een jaar of tien voor het eerst schuchter

kreeg ik die kans.”

de sportende kinderen. Vaak gaat dat in

uiteindelijk bij mij in het eerste elftal terecht

goede harmonie. Soms moet je er bovenop

komen? Dat is volstrekt onbelangrijk. Ze

de Spaarnehal binnenstapt. De pleintjes zijn

TURNEN
VRIJDAG // 11:21 UUR // KENNEMER SPORTCENTER // www.batohaarlem.nl

nat en koud. Ze willen in de warme sporthal

Verrassing

zitten. Want er wil in de pauze op het school-

komen uit hun isolement. Dat is veel belang-

voetballen. Dat ze echte liefhebbers zijn,

Toen Hamann vroeg in de zomer van 2018

plein nog wel eens een bommetje barsten.”

rijker dan het niveau waarop ze tegen een

bewijzen hun shirtjes met namen van Messi

ja zei tegen zijn nieuwe baan, was het

Schalkwijkse kinderen die geen lid zijn van

bal trappen.”

en Ronaldo op de rug. De buurtsportcoach is

kantoor van SportSupport nog gevestigd

een sportvereniging vragen extra aandacht

Hamann houdt zich namens SportSupport

het aanspreekpunt en neemt het stel onder

in Haarlem-Noord. Het betekende voor de

en energie. “Want we kunnen nog zoveel

niet uitsluitend met jeugd bezig. Neem het

zijn hoede. Hij verdeelt de meiden over de

nieuwkomer heel wat heen en weer gesjees

moois organiseren; we moeten de jeugd er

‘Wandel Voetbal’. Deze nieuwe manier van

teams die er al langer bezig zijn. Allemaal

tussen Schalkwijk ‘waar de doelgroepen

heen krijgen. Dat is soms lastig. We flyeren en

bewegen voor 55-plussers is booming. “Wij

stoere jongens die eventjes opkijken van de

van Hamann zich bevinden’ en het kantoor

we gaan vanzelfsprekend de scholen langs.”

zijn twee maanden geleden bij Olympia

nieuwkomers.

aan de Generaal Spoorlaan in Noord. De

Een paar weken later horen Yasmine en haar

verrassing was groot toen bekend werd dat

Rechtstreeks aanspreken

vriendinnen al bijna tot de inventaris van de

SportSupport in de sporthal van Olympia

Het liefst spreekt Hamann de kinderen recht-

ger van Olympia heb ik het project neerge-

Spaarnehal. Twee keer in de week melden

Haarlem aan de rand van Schalkwijk een

streeks aan. “Dat doe ik zo veel mogelijk. Ik

zet. Als het eenmaal loopt, dan kan Olympia

ze zich op de blauwe vloer. Je kan er de klok

nieuwe thuisbasis had gevonden. “Ideaal

ken de buurten als mijn broekzak. Ik benader

er zelfstandig mee verder en kan ik hetzelfde

op gelijk zetten. Soms geven ze de jongens

voor mij”, zegt Hamann. Dan toont hij direct

ze persoonlijk en zij zorgen vervolgens voor

gaan realiseren bij een andere club, aldus

het nakijken. Wie weet maakt één van hen

zijn sociale karakter. “Wel wat lastiger voor

mond-tot-mond reclame. Dan zie je de kin-

Sjoerd Hamann, buurtsportcoach én maker

de stap naar het profvoetbal. “Er is er ééntje

mijn collega’s die Haarlem-Noord of Velsen

deren bijvoorbeeld terug in de Spaarnehal

van goed nieuws.

Haarlem gestart met een groep van negen.
Acht mannen en een vrouw. Met een vrijwilli-
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Groei op basis
van kwaliteit
en duurzaamheid
SRO ont wikkelt zich binnen en buiten Haarlem

Haarlem blijft maar groeien: dankzij een stijging van 7 procent komt het aantal inwoners in 2018 uit op
159.709. Jong, oud, man, vrouw… Als het aan de gemeente ligt zijn zoveel mogelijk ‘muggen’ een leven lang
gezond actief en daarbij is het aan SRO om te zorgen voor voldoende (sport)faciliteiten van topkwaliteit.
Die als het even kan ook bijdragen aan de duurzame hoofdambitie van Haarlem: in 2030 wil de gemeente
CO2-neutraal zijn. De renovatie van het Boerhaavebad onderstreepte in 2018 dat SRO er voortdurend in
slaagt om, eh, twee muggen in één klap te slaan.

Michael Welten (links): “Als ik kijk
naar de organisatie en de aanwezige
menskracht, weet ik zeker dat SRO
klaar voor een nieuwe groeispurt.”

Als één deel van groeistad Haarlem de afgelopen jaren een

natie met LED-verlichting en energetische cv-pompen vrijwel

Jaap Bakker, als Manager Sport & Vastgoed de opvolger van

BVC Bloemendaal en HBC zo tevreden over ons zijn.”

zijnsorganisaties. “Met de gemeente, SportSupport, welzijns-

mooi jaar”, voorspelt de Manager Sport & Vastgoed, die onder

metamorfose heeft ondergaan, dan is het wel het gebied dat

energieneutraal. “De sporthallen, gymzalen en zwembaden

Welten, knikt. “Dat zegt veel over de duurzame ambities van

Dat geldt vast ook voor Rugby Football Club Haarlem: de

organisaties en clubs denken we graag proactief mee over

andere de uitvoering van het Accommodatieplan van de

wordt doorsneden door de Schipholweg/N205. Te midden van

die we voor de gemeente exploiteren, beheren en onder-

de gemeente. En van veel sportclubs. Alle lof voor verenigin-

nieuwbouw van het clubgebouw die in 2018 van start is ge-

mogelijkheden om het gebruik te optimaliseren. Alle sport-

gemeente Haarlem in goede banen gaat leiden.

de vele nieuwe woningen, appartementen, kantoren en scho-

houden, hebben platte daken met elkaar gemeen. Het liefst

gen als CKV Rapid en Alliance’22 die bij ons aanklopten met

gaan, gaat het rugby in Haarlem-Noord ongetwijfeld een grote

velden in Haarlem zijn openbaar, dus ook als je geen lid bent

Als accountmanager hoopt Welten in 2019 nieuwe klanten

len die een van de belangrijkste entrees van de Spaarnestad

zouden we ze allemaal zo snel mogelijk van zonnepanelen

de vraag wat er mogelijk is. Nou, veel, als een club bereid

impuls geven. “Wat er vorig jaar helemaal aan de andere kant

van een club mag je er een balletje op trappen of slaan als er

binnen te halen. “In navolging van de gemeenten Zandvoort

opnieuw op de kaart zetten, onderging ook het good old Boer-

voorzien, maar dat kan natuurlijk niet. Ons verduurzamings-

is zelf mee te denken en te investeren. Dat geldt ook voor

van Haarlem is gebeurd, op Sportpark Eindenhout, mag in dat

geen trainingen of wedstrijden gaande zijn. Hoe meer mensen

en Zeist heeft ook De Bilt gekozen voor het Joint Venture-

haavebad een ingrijpende renovatie. Vanaf de begane grond

programma sluit aan bij onze reguliere onderhoudsjaarplan-

de lichtmasten rond de velden. Zodra de masten zijn af

verband ook niet onvermeld blijven,” vindt Welten. “Al was het

sporten hoe beter, dus ook dat faciliteren we graag.”

model, dat als grote voordeel heeft dat je het als SRO en ge-

lijkt er op het eerste gezicht weinig veranderd, maar op het

nen. Het mooie aan het Boerhaavebad is dat de gemeente de

geschreven, worden ze vervangen door LED. Eerder kan, als

maar vanwege de logistieke puzzel die we hebben opgelost.

Bakker: “Dat de velden openbaar zijn, brengt helaas wel

meente echt samen doet en optimaal gebruik kan maken van

dak laat accountmanager Michael Welten zien dat de schijn

noodzakelijke modernisering nu al heeft aangegrepen voor

een club met grote duurzaamheidsambities dat graag wil,

Zo is het zand dat op Eindenhout vrij kwam bij het verwijde-

vandalisme met zich mee. Het is een probleem dat zich door

de kwaliteiten en eigenschappen die al aanwezig zijn in een

bedriegt: 212 zonnepanelen, elk met een capaciteit van 330

verregaande verduurzaming, ook al bestaat de kans dat er

maar dan moet de club de vervroegde afschrijvingskosten

ren van het gravelveld, gebruikt om de beachvolleybalvelden

de stad verplaatst en dat lastig uit te bannen is. Positief is de

gemeente. Ik wil in 2019 op z’n minst een stevige basis leggen

Wattpeak, maken het ruim 26 jaar oude zwembad in combi-

over tien jaar nieuwbouw nodig is.”

voor zijn rekening nemen.”

van Bavo Beach Club aan te leggen. Hoezo efficiënt? Hoezo

gezamenlijke aanpak, van de clubs, de gemeente, de politie,

voor Joint Ventures met nog een paar andere gemeenten.”

duurzaam?”

SportSupport en SRO. De werkgroep Vandalisme komt twee

Waarbij SRO volgens Welten behalve naar sport ook nadruk-

Bakker: “Dankzij de herinrichting is er een einde gekomen aan

keer per jaar bij elkaar om de strategie te evalueren en indien

kelijk naar sectoren als het onderwijs en de zorg kijkt. “Op

Anders dan de Grote of St. Bavokerk en een deel van het Nol

het wat kwijnende bestaan van Eindenhout. Met voetbalclub

nodig bij te stellen. Dat werpt zeker vruchten af maar, nog-

het gemeentehuis na beheren en exploiteren we in Amers-

Houtkamp Sportpark, zijn de beachvolleybalvelden die SRO

THB, cricketclub Rood en Wit en rugbyclub Houtsche RFC als

maals, helemaal verdwijnen zal het probleem nooit.”

foort ál het maatschappelijk vastgoed, inclusief alle monu-

in 2018 realiseerde bij voet- en softbalclub DIO vanaf het dak

gebruikers, gaat het sportpark op die mooie plek in Haarlem

van het Boerhaavebad (net) niet te zien. Welten maakt een

in een grote behoefte voorzien.”

Nieuwe groeispurt

wijds gebaar. “Drie zwembaden, vier sporthallen, ruim zestig

Dat SRO een spilfunctie heeft, blijkt volgens Welten uit de

Welten mag al jaren bij SRO in dienst zijn en Bakker nog maar

en organisaties. Als ik kijk naar de organisatie en de aanwe-

gymzalen, bijna zestig natuurgrasvelden en ruim veertig

intensiteit waarmee alle Haarlemse sportaccommodaties

net, mede dankzij hun nog relatief nieuwe functie hebben

zige menskracht, weet ik zeker dat SRO klaar voor een nieuwe

kunstgrasvelden… Als het om sportaccommodaties gaat,

worden gebruikt – door clubs, maar ook door scholen en wel-

ze allebei zin in 2019. “Het wordt weer een intensief maar

groeispurt.”

Uitstekend uitgangspunt

menten. Met die kennis en expertise willen we de komende
jaren meer gaan doen, via een uitrol naar andere gemeenten

heeft Haarlem heel veel te bieden. Als het aantal inwoners
blijft groeien, zal op termijn moeten worden bekeken of en

SRO

Jaap Bakker

Michael Welten

verduurzamingsoperatie die een paar jaar geleden is ingezet

De roots van SRO liggen in Amersfoort, waar de organisatie

Afkomstig van de facilitaire dienst van het ROC TOP in Am-

Michael Welten werkt sinds 2009 bij SRO. In 2013 werd hij

en waar we vol gas mee doorgaan, met een CO2-neutrale

in 1997 voortkwam uit een verzelfstandiging van de Dienst

sterdam, stapte Jaap Bakker afgelopen zomer over naar SRO

als Manager Sport/Zwembaden verantwoordelijk voor de

gemeente in 2030 als belangrijke stip op de horizon.”

Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (SRO). Na een

waar hij als opvolger van Michael Welten werd aangesteld

exploitatie van alle sportaccommodaties in Haarlem. Sinds

Waarbij, benadrukt Bakker, SRO in alle opzichten met de

vergelijkbaar proces maakt ook de gemeente Haarlem

als manager Sport & Vastgoed in de regio Kennemerland.

vorig jaar richt hij zich als accountmanager op bestaande én

gemeente wil meegroeien. “We hebben een duidelijke groei-

sinds 2008 gebruik van de kennis en expertise van SRO,

“Vanaf mijn eerste werkdag ben ik aangenaam verrast door

nieuwe klanten, zoals de gemeenten Zeist, Zandvoort en De

ambitie. Omdat ik hier nog maar een half jaar werk, ben ik als

met dien verstande dat SportSupport in de Spaarnestad

de diversiteit en slagkracht van SRO. En door de drive van

Bilt die de exploitatie van accommodaties hebben onderge-

geen ander in staat om te beoordelen en te verwoorden dat

verantwoordelijk is voor de uitvoering van het sportbeleid.

de medewerkers, niemand uitgezonderd. Iedereen doet zijn

bracht in een Joint Venture met SRO.

SRO de mensen heeft om die groei te realiseren. Het is vooral

De aandelen van SRO zijn op 50/50 basis verdeeld over de

werk met opvallend veel passie en enthousiasme.”

Welten voetbalde jarenlang in clubverband, maar doet dat

te danken aan onze medewerkers die écht passie hebben

gemeenten Amersfoort en Haarlem. Zeist, Zandvoort en De

Door een druk gezinsleven, schiet zelf sporten er de laatste

de laatste tijd ongeorganiseerd. “Zeven tegen zeven, op een

voor wat ze doen. Het zijn liefhebbers, die van hun beroep

Bilt zijn voorbeelden van gemeenten die de exploitatie van

jaren bij in. “Wel sta ik veel langs de lijn, bij wedstrijden

klein veld. Met voetbal als constante, probeer ik daarnaast

hun hobby hebben gemaakt. Ze steken hun hele ziel en zalig-

accommodaties hebben ondergebracht in een Joint Venture

van mijn kinderen. En sinds kort zwem ik elke week, in De

ook één keer per week te squashen, tennissen of golfen.”

heid in het beheren en onderhouden van sportaccommoda-

met SRO.

Planeet.”

waar uitbreiding nodig is. Maar het huidige aanbod is gewoon goed en vormde een uitstekend uitgangspunt voor de

ties. Dat verklaart ook waarom nieuwe opdrachtgevers als
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Steeds meer aanloop op
Sportpark Eindenhout

GEZONDE BASIS
VOOR HET VOETBAL
Voetbal is in Nederland nog steeds
volkssport nummer 1. Van alle bonden
heeft de KNVB veruit de meeste leden.

Gezondere keuze wordt óók in
sportkantines weer normaal

Ook in de verenigingsstructuur van
Haarlem en omgeving maakt voetbal
met een tiental clubs de dienst uit.

In de winter is het een kantine, in de zomer een clubhuis, grapt voorzitter Piet van
der Velden van THB, over het clubgebouw op Eindenhout. Collega-voorzitter Huib
van Walsem van de Haarlemsche Cricketclub Rood en Wit is het met hem eens: “Dat
omschrijft mooi in één zin precies een verschil in beleving tussen voetbal en cricket.”

Het overgrote deel van de ruim
honderd sportvelden die SRO beheert,
wordt logischerwijs dus bespeeld door
een voetbalclub. Van oudsher kent de
stad ook enkele omni-verenigingen, die
als voordeel kunnen hebben dat de

In steeds meer kantines en clubhuizen zie je ze staan. De met meer verantwoorde lekkernijen gevulde
vitrines. Lekkere broodjes, goede koeken en fruit. Gaan de nieuwe producten het vertrouwde broodje
kroket en het biertje vervangen? Nee, maar veel regionale clubs zijn overtuigd dat er een meerwaarde is.
Het is een kwestie van tijd voordat de gezonde keuze is ingeburgerd.

verschillende sportdisciplines van
Maar beide bestuurders zijn sinds enige tijd

elkaar kunnen leren, vanwege de

SportSupport is samen met JOGG Team Fit in

rookvrij krijgen van de sportcomplexen een

het biertje en broodje kroket ook gewild.”

vooral op zoek naar overeenkomsten. Als ge-

andere achtergrond, doelgroep en

de Gemeente Haarlem de stuwende kracht

belangrijk doel. “De vrijwilligers van de clubs

Baetens is zeer te spreken over de begelei-

meenschappelijke gebruikers van het fraaie

beleving. Ook SportSupport speelt

achter het project de Gezondere Sportkanti-

zijn hierin echt belangrijk. Zij moeten de rest

ding die zijn club krijgt. “De coaching vanuit

sportpark Eindenhout ligt de kracht immers

daarin een rol, als uitvoerder van

ne. Met een doordachte en geduldige aanpak

van de club enthousiast krijgen. Gelukkig

SportSupport is belangrijk voor ons. Ze ver-

in de verbinding. Van der Velden werkt

gemeentelijk beleid, zoals bij de

zijn inmiddels meerdere sportverenigingen

worden de ideeën goed ontvangen en staan

tellen waar we op moeten letten en hoe we

gecertificeerd en voorzien van diverse ver-

zij echt achter de verbeteringen,” vertelt

zo ver komen als waar we nu zijn. Wij heb-

beteringen. Volgens Marije de Wolf, manager

Daniëlle Krijger. Zij staat als Verenigingsad-

ben zelf de eerste aanzet gedaan, maar de

Sport en Bewegen en JOGG-Regisseur Haar-

viseur bij Sportsupport in direct contact met

ondersteuning daarna was goed. Ze leveren

lem bij het bedrijf, gaat het echt de goede

de clubs.

geregeld nieuwe producten en zijn dus nauw

aan een plan voor een gemeenschappelijk

invoering van de Gezondere Sport

gebruik van de kantine (of het clubhuis, zo

kantine. Sowieso zorgen omni-ver-

u wilt). “We willen dat zorgvuldig doen. Ik

enigingen door een hoger ledental

geloof zeker in de meerwaarde voor alle

voor een bredere basis onder de club.

gebruikers van dit fraaie complex, met een

Dat geldt ook voor multifunctioneel

kant op. “Het bewustzijn van het leven op

betrokken bij het hele proces. Wanneer we

een gezondere manier wordt steeds groter.”

kend minimaal drie voetbalvelden. Zeker

gebruik van sportcomplexen, met als

certificaat

“We benaderen de clubs op een laagdrempe-

Bij voetbalvereniging Geel-Wit ’20 zijn ze

kunnen we altijd bij ze terecht.”

omdat alle clubs in die gezamenlijkheid toch

sprekend voorbeeld THB dat op Einden-

lige en luchtige manier. Zo bereiken we het

inmiddels overtuigd van een gezonder sport-

Alle inspanning vanuit de Gemeente

hun wedstrijdseizoen kunnen verlengen.”

hout sinds enige tijd gezelschap heeft

meest. Daarnaast blijven we de ideeën onder

complex. De club is zo goed bezig dat het zil-

Haarlem en SportSupport beginnen dus

Van der Velden merkt nu al het gestegen elan

gekregen van de cricketers van Rood

de aandacht brengen, het is een kwestie van

veren Team Fit certificaat al bijna is gehaald.

hun vruchten af te werpen. Waar er soms

op Eindenhout. “Er is gewoon grotere delen

en Wit en de jeugdige rugbyers van de

herhalen.” SportSupport zet hoog in, want

Het terrein is op zaterdag geheel rookvrij en

sceptisch tegen het initiatief aan werd

van de week meer reuring op het sportpark.

Houtsche RFC. In samenwerking met

uiteindelijk moeten de veranderingen ook

de gezondere snacks vinden gretig aftrek.

gekeken, lijkt de ommezwaai bereikt. Veel

Meer aanloop, betekent ook meer zichtbaar-

de lokale ‘vakmedia’ Libero Magazine

op de algemene ledenvergaderingen worden

Ruud Baetens weet waar het door komt. “De

clubs in de regio hanteren inmiddels een

heid. Als THB liggen we mooi verscholen

en Voetbal in Haarlem maakt Haarlem

besproken en vastgelegd. Zo krijgt de club de

mensen zijn tegenwoordig meer bezig met

rookvrije zaterdag(middag) en er zijn meer

Sport een rondje langs de velden.

leden mee en worden de kantines structu-

een gezondere levensstijl dan vroeger. Voor-

verantwoorde snacks op de bar en in de

oppervlakte van ruim 1,5 hectare, omgere-

advies willen of andere vragen hebben,

In steeds meer Haarlemse sportkantines bieden de
bezoekers gezondere keuzes. Sportcentrum Kenamju
is in de stad een van de voorlopers en ontving zelfs al

tussen het groen, maar dat was soms ook

Engelse karakter van de cricketsport, vindt

HFC en Alliance. Daar is bijna niet tegenop

wel wat geïsoleerd.”

Van Walsem. “Tussen ‘clubhuis’ waar wij re-

te boksen. Maar wie weet komt de nieuwe

reel gezonder.

al ouders willen dat voor hun kinderen. Er is

keuken te vinden. Ook de NIX 18-campagne

gelmatig ook diners hebben en ‘kantine’ zit

aanwas straks uit een heel andere hoek.”

Naast het initiatief voor een verantwoor-

veel vraag naar producten met minder suiker

is na de laatste lancering duidelijk aanwezig

onopgemerktbeïnvloed. Dat het broodje

der aanbod van snacks en dranken heeft

en bijvoorbeeld gezondere koeken en fruit.

en veelvuldig onderwerp van gesprek. De

kroket en het biertje verbannen gaan

SportSupport nog twee speerpunten. Zo

Wij verkopen inmiddels meer bruin dan wit

slogans zijn opvallend, waardoor er over

worden is helemaal niet de bedoeling, maar

schoolsport

HAARLEM

een gouden certiciaat.

niet veel verschil; het bier smaakt hetzelfde.

Ook de buitenschoolse opvang in het

Van Walsem is het helemaal eens met

De gastvrijheid van THB en de pro-activiteit

clubgebouw kan mogelijk profiteren van

die typering van het complex. “Met meer

van de gemeente heeft hier in Haarlem weer

alle extra aanloop. Zelf heeft THB verder

wordt de campagne NIX 18 (geen alcohol

brood,” vertelt de kantinevoorzitter van de

wordt gesproken. Dit is precies de bedoe-

dat een alternatief broodje mozzarella ook

sporten op de velden, naast de dagelijkse

een diversiteit aan sporten neergezet op

nog de sportieve disciplines softbal en bil-

onder de 18 jaar) geïnitieerd en is ook het

club uit Haarlem-West. “Maar uiteraard blijft

ling, want het bewustzijn wordt daardoor

goed smaakt, dat staat buiten kijf.

schoolsport van het Coornhertlyceum, is dit

echt gras. Zoals het hoort.”

jarten in de gelederen. “De laatste is er ooit

complex een aanvulling voor sporters uit de

Mogelijk kan THB straks ook weer nieuwe

gekomen vanwege de gezellige sfeer in het

omgeving. Ik zou mensen willen aanraden:

leden bijschrijven, doordat de interesse is

gebouw, vergelijkbaar met een donkerbruin

kom vooral kijken of probeer het eens als je

gewekt bij de cricketers en rugbyers en hun

café. Alleen maar mooi als daar straks dus

een sport nog niet kent.”

publiek, hoopt Van der Velden. “We zitten

veel meer mensen van kunnen genieten,”

De nieuwe rugbyclub past mooi bij het

hier tussen de voetbalreuzen Koninklijke

stelt de THB-voorzitter.

In 2018 verzorgde Haarlem Sport een rubriek in Libero Magazine over de kracht van de omni-vereniging aan de hand van de ervaringen van de voetballende en honkballende
broers Tom (links op foto) en Koen Kuijpers van Terrasvogels en de basketballende vader Floris van Dam en zijn voetballende zoon Jesper van Onze Gezellen.

Voetbal in Haarlem

column

First dates

deze week. Even kijken hoe snel wij die weer

Nou, nee. Dat zijn lijnrechters, die vooral

gek krijgen.’ Toch onderschatten de mannen

vlaggen als ze denken dat ze moeten vlaggen,

Begin dit jaar werd ik gevraagd of ik een

daarmee de rol van de scheidsrechter. Wiki-

regelmatig niet op de juiste momenten. De

column wilde schrijven voor de Haarlem Sport.

pedia omschrijft het als volgt: ‘Scheidsrechter

goede daargelaten hoor, maar dat is in de hele

‘Waarom ik?’, was mijn eerste reactie. Nou

(arbiter) in de sport: de hoogst aangewezene

maatschappij zo.

schrijf ik voor het voetbalplatform ‘Voetbal in

die moet toezien op het toepassen van de

Het werd dus voetbal en daar heb ik nooit spijt

Haarlem’ met enige regelmaat een column over

spelregels’. Kijk als die lummel van First Dates

van gehad. Wat een leuke hobby is dat! Van

het wel en wee als scheidsrechter, maar voor

dat nou meteen had gezegd, dan was het mis-

fluiten word ik blij. Ik ben in beweging (is niet

een algemene sportkrant is toch wat anders.

schien nog wel een wilde avond geworden.

iedereen het mee eens), maak onderdeel uit

In het dagelijks leven ben ik makelaar, maar

Arbiters, ze zijn er in alle soorten en maten. In

van een sport die me na aan mijn hart ligt en

veel Haarlemmers kennen me toch ook als

heb ooit voor de voetbalsport gekozen, den-

heb het gevoel dat ik wat te vertellen heb. De

scheidsrechter. Als ik dat zo uitspreek, voel

kende als oud-speler dat ik daar het meeste

waardering als ik een wedstrijd tot een goede

ik mij gelijk die loser die bij het televisie

gevoel voor had. Of had ik ook scheidsrechter

programma First Dates tegenover een zorg-

bij het biljarten kunnen worde? In een duf

IJshockey dan? Ook niet. Veel te gevaarlijk op

Zo om mijn heen kijkend tijdens een wedstrijd,

vuldig gematchte dame, met enige trots zit te

achterafzaaltje, in een te strakke witte blouse

die smalle ijzers. En mijn motoriek laat het

zou ik die functie sommige spelers nu al willen

vertellen dat hij scheidsrechter is. Mijn hemel!

compleet met strik, over tafel hangen of de

ook niet toe. Bij tafeltennis zou ik helemaal

aanraden. Met name die voetballers waarbij

Ik zag die dame van kleur verschieten, ze kreeg

ene bal de andere wel raakt. Nee, niks voor mij.

tureluurs worden van dat gepingpong met

het lichaam hele andere dingen met een bal

geen hap meer door haar keel. Scheidsrechter

Volleybal misschien? Zittend in een stoel naar

dat kleine balletje, waar ik dan vast weer per

doet, dan de geest had bedacht, zou ik willen

zijn en er dan nog met trots over vertellen ook.

zes halve garen kijken, die proberen de bal

ongeluk op ging staan.

zeggen: ‘ga toch fluiten man!’

Date mislukt, nadat de dame in kwestie hem

aan de andere kant op de grond te krijgen,

Hockey komt misschien nog wel het meest in

Voor diegenen bij wie het begint te dagen:

de niet zichtbare rode kaart toonde. Inpakken

terwijl ze dat daar juist zoveel proberen te

de buurt. Een sport met spelregels van deze

meld je aan bij de voetbalbond, of natuurlijk

en wegwezen man. Ga lekker maar weer in je

voorkomen. En ik maar kijken: in, uit, of toch

tijd. Snel en duidelijk. Alleen is dat een ‘duo-

een andere sportbond. Best kans dat zo’n

eentje fluiten.

in. Nee, daar ben ik niet van. Komt bij dat ik

baan’. Zul je net zien dat ik met iemand moet

spontane ‘first date’ uitmondt in een lang-

Maar waarom word je scheidsrechter? Voet-

hoogtevrees heb. Om uren op zo’n hoge stoel

fluiten, die een heel ander idee van dezelfde

jarige relatie met een mooie nieuwe actieve

balscheidsrechter ook nog eens. De grootste

te gaan zitten, mijn hemel! Het is ook meteen

spelregels heeft. Ik kan hem dan moeilijk

liefde. Veel sport- en fluitplezier!

paria onder de voetballers. Elk weekendde

de reden dat tennis afviel. Lijnrechter zou nog

wegsturen, hoewel ik die neiging dan wel weer

blikken van de mannen als ik een sportpark op

wel lukken, maar dan heb ik te weinig in de

zou hebben. ‘Maar het voetbal kent toch ook

Mario de Vries

kom lopen. ‘Daar heb je hem, de scheids van

melk te brokkelen.

twee assistenten?’, hoor ik u tegenwerpen.

scheidsrechter & makelaar

einde heb weten te brengen, is onbetaalbaar.
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Studenten Sportkunde
adopteren 60+ fittest
Inholland, SportSupport en
gemeente Haarlem bundelen krachten
Sportkundestudenten van Hogeschool Inholland organiseren samen met SportSupport en de Gemeente
Haarlem een gratis 60+ fittest. Het organiseren van de fittest is een van twee belangrijke projecten die de
afstudeerstudenten uitvoeren in hun laatste jaar.
Tijdens het evenement worden onder andere
bloeddruk, uithoudingsvermogen en spierkracht gemeten. Een mooie kans voor ouderen om hun fysieke gesteldheid te peilen,
mits zij in de wijken Molenwijk en Meerwijk
wonen en tussen de 60 en 75 jaar zijn.
“Onze doelgroep wordt persoonlijk uit
genodigd”, vertelt Joy Beekelaar, afstudeer
student en mede-organisator van de fittest.
De organisatie nodigt inwoners van de
genoemde wijken Molenwijk en Meerwijk in
de specifieke leeftijdscategorie per brief uit,

KARATE
WOENSDAG // 19:41 UUR // SPORTCENTRUM KENAMJU // www.karartekenamju.nl

in samenwerking met de Gemeente Haarlem.
In de eerste week van januari 2019 hebben
zo’n 3.100 mensen een uitnodiging voor de
fittest ontvangen. Per telefoon, mail of brief
kunnen zij zich vervolgens aanmelden. De
uitnodiging per brief is echt een overwinning binnen de organisatie. “Het neemt het
meeste werk wat betreft werving uit onze
handen”, verklaart Beekelaar. “Uiteraard
ging dit niet zonder slag of stoot omdat
we te maken hebben met het delen van

trekken bij het evenement. Als vrijwilligers

van hun fysieke gesteldheid.

Afsluitend vertelt Vreeburg heel trots te zijn

persoonsgegevens, daarom zijn we heel

tijdens de test maar ook bij de opvolging van

De samenwerking tussen SportSupport,

op de studenten en het resultaat tot nu toe.

blij met de hulp van de gemeente.”

de adviezen. Zo kunnen studenten van het

gemeente Haarlem en Inholland verloopt

“Dit is niet hetzelfde als werken aan een

uitstroomprofiel Aangepast Sporten gekop-

soepel en alle betrokken partijen zijn aan

fictieve casus. Het is werken in de echte

peld worden aan ouderen die dat nodig blij-

boord voor de langere termijn. Tim Vreeburg,

wereld met een opdrachtgever en partners

De 60+ fittest vindt plaats op 9 februari tus-

ken te hebben. Daarnaast kunnen derdejaars

docent Sportkunde, legt uit hoe de samen-

die zo hun eigen wensen en ideeën hebben.

sen 10.00 en 16.00 uur bij het Wijkcentrum

studenten, die de opdracht Persoonlijke

werking tot stand kwam. “Lucia Grooff van

Daar gaan ze goed mee om, en daar zitten

Da Vinci in Haarlem. De verschillende tests

begeleiding bij een chronische aandoening

SportSupport was altijd al op zoek naar

zoveel goede leermomenten in.”

zijn geen zware uitdaging voor de gemid-

doen, wellicht aan het werk worden gezet.

studenten die konden meehelpen bij de test.

Vreeburg maakt de vergelijking met het

Inmiddels hebben wij de Fittest dit jaar als

behalen van een rijbewijs. “Daarvan wordt

het ware geadopteerd. Het sociaalmaat

gezegd: je leert past rijden als je een

Geen zware uitdaging

delde persoon, met onderdelen als een zes

BADMINTON
WOENSDAG // 19.15 UUR // DUINWIJCKHAL // www.duinwijck.com

minuten wandeltest, handkrachttest en

Maximale capaciteit

bloeddruk meten. “Ze komen niet uitgeput

Vorig jaar is de fittest ook georganiseerd

schappelijke karakter van het evenement

rijbewijs hebt. Wij proberen dat juist te

thuis hoor,” verzekert Beekelaar. “Er zijn

en trok het evenement zo’n 95 deelnemers.

past goed bij onze opleiding.”

vermijden. We willen ze tijdens de opleiding

medewerkers van verschillende instanties

De organisatie hoopt dit jaar de maximale

aanwezig voor het uitvoeren van de tests en

capaciteit te benutten, en dat zou beteke-

mooie leer- en werkplek

het geven van een persoonlijk advies naar

nen dat 120 mensen getest worden op hun

De docent ziet het als doel om iets terug te

aanleiding van de resultaten.”

fitheid. Naast de persoonlijke uitnodigingen

doen in de stad waar de opleiding is geves-

Medestudent Dana Scheltens legt uit: “Aan

per brief houdt de organisatie ook een

tigd en om voor de toekomst een mooie leer-

Ook andere verenigingen of organisaties

de hand van de fittest willen we mensen

wervingsdag in de desbetreffende wijken.

en werkplek te creëren. “Inholland wil meer

kunnen gebruikmaken van het talent van

ook gelijk de mogelijkheid geven om aan de

“Wie het eerst komt, het eerst maalt”, hinten

onderwijs bieden buiten de muren van de

Sportkundestudenten. Interesse? Stuur een

slag te gaan met de resultaten. Er zijn stands

de organisatoren op het maximaal aantal

school. Niet alleen voor afstudeerstudenten

mail naar Tim.Vreeburg@inholland.nl.

aanwezig van diverse sportgerelateerde

aanmeldingen.

maar voor alle leerjaren van de opleiding

organisaties waar de deelnemers zich na

Toch wil de organisatie het succes van het

Sportkunde.”

een advies direct kunnen inschrijven voor

evenement niet laten afhangen van cijfers.

En dat in het ‘echt’ werken en organiseren is

bijvoorbeeld training of fysiotherapie.”

“Als we op de dag zelf een momentje hebben

juist wat de studenten motiveert. Vreeburg:

Een dokter is niet aanwezig maar uiteraard

dat we om ons heen kijken en alles gewoon

“Zelf zien zij het als een win-win situatie.

worden mensen zo nodig wel doorverwezen.

soepeltjes loopt, dan is het ook geslaagd,”

Alle theorie die zij in de voorgaande studie-

De organisatie, bestaande uit zo’n vijftien

stelt Beekelaar. Daarnaast zeggen de

jaren hebben geleerd kan nu in de praktijk

studenten van het uitstroomprofiel Sport en

studenten het belangrijk te vinden ouderen

worden toegepast. De studenten leren van

Maatschappij, probeert andere studenten

te bereiken die juist wat minder met sport

alles en de maatschappij krijgt er wat moois

uit ieder jaar van hun eigen opleiding te be-

bezig zijn en dus ook minder op de hoogte

voor terug.”

al goed leren rijden, voordat ze alleen de
weg opgaan. Als dat lukt, is onze missie
geslaagd.”

Open avond
Wil je meer weten over de opleiding
Sportkunde bij Hogeschool Inholland
Haarlem? Kom dan naar de Open Avond
op woensdag 13 februari van 17.00 tot
20 uur! Meld je aan via www.inholland.nl/
opendag
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‘Honkbalweek
mag best elk jaar
op de kalender’
Ibis St yles Haarlem Cit y, profileert zich als sportieve gastheer

Ibis Styles Haarlem City – sinds 2018 een nieuwe gastheer in de stad – werd vorig jaar zelf warm
onthaald. “We zijn werkelijk met open armen ontvangen,” zegt general manager André Aaij, die blij
is met de keuze voor een sportief thema in het design van het hotel. “Een perfecte combinatie,”
concludeert marketing&pr-manager Sophie Prins al na één jaar stellig.

“Met hulp van de architect is het thema sport en
beweging tot in detail doorgevoerd in het hele hotel.”

Ruim voor de bouw van het hotel aan

Waarom is er voor het thema sport gekozen?

zamer maken. We werken al met aardwarmte

hebben.”

de randweg, in de bocht van de ijsbaan,

Aaij: “Vanuit Accor, waarvan Ibis Styles

en zonnecollectoren, maar door zo’n honderd

Prins: “Vorig jaar hebben de hockeyteams, die

oriënteerden Aaij en Prins zich al in de stad.

onderdeel uitmaakt, is storytelling in het

extra panelen te plaatsen, worden we zelf-

meededen aan de European Hockey League

“We zijn hier letterlijk rond gaan rijden

hotel een verplicht element. De stad heeft

voorzienend. Met enkele isolatiemaatregelen

in Bloemendaal, bij ons overnacht. Ook zo’n

om te kijken hoe het in Haarlem werkt,”

veel te bieden qua cultuur en historie, maar

moet het gebouw zichzelf warm of koel kun-

mooi internationaal toernooi in de regio.

vertelt Aaij. “Hoe zit het bijvoorbeeld met

deze plek ademt vooral ook sport uit, met alle

nen houden. En qua business denk ik dat we

Inmiddels durven we wel te stellen dat zulke

de ondernemersverenigingen, wat doet

accommodaties om ons heen. Met hulp van

het voorbije jaar voldoende zaadjes hebben

sportevenementen perfect bij ons passen.”

citymarketing, met wie hebben we bij de

de architect is het thema sport en beweging

geplant om nog verder door te groeien. Wat

gemeente van doen, maar ook hoe werkt het

gekozen en is dit tot in detail doorgevoerd in

dat betreft zouden we er best nog enkele

bij de ijsbaan? Het leverde ons allerlei leuke

het hele hotel. Daarnaast willen we een infor-

grote sporttoernooien in de buurt bij willen

en verrassende kennismakingen op.”

mele uitstraling, wat ook goed bij sport past.”

Prins: “We hebben heel wat koppen koffie

Schreuder: “Overigens zijn we geen sport

gedronken en mensen begonnen ons zelf

hotel. Dat misverstand ontstaat nog wel eens.

te introduceren bij aan andere zinvolle

Natuurlijk ontvangen we hier ook atleten,

contacten in de stad. Ik denk ook dat mensen

graag zelfs, maar we hebben geen echte

het niet gewend waren, om al in een zo vroeg

sportfaciliteiten. Tenminste niet onder ons

stadium, dus ver voor de bouw, te worden

eigen dak. We zijn geen Papendal, maar met

benaderd. Dat werd zeker gewaardeerd.”

alle voorzieningen om ons heen kan de spor-

Aaij: “Ook omwonenden en voorbijgangers

tieve gast hier prima uit de voeten.”

toonden veel interesse. Die hebben hier

www.ibisstyleshaarlemcity.nl

Steun aan Sport Helpt
Esther Schreuder, Sophie Prins en André Aaij.

Ibis Styles Haarlem City is inmiddels officieel partner van Duinwijck.

Ibis Styles Haarlem City steunt met de 1

waard, door de onvergetelijke momenten die

euro-actie Sport Helpt. Een initiatief om voor

ze kinderen weten te bezorgen.” Prins vult

zieke kinderen een droomontmoeting met

aan: “En ook dit sluit weer mooi aan bij ons
sportieve thema. Daar komt nog bij dat de

compact. Op de fiets kun je binnen tien

leermomenten zijn. Daar hebben we ons

zijn we ook officieel partner geworden bij de

minuten op de Grote Markt staan.”

voordeel mee gedaan.”

club. Publicitair heeft dat zeker een meer-

gewoon door elkaar heen. Of dan reed er weer

het Ibis Styles in Haarlem ben ik ook general

initiatiefnemers – oud-internationals Rogier
Hofman en Tim Jenniskens – allebei jaren bij

was ook heel gemoedelijk. Het liep allemaal

een topsporter te organiseren. Aaij: “Naast

natuurlijk jarenlang tegen heuvels met gras

Hoe heeft het hotel het eerste jaar gedraaid?

Prins: “Station Bloemendaal zit hier op loop-

Schreuder: “Het was ook interessant om te

waarde, maar we vinden het ook een eer om

een team op onze fietsen naar het stadion,

manager van het Radisson Blu Palace Hotel

en onkruid en een bord met ‘We gaan

Aaij: “Boven verwachting. We hadden sowieso

afstand om de hoek. En met de directe verbin-

zien of de mensen hun weg in het hotel goed

gelieerd te zijn aan zo’n topclub. Het is ook

wat ook een geinig gezicht was.”

in Noordwijk. Daar hebben we ook zo’n 1

Bloemendaal hebben gehockeyd. Ze hebben

bouwen!’ zitten aankijken. Nu was het dan zo

al een vliegende start door enkele grote

ding is Amsterdam ook prima te bereizen. ”

konden vinden. Veel gasten kwamen uit Azië,

goed voor de uitstraling van ons hotel.”

Aaij: “Of ze gingen naar de overkant, om in de

euro-actie lopen. Daar gaat de opbrengst

inmiddels een groep van driehonderd top-

ver. Wat dat betreft hadden we al vlot door

internationale sportevenementen, waarbij

Aaij: “En ook de genoemde sportieve facilitei-

de meesten in de puberleeftijd en de Engelse

fitnessruimte van Squash Haarlem te trainen.

naar het KNRM. Die actie is heel succesvol,

sporters bereid gevonden om zich hiervoor

dat we op een mooie zichtlocatie zitten.”

we dagelijks ruim honderd atleten onderdak

ten vind ik een grote plus. Zo hebben we ook

taal niet machtig. Dan is het leuk om te mer-

Jullie waren ook partner van de Honkbal-

We hebben dan zelf geen sportruimte, om ons

vandaar dat we hier ook iets soortgelijks

in te zetten, waaronder dus ook diverse

Operations manager Esther Schreuder, die

hebben geboden. Daarnaast hadden we een

goed contact met Rob Kleefman, directeur

ken dat de routing in het hotel best logisch in

week Haarlem. Hoe is dat bevallen?

heen is alles voorhanden.”

wilden doen.”

Haarlemmers. Daar willen we maar wat

ook is aangeschoven: “En ook mensen die

geweldige zomer, die heel veel extra toeristen

van IJsbaan Haarlem. Er is een mooie flyer

elkaar steekt. En dat het lukte om ’s ochtends

Aaij: “Daar ben ik misschien nog wel het

Prins: “Ook een compliment aan de organi-

Prins legt uit: “Van tevoren attenderen we de

graag bij helpen.”

wekelijks op de ijsbaan hun rondjes draai-

richting Haarlem heeft getrokken.”

gemaakt met de mogelijkheden en voordelen

meer dan honderd jongeren binnen een uur

meest trots op. Dat heeft ook te maken met

satie, die alles strak begeleidde. Zo had elk

gasten er op dat we 1 euro extra op de fac-

den, kwamen hier na de opening uit

Prins: “We zijn er achter gekomen dat Haar-

om schaatsen en overnachten te combine-

aan een ontbijt helpen. Dat gaf een kick.”

het feit dat we al ruim voor de opening van

land een eigen Nederlandse teamchef die kon

tuur zetten. We geven ze een folder, waarna

nieuwsgierigheid even kijken of een kop

lem niet alleen een prachtige stad is, maar

ren. We verwijzen naar elkaar door, op onze

Prins: “Er was hier de hele dag reuring. Daar

het hotel de organisatie van de Honkbalweek

tolken. Gemakkelijk om even te overleggen,

ze tijdens het verblijf kunnen nadenken of ze

koffie drinken. Dat gaf gelijk een goed

ook geografisch heel aantrekkelijk ligt. De

websites en in de overige communicatie. Zo

gaat ook lekker veel energie van uit. Normaal

voor ons hadden gewonnen. Het was sowieso

als er iets moest worden geregeld.”

die euro willen laten staan. Willen ze dat niet,

gevoel.”

afstanden naar het strand en de Keukenhof

is er een hele mooie samenwerking ontstaan.”

gesproken gaan de gasten na het ontbijt op

heel gaaf om die gasten hier meer dan een

Aaij: “We hadden het vooraf nooit zo bedacht,

dan is dat natuurlijk geen probleem en halen

Prins: “Het viel ons sowieso op hoe sport-

zijn minimaal. De parkeermogelijkheden op

pad, maar die badmintonners bleven niet de

week over de vloer te hebben. Er hangen hier

maar een dergelijk topevenement past goed

we die er zo weer van af. In de praktijk is de

minded Haarlem is. Zo werden we bij onze

ons terrein, maar ook in de omgeving zijn een

Hoe verliep het gastheerschap van het inter-

hele dag in de sporthal hangen. Ze zochten

shirts met handtekeningen van alle zes de

bij ons imago. Wat dat betreft mag het van

respons heel positief en niet zelden wordt

verkenningstocht getriggerd door de grote

groot pluspunt voor het hotel, net als de

nationale jeugdtoernooi van Duinwijck?

elkaar op in de lounge van het hotel, om te

teams ingelijst aan de wanden.”

ons elk jaar op de kalender. Goed voor de

het bedrag juist opgehoogd.”

foto’s aan de Kennemer Sporthal en kwamen

twintig huurfietsen die we hebben staan.”

Aaij: “Het gaf ons hotel een vliegende start.

kletsen, een boek te lezen of een spelletje te

Schreuder: “We hadden een cateraar die

zaak, maar ook een sterke sportieve bood-

Na een jaar wordt de balans opgemaakt.

zodoende op het spoor van de Société Pim

Aaij: “Met onze zichtlocatie aan de randweg

In de zesde week na de opening zaten we al

doen.”

zestien uur per dag voor eten zorgde. Dat was

schap naar buiten toe. Het grote spandoek

Aaij: “Wij ronden dat bedrag mooi naar boven

Mulier. Dat werd een heel leuk contact en

vallen we zeker op. Daar maken we gebruik

volle bak. Daarnaast was dat toernooi een

Aaij: “Wat mij buitengewoon verrast heeft

ook nieuw voor ons. Zelf verzorgen we alleen

aan de gevel, met ‘Homebase van de Honkbal-

af, zodat we de initiatiefnemers een leuke

inmiddels hangen er 27 portretten van

van in ons verhaal. De randweg kan worden

geweldige testcase hoe we organisatorisch

is de goede naam die Duinwijck ook interna-

het ontbijt, maar aangezien die teams niet

week’ leverde veel positieve respons op.”

cheque kunnen overhandigen. Dat verdienen

Haarlemse helden met een begeleidende

getypeerd als: druk stadsverkeer, maar wij

zouden draaien als alle kamers bezet zijn.

tionaal heeft. Misschien naïef, want ik wist

allemaal tegelijk spelen, waren ze hier veel

tekst in de gangen van het hotel; onze

zien het als een mooie uitvalsbasis om leuke

Gelukkig bleek dat we het concept aardig

al dat hier aardig op niveau werd gespeeld,

te vinden. Merendeels grote kerels, allemaal

Wat zijn de ambities voor 2019?

eigen Haarlemse sportexpositie.”

dingen te ondernemen. Haarlem is redelijk

goed doordacht hadden, hoewel er altijd

maar die reputatie gaat dus verder. Inmiddels

met een gezonde eetlust. De sfeer onderling

Aaij: “Allereerst willen we het pand nog duur-

ze ook, want het werk dat ze leveren is goud
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De deelnemers over het excellentieprogramma
CIOS start programma voor de ambitieuze student
Nova College CIOS
Haarlem Hoofddorp
biedt studenten dit
schooljaar voor het
eerst een excellentie
programma aan. Het
moet de betere student
maximaal uitdagen,
zeggen directeur Hans
Gootjes en coördinator
Bart van der Meer.

Yannick Niesten

Sidney van Zijl

Emilia Bouwman

( 1 8 ) , D E R D E J AAR S

(18), DERDEJAARS

(18), DERDEJAARS

‘Als ik straks naar het hbo ga, heb ik met dit

‘Ik zoek altijd net even dat extra stapje, en

‘Meedoen aan dit programma helpt me

programma alvast een voorsprong. Dit is een

de andere deelnemers zijn net zo. We zijn met

gemotiveerd te blijven, want de opleiding

hele volwassen manier van leren, het is echt

gelijkgestemden en dat is fijn, want er ont-

gaat me makkelijk af. Om de week volgen

te gek. We hebben het over onderwerpen zoals

staat automatisch een klik. De gastcolleges

we ’s avonds gastcolleges, dat is na een dag

breinkunde, psychologie en feedback geven.

zijn zo inspirerend, je hebt gewoon niet door

school best pittig. Je moet dus echt gemoti-

En sinds het gastcollege over de ‘growth

dat je al een hele dag les achter de rug hebt.

veerd zijn. Ook omdat je vrij bent om te

mindset’ (in staat zijn om te leren van feed-

Van spreker Brian Farley bijvoorbeeld heb ik

bepalen wat je uit het programma haalt voor

back, red.) kijk ik anders naar mijn eigen

geleerd hoe je van een team een team maakt.

jezelf. Het zet me aan het denken over m’n

leerproces. Ik heb daar gehoord hoe ik mij kan

Zijn tips pas ik toe op het hockeyteam dat ik

toekomst.’

openstellen zodat de fouten die ik maak me

coach, en het werkt: die meiden doen nu meer

juist verder brengen.’

voor elkaar.’

Hans Gootjes

‘Niemand springt hoger
als de lat te laag ligt’

Studenten CIOS excellentieprogramma
in het Leefstijlcentrum LAMC360º op
Duinlust in Overveen

“Het excellentieprogramma bevordert de

“Dat is iets anders dan excellente studen-

iedereen.” “Dus ook voor de student die

lust is gevestigd, is een inspirerende omge-

mogelijk stakeholders uit de sport bij elkaar

om.” Zelf neemt hij ook een middag van het

studenten. Uiteindelijk is dat ook een van de

studenttevredenheid”, verwacht Bart van

ten opleiden”, legt directeur Hans Gootjes

meer kan en wil”, vult Van der Meer aan.

ving voor onze studenten. CIOS en LAMC360º

brengen om een probleem op te lossen.

programma voor zijn rekening. “Ik verklap

redenen waarom het CIOS goed scoort op de

CIOS alumniplatform

der Meer, grondlegger van het excellentie-

uit. “Wij bieden studenten een excellente

“Het excellentieprogramma duurt een

delen namelijk dezelfde visie: mensen vanuit

Denk aan een vraagstuk als: hoe kunnen

nog niks, maar ik kan wel zeggen dat ik de

studenttevredenheids-onderzoeken: we

CIOS Haarlem Hoofddorp is vorig jaar

programma. “Van de universiteit en het hbo

leeromgeving waarin iedere jongere op zijn

jaar en wordt gevolgd naast het gewone

een gezonde leefstijl beter maken.”

we de stad Haarlem meer vitaal krijgen? Als

studenten in contact breng met mensen die

hebben gedreven docenten.” Gootjes besluit:

tijdens het 70-jarig jubileum een platform

kennen we aanvullende lesprogramma’s

eigen niveau het beste uit zichzelf kan halen.

lesrooster. De groep bestaat uit zestien

Hij vervolgt: “Verschillende CIOS-docenten

afsluiting van het jaar krijgen de studenten

in de sport iets bijzonders doen.”

“Als team werken we volgens de vijf P’s:

gestart voor oud-studenten.

voor gemotiveerde studenten, op het mbo

Wat dat is: ‘het beste uit jezelf halen’ is dus

studenten die we hebben uitgekozen na

en bekende namen uit de sport zoals Brian

een speciaal certificaat.”

passie, plezier, prestatie, presentatie en

Voor meer informatie en aanmelden:

bestond een dergelijk concept nog niet. Zo’n

voor iedereen anders. Ongeacht het niveau

een sollicitatieprocedure. Daarin sturen ze

Farley, coach van het Nederlands honkbal-

novacollege.nl/cios-alumni

drie jaar geleden ben ik gaan nadenken of ik

moedigen we alle studenten aan om net dat

een cv en motivatiebrief, en leggen ze in

team dat in 2011 wereldkampioen werd,

Voorzien in een vraag

professionaliteit. Allemaal belangrijk, maar

“Natuurlijk, het geheel moet zich nog ont-

een pitch van drie minuten uit waarom zij

verzorgen de gastcolleges. Na de college-

“Met dit programma motiveren we stu-

wikkelen”, zegt Van der Meer, “en misschien

zichzelf geschikt vinden.”

reeks krijgen de studenten de opdracht

denten na te denken over zichzelf, hun

gaan er het eerste jaar wat dingen mis, maar

een deelonderwerp te kiezen, uit te werken

kwaliteiten en hoe ze deze gaan inzetten”,

ik hoop dat we de lessen gaandeweg kunnen

het op het CIOS kon introduceren. Het valt
me namelijk al langer op dat studenten die

extra stapje te maken.”

Pure motivatie

achterlopen of bepaalde vakken niet hebben

Gelijke kansen

gehaald, relatief meer aandacht krijgen dan

In lijn met de topsport past op het CIOS

Gastcolleges

en hun leeropbrengsten aan elkaar te

vertelt Van der Meer. “Blijkbaar voorzien we

perfectioneren. Wat ik vooral gaaf vind, is

de studenten die bovengemiddeld scoren.

een prestatiecultuur, vindt Gootjes. “Want

Het eerste deel van het excellentieprogram-

presenteren.”

daarmee in een vraag, want er waren meer

dat we een programma hebben ontwikkeld

Die groep moet ook worden uitgedaagd.”

niemand gaat hoger springen, als je de lat

ma bestaat uit een reeks gastcolleges over

“Deel 2 van het excellentieprogramma gaan

aanmeldingen dan beschikbare plaatsen.”

waar studenten zélf op af komen. Het geeft

te laag legt. Alleen, in de topsport is het

mensontwikkeling. Deze colleges vinden

we meer praktisch aan de slag, we treden

Gootjes heeft de studenten ontmoet tijdens

toch iets extra’s als je met puur gemoti-

verschil tussen goed en excellent groot en

plaats op Duinlust in Overveen, de plek waar

met de studenten meer naar buiten. De

de kennismakingsbijeenkomst. “Het valt me

veerde mensen werkt. Het opzetten van het

Het sluit naadloos aan bij de ambitie van

wordt er beslist op een duizendste punt. In

het CIOS in 1948 is begonnen. Gootjes: “Het

groep organiseert een conferentie, een

op hoe nieuwsgierig ze zijn en hoe ze vragen

programma gaf me een boost en ik hoop

het CIOS: van goed naar excellent onderwijs.

het onderwijs gelden gelijke kansen voor

Leefstijlcentrum LAMC360º dat nu op Duin-

zogenaamde makathon, waarbij we zoveel

stellen, ze gaan heel volwassen met elkaar

die energie te kunnen overdragen op de

Extra stap zetten

zonder passie en plezier ben je nergens.”

CIOS symposium
voor stagebedrijven
CIOS Haarlem Hoofddorp houdt op
14 maart 2019 van 12.00 – 17.00 uur het
vierde symposium voor bpv-bedrijven:
‘(T)Opleiden doe je samen: Coachen naar
vitaliteit!’ Voor meer informatie en aan
melden: novacollege.nl/cios-bpv-symposium
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‘Elke foto vertelt
een eigen verhaal’
De voorkeur van Renata Jansen, Haarlemse sportfotograaf

Renata Jansen was dit jaar de hoffotograaf voor het sportgala van Haarlem. Tijdens de uitverkiezing van
de beste sporters van de stad, werden de winnaars in de Gravenzaal van het Stadhuis levensgroot op een
scherm geprojecteerd. “Heel gaaf,” zegt Jansen, die nog meer uitkijkt naar het moment dat ‘haar’ meters
hoge beelden van Tyron Lardy en Sanne Keizer straks aan de Kennemer Sporthal hangen. Haarlem Sport
vroeg de sportfotografe naar haar voorkeuren en kreeg reactie in woord en uiteraard ook beeld.

1

Jansen kwam min of meer bij toeval in de professionele foto-

“Door mijn waterpolo-ervaring denk ik dat ik daar nu andere

grafie terecht, na een reorganisatie in 2009 bij een grafisch

foto’s van maak dan de meeste collega’s. Ik heb geleerd het

bedrijf waar ze tien jaar werkte. “Ik ben een basisopleiding fo-

spel te lezen, zodat ik aanvoel waar ik moet gaan zitten.

tografie van drie maanden gaan doen, als een soort afleiding,

Meestal ga ik voor een close-up, want de omgeving in zo’n

puur voor hobby. De praktijkopdrachten die ik kreeg hebben

zwembad is vaak heel rommelig.”

echt iets in gang gezet. Het creatieve element triggerde me

4

zodanig dat ik er ook de tweejarige vakopleiding aan heb

3

vastgeplakt.”
Sport had daarbij gelijk weer de voorkeur van Jansen. “Dat zit

is dan alleen dat toernooi. Het is alles er omheen. Ik houd er

er toch helemaal in. Uiteindelijk door enthousiasme, passie en

van om de sfeer van een evenement vast te leggen. Zeker bij

met wat leuke ideeën en geluk, kwam alles in een stroomver-

de Honkbalweek hoort dat publiek er zo bij. Daar geniet ik

snelling terecht. Ik mocht een fotoserie maken in het Sport-

zelf ook van. Om er zo dicht bovenop te mogen zitten. Dit jaar

complex Koning Willem Alexander, waarbij ik sporters uit de

schroeide ik soms trouwens wel weg door de zon, maar door

Haarlemmermeer op de bouwplaats heb geportretteerd. Die

dat mooie weer en het gezang op de volle tribunes, werd het

foto’s hangen er nu nog steeds.”

ook zo gezellig.”

1

“Schiet me nog een ander evenement te binnen, hoewel dat

FOTOGRAAF

er wel een is met een lach en een traan: de Swim to Fight

“Klaas Jan van der Weij van de Volkskrant is een bron van

Cancer in de gracht van Haarlem, ik krijg nog kippenvel als ik

inspiratie. Hij heeft echt een zesde zintuig voor momenten

er aan terugdenk. Twee jaar geleden zwom ik zelf nog mee.

dat er iets kan gebeuren. Daarbij is hij scherp om toe te slaan.

In de voorbereiding op het evenement is mijn zus overleden

Ik heb dit jaar een foto van de Halve van Haarlem, waar ik

aan kanker. Afgelopen jaar ben ik met een camera het water

wel een echte ‘Klaas Jan’ in zie. Ik ben in elk geval door hem

ingegaan voor een reportage. Gaaf om zo net even wat anders

geïnspireerd. Het parkoers had ik de week ervoor alvast

te maken dan ‘normaal’. Esthetisch heel mooi, maar dus voor

helemaal een keer gereden. Op de Kop van de Zeeweg zag ik

mij persoonlijk met een diepere betekenis.”

die uiteindelijke foto al helemaal voor me. Ik wist precies: dit

5

wordt de ideale spot, vanwege de grafische lijnen en diepte in

2

4

“Ik moet natuurlijk zeggen dat alle opdrachtgevers me

is dan hoe de lopers zich ten opzichte van elkaar verhouden

even lief zijn, maar als ik dan toch moet kiezen dan springt

in het beeld al is ook dat een kwestie van geduld. Ik heb zelf

SportSupport er in Haarlem toch wel uit. Vooral ook door de

alleen geen invloed op het weer.”

enorme variatie. Bij Onze Gezellen maak ik wel eens foto’s
voor de website en promotiemateriaal, waar ook veel

ONDERWERP

voetbalfoto’s tussen zitten. Het levert zeker mooie beelden

“Ik zoek altijd naar momenten om focus, beleving en passie

op, maar minder verrassend dan bij veel andere sporten.

in de sport vast te leggen. Prachtig als die emotie naar buiten

Wat ook mooi is van SportSupport, is de betrokkenheid bij

komt. Ik heb dat heel sterk met beachvolleybalster Sanne

een hele brede range aan sportieve activiteiten: van het

Keizer, die zo’n intense expressie heeft.”

schoolvoetbaltoernooi tot bewegen voor ouderen.”

“Bij honk- en softbal kan het juist de kick zijn om die ene
allesbeslissende actie te schieten: die vette sliding of een

6

OPDRACHT

de omgeving, die het kader voor de foto vormen. Stukje geluk

2

5

EVENEMENT

“De Honkbalweek Haarlem, met afstand! Ook omdat het meer

3

SPORT

6

FOTO

miraculeuze vangbal. Ook omdat het zo lastig is: wedstrijden

“Ik heb zelf dertig jaar waterpolo gespeeld. Hoewel ik pas

“Het is eigenlijk ondoenlijk om een keuze te maken, omdat ie-

duren lang en het is ook onvoorspelbaar. Grote kans dat ik net

vanaf mijn negentiende twee keer in de week ging trainen,

dere foto me om een andere reden raakt. Dat kan zijn door het

met mijn lens op een andere speler zit en dan is het moment

heb ik uiteindelijk ik toch de hoofdklasse gehaald, ook nog bij

vangen van de actie of het vastleggen van ontlading en emotie.

al weer vervlogen. Net als een sporter, gun ik me niet de tijd

Rapido ‘82 in Haarlem en later bij ZV Haerlem. Eerst als veld-

Als fotografe heb ik daar twee sporen in: registreren en regis-

om te lang bij zo’n gemiste kans stil te blijven staan. Hup, door

speler, maar door een blessure van de toenmalige keepster

seren. Bij het registeren heb ik invloed op de compositie, de ge-

naar het volgende moment.”

kwam ik ineens onder de lat terecht. Bleek ik daar veel meer

kozen positie, het perspectief en het onderwerp op het juiste

“Meer dan de helft van mijn foto’s is zeker sport gerelateerd.

talent voor te hebben. Uiteindelijk heb ik zelfs nog tot mijn

moment vangen, zoals een allesbeslissend punt in het honkbal.

Ik ben zowel portretfotograaf als sportfotograaf. Als beide

veertigste hoofdklasse gekeept. ”

Dat beeld kan ik in de eindbewerking dan nog naar mijn eigen

werelden bij elkaar komen dan is het helemaal mooi. Zoals de

“De combinatie van techniek en tactiek vind ik aantrekkelijk.

stijl vormen. Bij het regisseren gaat het om het uitwerken van

sporthelden van in Haarlem van 2018. Heel gaaf om te doen,

Het is wel zwaar, echt bikkelen met veel fysieke duels. Maar ik

een idee, een concept, waarbij ik het model kies, maar ook de

in de Gravenzaal van het stadhuis. Mooi belicht, wordt de

kon daar lekker mijn energie in kwijt. Ik heb het trouwens zel-

locatie, het licht en de uitwerking met vaak een verhaal wat

sporter in die omgeving letterlijk en figuurlijk in de spotlights

den als gemeen ervaren. Zeker niet vergeleken met de tackles

ik ermee wil vertellen. Dat laatst is cruciaal, want uiteindelijk

gezet.”

die ik soms op het voetbalveld zie.”

gaat het er om dat elk beeld een eigen verhaal vertelt.”
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Helemaal klaar voor het
nieuwe ‘freerun-jaar’
De Munki Academy is de locatie als het
gaat om freerunning op het hoogste
niveau. Met onze nieuwe Freerunhal in
Velserbroek zijn wij helemaal klaar voor
het komende jaar. Benieuwd of freerunning wat voor jou is? Kom dan meedoen
met de gratis beginnerscursus op zondag
27 januari en 17 februari en krijg les van
de huidige Nederlands kampioen freerunning. Dit is een cursus waarbij onze
trainers jou de belangrijkste technieken
van het freerunnen aanleren, zodat je
met een goede basis kan doorstromen
naar één van de vaste lessen. Kijk voor

Kinderfeestjes

Freerunles

Ben je jarig? Wil je iets anders proberen? Neem dan al je

Na jarenlange ervaring in parkour & freerunning willen

vriendjes en vriendinnetjes mee om een onvergetelijke

wij graag onze kennis doorgeven aan nieuwe beoefenaars

freerun-dag te ervaren, begeleid door professionele

van de sport. In onze speciaal voor freerunning ingerichte

freerunners, die zelf zeker ook wat laten zien.

hal kunnen wij altijd een uitdagende en gevarieerde les

De activiteiten zijn spannend, avontuurlijk, gezond,

aanbieden. In de lessen behandelen wij alle aspecten van

uitdagend en natuurlijk ook veilig.

freerunning en leren de deelnemers om veilig hun fysieke
en mentale grenzen op te zoeken en te verleggen.

meer informatie op onze website.
www.munkimotion.nl

Open Gym

Thuis

Topatleten

Tijdens de open gym uren is de Munki Academy beschikbaar

Voor ons is de Munki Academy meer dan een plek om te

Munki Motion streeft in alles naar het hoogste niveau.

om vrij te trainen. Onder het toezicht van professionals kan

sporten. Het is een plek waar jij je thuis voelt, waar je

Ons team van topatleten is inzetbaar voor demonstraties,

bezoekers veilig oefenen en hun je vaardigheden verbeteren.

vrienden ontmoet en waar je wordt uitgedaagd. De

shows, stuntwerk en workshops. Freerunning is breed in te

Ideaal als het buiten regent of als je gewoon geen genoeg

laagdrempelige sfeer, de professionele coaches en de

zetten en zorgt altijd voor een spectaculaire toevoeging. In

van freerunning kan krijgen. Hier zie je het ware karakter

vrijheid binnen de les zorgen voor de beste omgeving om

2019 zal Munki Motion tevens starten met het ontwikkelen

van de sport naar voren komen in de gezelligheid en

te groeien. Tijdens de les kunnen de ouders een drankje

van een topsportprogramma dat gericht is op het klaarsto-

support van jouw mede-freerunners.

doen in ons gezellige huiskamer-café

men van atleten voor competities.

