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2020
hét jaar
van aanpassingsvermogen!

S

porters zijn er mee bekend; veranderende situaties, aangepaste omstandigheden, nieuwe spelregels,
andere teamgenoten, strenge(re) scheidsrechters en al dan niet andere en sterkere tegenstanders.
Schreef ik vorig jaar rond deze tijd iets over trainen en talentontwikkeling en daardoor beter voorbereid
en sterker voor de dag komen in hetgeen je je ten doel stelt, stel ik nu vast dat we met elkaar op
sommige zaken toch nog niet geheel voorbereid laat staan getraind waren. En dus komt het aan op
aanpassen, omdenken en inspelen op nieuwe en bij herhaling veranderende omstandigheden.

Aanpassingsvermogen is ook een talent! Niet binnen? Dan maar buiten. Niet in grote groepen? Dan maar met
enkelen. Niet in een reguliere competitie? Dan maar onderling. Van Koningspelen naar Woningspelen! Van de
ouderen beweeggroepjes naar de BalkonBeweegBingo! De brede sportsector heeft zich, en doen dit op moment
van schrijven nog steeds, buigzaam, weerbaar en strijdbaar getoond. Incasserings- en aanpassingsvermogen… is
dat dan de kracht van Sport & Bewegen?
Kracht die wordt geput uit en door de vele vrijwilligers, professionals en uiteraard sporters die ons vakgebied
zo machtig interessant maken. Soms met verbazing maar overwegend met plezier, respect en trots heb ik mogen
ervaren waar we met zijn allen met stevige wind tegen steeds maar weer toe in staat zijn.
Hoe heeft SportSupport zich met al haar partners, vrijwilligers en medewerkers in 2020 aangepast aan de
veranderde omstandigheden?
Lees het en weet het!
Namens bestuur, directie en medewerkers van
SportSupport wens ik u veel lees- en beweegplezier!
Jerry Buitendijk
Directeur SportSupport
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Het beweegrecept in uitdagende tijden!

Een sportief, actief en gezond gerecht, kenmerkend voor de regio Kennemerland.
Ingrediënten “Een leven lang gezond actief”
(goed voor 100.000-en personen):

•	9 pittige gemeenten met breed en divers sport &
beweegbeleid

Meng de ingrediënten in een groot, lang, deels te overzien en
deels onvoorspelbaar kalenderjaar met beleid door elkaar. Voeg
levenselixer en net zo veel verbinding toe tot alle ingrediënten
volledig worden omvat en betrokken. Breng met (!) gedoseerd vuur
en elan e.e.a. aan de kook. Proef tussentijds of de verhoudingen
kloppen en voeg waar gewenst en/of nodig meer van 1 of enkele
ingrediënten toe. De geoefende sport & beweeg chef staat het
uiteraard vrij creatieve wijzigingen aan te brengen in de receptuur!

• G
 rote bak fijne partners uit zorg, onderwijs,
welzijn en bedrijfsleven

Zing, spreek, neurie, roep, deel, wissel en herhaal onderstaande
mantra’s tijdens de bereiding naar eigen inzicht en behoefte:

•	Circa 45 hitte-, virus- en drukbestendige goed
geoefende SportSupporters

•	Een paar handen vol gewaardeerde sponsoren
uit diverse sectoren
•	Een gemêleerde groep van 100-en
sportverenigingen
•	Krachtig bouquet van uitdagingen en
ontwikkelingen
•	Extract van ambitie, betrokkenheid, toewijding
en doorzettingsvermogen
•	Geconcentreerde dosis kennis en kunde

Verbind, coach, motiveer, betrek en stimuleer!
Hoor, kijk, voel, lees en ervaar!
Geniet, groei, beleef, ontwikkel en leer!
Mits met overtuiging en aandacht bereid kan men minimaal een jaar
met dit gerecht vooruit.
Succes gegarandeerd! Ook in de onvoorspelbare jaren!
Tip: Snel en dampend opdienen! Goed te combineren met enkele
glazen gekoeld water! Citroentje en munt zijn optioneel.

•	Snufje bravoure en/of een vleugje bluf
•	Een uitgestoken hand
•	Een luisterend oor
•	Potje leergierigheid
•	Essence de patience
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brengt lokale

I

n Nederland werden de afgelopen periode overal lokale sportakkoorden afgesloten om meer mensen aan het sporten en
bewegen te krijgen. SportSupport speelde een actieve rol bij de totstandkoming van diverse sportakkoorden in de regio,
waaronder die in Bloemendaal,Velsen, Lisse, Hillegom, Heemstede en Haarlem.
Bas de Wit is als senior manager van SportSupport nauw betrokken
bij de uitrol van het Haarlemse sportakkoord. Bovendien was hij zelf
sportformateur in de gemeenten Landsmeer en Waterland.
“Met onze kennis en expertise konden wij niet alleen een
waardevolle ondersteuning bieden aan de verschillende
sportformateurs, maar ook waren we in staat om de rol van
procesbegeleider in te vullen in gemeenten waarmee wij nog geen
samenwerking hadden.”
Nieuwe samenwerkingsvorm
Bij het ondertekenen van het Nationaal Sportakkoord (2018)
riep de minister van Sport gemeenten op om het landelijke beleid
te vertalen naar hun eigen lokale sportakkoord. Onafhankelijke
sportformateurs kregen de opdracht om dit proces te begeleiden
en alle betrokken partijen uit het speelveld met elkaar aan tafel te
brengen.
Mijke Sluis, sportformateur in Bloemendaal, ziet hierin een nieuwe
samenwerkingsvorm. “Een unieke opzet, waarbij sportaanbieders,
gezondheidsorganisaties, overheid, onderwijs en het lokale
bedrijfsleven gezamenlijk afspraken maken. Zo komt de focus te

liggen op wat echt belangrijk is in de desbetreffende gemeente, en
wordt het maatwerk.”
Duurzame samenwerkingsverbanden
Na afsluiting van de sportakkoorden nemen diverse stuurgroepen
de uitvoeringscoördinatie op zich. In Haarlem zijn het onder
andere Hogeschool Inholland, een sportminded schooldirecteur
met Haarlems bloed, de gemeente en SportSupport die ambities
en projecten vanuit het sportakkoord verbinden aan partners,
ontwikkelingen en vraagstukken in de stad. Uitgangspunt daarbij is
het zoeken naar samenwerkingsverbanden van blijvende aard en het
creëren van een lerend netwerk zodat uiteindelijk de hele stad de
vruchten van het sportakkoord kan plukken.
“In zo’n proces gaat het erom draagvlak te creëren”, zegt
sportformateur in Velsen Emma Poelman. “En dan helpt het enorm
als je wordt bijgestaan door partijen zoals SportSupport, die het
als hun verantwoordelijkheid zien om sport en bewegen in de
gemeente vorm te geven en draaiend te houden.”

Hoofdstuk 1 SportSupport

sportakkoorden
mede tot stand

Fundament voor de toekomst
In Landsmeer en Waterland gaf Bas de Wit als sportformateur
zelf richting aan proces en inhoud van de sportakkoorden. “Vanuit
SportSupport hebben we ruime ervaring hoe je lokaal beleid tot
stand brengt. Ook had ik veel geleerd van het proces rondom
het Haarlemse sportakkoord. In deze tijd is het van belang om
sport en bewegen sterk neer te zetten. Daarom staan bij ons de
buurtsportcoaches ook al lang niet meer alleen in trainingspak op
de pleintjes, maar adviseren zij ook scholen of verenigingsbesturen.
Die omslag is echter nog niet in elke gemeente gemaakt, en dat heb
ik meegegeven.”
Ten behoeve van de transitie naar een adviserende, verbindende
en coördinerende buurtsportcoach bestaat al geruime tijd een
samenwerking tussen SportSupport en Arnoud Willemstijn,
consultant business & organisatieontwikkeling en sportformateur in
Lisse, Hillegom en Heemstede. “In de akkoorden is een prachtige
basis neergelegd”, zegt hij enthousiast. “Het is een structuur waarop
voortgeborduurd moet gaan worden - borging is nu cruciaal!”

Voor Bas de Wit is het
grootste winstpunt dat
partijen nu samenwerken
waar dat voorheen niet
vanzelfsprekend was.
Mijke Sluis ziet daar
echter meteen ook de
uitdaging: “Om met alle
partijen dezelfde mate
van betrokkenheid te
behouden, is eigenlijk
een constante verbinder
nodig. Gelukkig speelt
SportSupport ook daarin
een belangrijke rol.”

Gemeente Velsen
Emma Poelman is verbonden aan onderzoeks- en adviesbureau
DSP-groep in Amsterdam. Samen met zzp’er Rianne Schenk is
zij sportformateur voor de gemeente Velsen en nog vier andere
gemeenten.
“In Velsen hebben we het meer over een Spor t- en Preventieakkoord. We zoomen echt in op thema’s als overgewicht, de
rookvrije vereniging en een gezonde spor tomgeving. Vanaf het
begin zijn er hier ook veel mensen vanuit de gezondheidshoek
aangehaakt en ik denk dat we de verbinding van spor t aan andere
domeinen goed hebben weten te ver talen.”
Er staan vierentwintig plannen klaar om uitgevoerd te worden.
Dat zijn onder meer plannen voor het opzetten van een structuur waarin spor taanbieders samenkomen om van elkaar te leren
en waarin bepaalde thema’s (zoals sociale veiligheid) behandeld
worden, en spor taanbod voor ouderen met dementie. Ook is er
een spor tief-educatief programma bedacht voor de groep jonge-
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ren met een lichtverstandelijke beperking die voor wat overlast
zorgt in een bepaalde wijk.
Emma is positief, maar ook
realistisch. “Het is een uitdaging om in zo’n kor te periode een fundament voor
drie jaar te leggen. Je moet
hard je best doen om zo’n
breed draagvlak te creëren
en te behouden. Gelukkig
hebben ze bij Spor tSuppor t en Spor tloket Velsen
die alomvattende blik dat
spor t méér is dan spor tdeelname. Dat het ook gaat
over preventie, vitaliteit en
gezondheid.”
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Gemeente Bloemendaal
Mijke Sluis is sportformateur voor de gemeenten Bloemendaal
en Leiden. Vanwege corona konden er in Bloemendaal geen fysieke bijeenkomsten plaatsvinden, terwijl zij juist gelooft in de
kracht van direct contact. Desondanks vindt zij dat er heel goede afspraken zijn gemaakt. Ook over het vervolg.
“In het Nationaal Spor takkoord staan duidelijke speerpunten
waarin iedereen zich herkent. In de lokale akkoorden staan in
de basis dezelfde dingen, maar lees je verder, dan zie je allemaal
verschillende focuspunten.”
“Eerste focuspunt in het Bloemendaalse spor takkoord vormen
de senioren; zij nemen beduidend minder deel aan spor t- en
beweegactiviteiten. Terwijl juist via deze weg een mooie bijdrage
geleverd kan worden aan bijvoorbeeld de strijd tegen eenzaamheid. Een tweede punt gaat over spor tverenigingen en de maatschappelijke rol die zij kunnen pakken bij het creëren van een
gezonde spor tomgeving.”

“Bij de totstandkoming van dit akkoord was Spor tSuppor t voor
mij van grote waarde. Zij
kennen niet alleen de spor t
goed, maar ook de lokale
omgeving en prioriteiten
binnen de gemeente. Ze
waren mijn klankbord en
mijn toets. Mooi vind ik ook
hoe de gemeente Bloemendaal die coördinerende rol
volledig toever trouwt aan
Spor tSuppor t. Omdat ze
wat dat betreft hun meerwaarde al lang en breed bewezen hebben.”

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Gemeenten Lisse,
Hillegom en Heemstede

Arnoud Willemstijn is sportformateur in Lisse, Hillegom en
Heemstede. Hij is groot voorstander van een integrale aanpak,
waarbij er naast sport en bewegen ruim aandacht is voor leefstijl en gezondheid.
Hij werkt al geruime tijd samen met SportSupport aan de buur tspor tcoach ‘nieuwe stijl’: een buur tspor tcoach met sterke focus
op de rol van verbinder, coördinator en adviseur. “Spor tSuppor t
heeft op het vlak van sport, evenementen en samenwerking met
gemeenten een ongeëvenaarde bak kennis en ervaring. Daarom
hebben wij gekeken of wij samen meer konden betekenen in de
realisatie van deze spor takkoorden.” De buur tsportcoach ‘nieuwe stijl vormt een belangrijke schakel in borging.
Wat hem opviel was de compleet verschillende dynamiek in de
drie gemeenten.
“In Lisse hebben we een nieuwe infrastructuur van buur tspor tcoaches opgesteld, en verenigingen uitgedaagd om vanuit gezamenlijkheid een eenduidig plan te formuleren en invulling te
geven aan maatschappelijke ambities. Met als vruchtbaar resultaat dat er nu vanuit verschillende domeinen een nieuw team
van buur tspor tcoaches operationeel is met een nieuw platform.”
Hiermee kan daadwerkelijk verder opgeschakeld worden.
“In Hillegom hebben we een strategische alliantie gevormd van
meerdere par tijen uit verschillende domeinen. De ambitie binnen
Hillegom was om tot een leefstijlakkoord te komen en synergie
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te creëren. Team Hillegom in Beweging (Spor tSuppor t) maakt
ook deel uit van deze alliantie. Zij kennen het veld en voeren tal
van activiteiten uit. Al deze par tners met ieder hun eigen netwerk,
bijeenkomsten en ideeën over de uitvoering zijn samengekomen
in het leefstijlakkoord Healthy Hillegom, dat grote landelijke aandacht heeft gekregen in de media. Een prachtige basis, vanuit een
integraal project van de kernpar tners!”
Vanwege een latere star t waren er bij het traject in Heemstede
door corona helaas geen fysieke samenkomsten meer mogelijk.
Alles was al gepland. “Het Spor takkoord Heemstede is tot stand
gekomen op basis van een
breed uitgezette digitale enquête onder meer dan vijftig instellingen. Hier is een
grote respons uit gekomen.
De uitkomsten hebben we
ver taald naar gedeelde ambities en een rode draad én
toetsing bij Spor tSuppor t,
Spor tservice Noord-Holland en de gemeente zelf.
Een mooi resultaat, maar
net als in de overige twee
gemeenten is borging het
sleutelwoord.”

Sporten zonder
drempels
A

angepast sporten is het sporten voor mensen die vanwege hun beperking hinder ervaren om aan sport- en beweegactiviteiten mee te doen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke of een lichamelijke beperking, maar ook psychische klachten
of chronische aandoeningen kunnen een belemmering vormen. Dennis van der Snoek (27) is coördinator aangepast sporten
bij Stichting SportSupport Kennemerland. ‘Sport en bewegen met een beperking is nog lang niet voor iedereen altijd even
vanzelfsprekend. Ook verkijkt men zich er vaak op hoe groot de doelgroep precies is en hoe moeilijk bereikbaar in sommige
gevallen. Het verdient daarom echt onze aandacht.’

Inclusief sporten
In het Nationaal Sportakkoord wordt Inclusief Sporten als belangrijk
thema behandeld; het houdt in dat iederéén in Nederland kan
deelnemen aan sporten en bewegen, welke achtergrond, leeftijd,
geloofsovertuiging of seksuele geaardheid iemand ook heeft. ‘Of welke
lichamelijke of mentale beperking dus’, vult Dennis aan. ‘Er zijn veel
uiteenlopende redenen waarom iemand niet mee kan doen aan de
sport- en beweegcultuur, en Inclusief Sporten is het thema dat al die
problemen moet tackelen. Aangepast sporten vormt dus een groot
onderdeel van het thema Inclusief Sporten, maar niet het enige.’

aangepast sporten aanwezig op de ‘SportSupport Zomertour’ en was er
dit jaar een ‘Special Sportnight’ voor kinderen van het speciaal onderwijs.
Contact
Heb je zelf een beperking, heeft iemand in jouw omgeving een beperking
of wil je sport gaan aanbieden voor een specifieke doelgroep? Dan
nodigt Dennis je graag uit om in gesprek te gaan via dvdsnoek@
sportsupport.nl. Uitgebreide informatie over aangepast sporten is verder
te vinden op unieksporten.nl.

Aanbod
Voorwaarde voor een inclusieve sportcultuur is dat er genoeg aanbod
is voor de enorm diverse doelgroep. Dat betekent continu in gesprek
blijven, ook met de sport- en beweegaanbieders en de ‘schil’ eromheen.
Dennis: ‘Behalve met leerlingen en docenten van het speciaal
onderwijs praat ik met mensen in de zorg, begeleiders en de diverse
behandelaars zoals fysiotherapeuten en revalidatieartsen. Zo creëer
je een netwerk waaruit je informatie ophaalt om mee aan de slag te
gaan. Ideaal is natuurlijk dat iedereen met een beperking kan kiezen
welke sport het beste bij hem of haar past, want het is nauwelijks
inclusief te noemen wanneer je in een rolstoel zit en er voor jou alleen
rolstoeltennis te doen is.’
Beweegvraag
SportSupport zet zich in om het individu optimaal te ondersteunen
en beweegt daarbij steeds meer richting de rol van sport- en
beweegconsulent. ‘We willen met iedereen die een speciale sport- of
beweegvraag heeft op zoek gaan naar de activiteit waar hij of zij zich het
prettigst bij voelt. En we kijken ook altijd naar de mogelijkheden voor
vervoer en financiën.’
Ook organiseert SportSupport zelf evenementen voor aangepast
sporten. Zo stonden in mei de speciale sportdag en sportavond
voor mensen met een verstandelijke beperking op de planning en in
september de rolstoelsportdag. Helaas moesten beide evenementen
vanwege corona worden uitgesteld. Wel waren de buurtsportcoaches
Aangepast Sporten
SportSupport voert een regionale functie (Zuid-Kennemerland) uit voor Aangepast sporten. In de regio richten wij ons op inwoners met
een lichamelijke, verstandelijke, visuele, auditieve en/of chronische beperking. Voor deze doelgroepen organiseren wij sport en bewegen,
stimuleren hen tot sport en bewegen en adviseren en ondersteunen wij sportaanbieders op het gebied van aangepast sporten. Het creëren
van een veilig en gezond sportklimaat voor sporters met een beperking staat voorop in de dienstverlening.
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beweging

et is voor kinderen maar ook voor ouders een vreemde periode. Kinderen thuis onderwijs geven, veel ouders werken thuis
en hierdoor krijgen we allemaal veel minder beweging dan dat we normaal gewend zijn. De onbewuste beweegmomenten
voor kinderen komen te vervallen zoals op de fiets of lopen naar school, spelen in de pauze, de gymles en de wekelijkse
sporten. Dit geldt waarschijnlijk ook voor de ouders.
Beweegvideo’s
Daarom besloten de buur tspor tcoaches al heel snel om hun
krachten te bundelen. Yoran, buurtspor tcoach Spor tSuppor t:
“Als wij geen beweeglessen meer op scholen kunnen geven dan
brengen wij de beweeglessen naar de kinderen in de woonkamer.
Zo ontstond het idee voor de video’s met beweegtips en
spelletjes.” Het is een serie van maar liefst 23 video’s waarin 2
buurtspor tcoaches telkens een ander spel of beweegidee laten
zien. “We proberen in deze video’s even iets anders te doen
dan het bekende. Vaak zijn het spelletjes uit de gymles die we
kleinschaliger hebben gemaakt. Alle spelletjes zijn laagdrempelig,
makkelijk en uitnodigend om te doen maar wel uitdagend voor
elke leeftijd. Ook zitten er een paar spelletjes tussen waarbij wij
het bewegen gecombineerd hebben met leren. Een handige mix
om je lesstof op een andere manier tot je te nemen.”
Live gymles
Daarnaast werd vanaf de 2e week van april ook gestar t met
een livestream gymles. Drie weken lang konden kinderen elke
dinsdag en donderdag meedoen met een leuke gymles van
ongeveer 15 minuten. Op dinsdag lag de focus op het versterken

van de spieren en op donderdag op conditie met leuke aerobic
oefeningen. In de lessen zat een mooie opbouw. De eerst gymles
waren basisoefeningen en elke les werden deze oefeningen
uitgebreid en afgewisseld. Omdat de officiële Koningspelen niet
door gingen heeft Spor tSuppor t een livestream uitgezonden
van de Woningspelen op vrijdag 17 april. Een superleuke
openingsdans door Dans- en balletstudio Jolein en daarna deden
3 buurspor tcoaches grappige spelletjes die je makkelijk vanuit de
woonkamer kon meedoen. Het was een groot succes met maar
liefst 1200 kijkers. Deze online spelen werden gepresenteerd door
Alex Nelissen.

“Blijf altijd in beweging
want het brengt vele
gezondheidsvoordelen
met zich mee!”
Fit voor je brein!
Met deze gymlessen en video’s heeft Spor tSuppor t kinderen en
misschien ook wel de ouders gefaciliteerd om in beweging te
blijven. Bewegen heeft namelijk veel voordelen. Naast dat het
goed is voor je lijf is het ook goed voor je hoofd. Yoran: “Door
kinderen te laten bewegen stimuleer je de hersenactiviteit. Door
te bewegen prikkel je de hersenen en ben je actiever, aler ter en
kun je beter leren en onthouden. Veel stilzitten verlaagd juist de
hersenactiviteit. Daarnaast wordt echt iedereen er blijer van zeker
als je ook naar buiten gaat de frisse lucht in. Door oefeningen te
doen raken kinderen ver trouwd met hun lichaam en vergroot het
positieve zelfbeeld.”
Kortom: Blijf altijd in beweging want het brengt vele
gezondheidsvoordelen met zich mee!
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Intensieve

samenwerking
met én tussen

sportverenigingen
V

oor verengingen zijn dit bijzondere tijden. Afgelopen maanden geen sportende leden meer op de velden, geen publiek langs
de lijn, geen kantine vol gezelligheid. Alleen lege velden of zalen. Maar de waarde van het letterlijk verenigen kan in deze tijd
juist een kracht zijn. Samen met je leden er iets van maken. Gelukkig mag er inmiddels weer buiten getraind en gesport worden.
Deze handreiking is met veel enthousiasme aangepakt maar het brengt ook veel vragen met zich mee. De Verenigingsadviseurs
van SportSupport hebben in de afgelopen periode veel contact gehad met de verenigingen in de gemeenten.
Danielle Krijger is Verenigingsadviseur in Haarlem bij
Spor tSuppor t. Deze periode heeft ze als intensief ervaren maar
ook heel leerzaam. “Er komen zoveel facetten langs wat de waarde
is van verenigingen, juist in deze tijd is het mooi om te zien hoe
verenigingen hier op hun eigen manier mee omgaan. Het brengt
eigenlijk het beste naar boven als het letterlijk gaat om verenigen.
Hoe houd je contact met je leden, wat kan je betekenen voor je
leden, hoe kunnen wij als verenigingen hulp bieden aan leden.

“Ons toegevoegde waarde naar de verenigingen was tijdens de
intelligente lock-down om de Landelijke informatie overzichtelijk
te maken voor de verenigingen in Haarlem gecombineerd met
de input van Gemeente Haarlem, nadenken en meedenken waar
verenigingen tegen aan lopen, informatiepakketten samenstellen
waar verenigingen direct mee konden werken. We hebben
inmiddels ook een aantal online vragenuur tjes geïnitieerd voor
verenigingen. Dit was zeer waardevol zeker omdat direct vragen
beantwoord konden worden en ervaringen uitgewisseld werden.”
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“Wij hadden een grote rol in het verbinden van verenigingen aan
elkaar. Veel binnenspor ten wilden graag zo dicht mogelijk bij de
eigen locatie een plek op een spor tpark. Voetbalvereniging Alliance
had al vrij snel aangeboden dat er ook andere verenigingen
terecht konden. In Haarlem Centrum zijn veel binnenspor t
aanbieders die ik in contact heb gebracht met Olympia Haarlem.
Inmiddels zijn er 7 verenigingen die bij Olympia Haarlem ruimte
hebben gevonden. Het is fijn dat alle verenigingen bereid zijn om
mee te denken en ruimte beschikbaar te stellen.”
In Bloemendaal en Heemstede hebben de buur tspor tcoaches
het ook druk met het beoordelen van de protocollen om dit
vervolgens af te stemmen met de gemeente. Rianne Koldenhof
staat in contact met de verenigingen. “Het is fijn dat veel
verenigingen goed nadenken hoe ze de corona regels door
kunnen voeren op het spor tpark of spor tveld. Een plan kan er op
papier goed uitzien maar in de praktijk toch niet helemaal werken.
Dus de komende periode denken en kijken wij graag mee waar
het eventueel toch anders kan wanneer bepaalde regels niet
werken.

“Wij hadden een grote
rol in het verbinden van
verenigingen aan elkaar.”
In Heemstede had hockeyvereniging Alliance een keurig
uitgewerkt protocol ingediend terwijl dit in gemeente Heemstede
niet verplicht was. Dit onder andere om als vereniging zelf inzicht
te krijgen en alle regels behapbaar te houden. Omdat Alliance
op een spor tpark gevestigd is met 5 andere verenigingen bleek
dit lastig werkbaar omdat de andere verenigingen geen protocol
hadden gemaakt. “Wij hebben toen een gesprek geïnitieerd met
de gemeente en Alliance om duidelijker bij de verenigingen neer
te leggen wat de bedoeling is en dat het belangrijk is om zeker op
zo’n groot spor tpark rekening met elkaar te houden.”

Foto: Vitaal Haarlem
In Bloemendaal kwamen veel kleine spor taanbieders in zicht die
creatief naar andere ruimtes zochten om toch hun sport aan
te kunnen bieden. Een leuk voorbeeld was de vraag van een
Yogastudie of het mogelijk was om op het strand les te geven.
“Ik heb haar geholpen met het schrijven van het protocol, welke
verplichte elementen erin horen en waar je dan over na moet
denken. Een ander voorbeeld is een hardloopvereniging die graag
in de duinen wil trainen met beperkte groepen. Dit was ook de
meest voorkomende vraag: wat moeten we doen als we ergens
anders aan de slag willen?”
Ook in Hillegom worden de verenigingen centraal ondersteund en
geadviseerd. Verenigingsadviseur Paul de Bree: “We hebben alles
verzameld en in beeld gebracht, clubs bezocht, foto’s en video’s
gemaakt en de protocollen goedgekeurd. Om vervolgens via onze
kanalen ook promotie voor de verenigingen te maken. In Hillegom
gaat het om 22 spor t- en beweegaanbieders die weer up-andrunning zijn. Ook kwamen er nieuwe werkzaamheden op ons
pad die je functie nieuw elan geeft. Normaal ben je meer voor de
schermen aan het werk en nu veel achter de schermen. Het was,
ondanks dat het een ontzettend drukke periode was, erg prettig
om iedereen van goed advies te voorzien en te helpen. Dat geeft
toch een prettig gevoel, die waardering door de verenigingen.
“Wat in Hillegom erg bijzonder is om te zien is hoe intensief de
verschillende verenigingen zijn gaan samenwerken. Bijvoorbeeld
naar aanleiding van een conference call samen met de wethouder,
beleidsmedewerker spor t, bestuursleden spor tverenigingen en
commerciële aanbieders kwamen er prachtige initiatieven tot
stand. Zo geeft een dansschool lessen op het tennispark. Ruimte
is schaars in Hillegom en op deze manier help je elkaar en kom je
tot bijzondere samenwerkingen.

Foto: Vitaal Haarlem
Verenigingsadvies
Verenigingsadvies richt zich op alle sportverenigingen en gebruikers van de sportaccommodaties. SportSupport vertegenwoordigt en
ondersteunt hen t.o.v. gemeente, bonden, maatschappelijke partners en andere partijen. De sportverenigingen worden op duurzame wijze
geïnformeerd en geadviseerd door middel van nieuwsbrieven, cursusaanbod, thema-avonden en bijeenkomsten.
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Foto: Vitaal Haarlem

Een ander voorbeeld in Hillegom is het sportpark van SV
Hillegom. Dit zijn in Hillegom de heilige voetbalgronden. Inmiddels
wordt het park gebruikt door veel andere verenigingen. “Bij
ons kwamen alle protocollen binnen met veelal de vraag welke
ruimte ze konden gebruiken. Wij hebben het idee voorgesteld
om verenigingen een plek te bieden op het spor tpark van SV
Hillegom. Inmiddels is het gerealiseerd en maken veel aanbieders
gebruik van dit mooie spor tpark.”
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Een

veelbelovende

samenwerking met
Haarlem

T

ussen Hogeschool Inholland Haarlem en Stichting SportSupport bestaat al jarenlang een succesvolle samenwerking: Sportkundestudenten vullen diverse meeloopstages in en helpen bij grote sportevenementen zoals de Haarlemse Grachtenloop
of de Koningspelen. Sinds anderhalf jaar verkennen Tim Joon, stagecoördinator bij SportSupport, en Tim Vreeburg, docent
Sport en Maatschappij bij Inholland Haarlem, de mogelijkheden om de samenwerking tussen de beide organisaties te verdiepen.

Tim Joon: “Het idee is dat studenten van de opleiding Spor tkunde
gedurende al hun leerjaren een aantal producten of diensten
van Spor tSuppor t op structurele basis ondersteunen. Bij de
opleiding staat in het eerste leerjaar de uitvoering centraal, in
het tweede jaar het begeleiden van uitvoerders, in het derde
jaar het coördineren van evenementen en in het vierde jaar het
evalueren en verbeteren van activiteiten. Implementeer je deze
onderwerpen in de organisatie van Spor tSuppor t, dan heb je het
niet meer over een stage, maar wordt het echt onderdeel van het
vak. Een compleet nieuw proces, dat we vanaf volgend voorjaar
echt goed willen te uitrollen.”
TSO-aanbod en Fittest
In eerste instantie komen voor dit traject twee activiteiten
van Spor tSuppor t in aanmerking: het TSO-aanbod op
diverse basisscholen in de regio en de Fittesten. “Van de
Spor tkundestudenten van Inholland Haarlem komen alle
eerstejaars bij onze TSO’s helpen in de uitvoering”, zegt Joon. “Een
aantal tweedejaars bekijkt wat er kan worden toegevoegd aan
het sport&spel-aanbod op één specifieke TSO-locatie, terwijl een
derdejaarsstudent een overkoepelend plan maakt om het algehele
TSO-aanbod te verbeteren. Een vierdejaars ten slotte onderzoekt
of kinderen op de TSO vooruitgang boeken wat betreft motoriek
en/of kracht; het adviesrapport dat daaruit voor tvloeit wordt
dan hopelijk een half jaar later weer door een derdejaars
geïmplementeerd in het aanbod.”
“Op deze manier vorm je met elkaar een ‘learning community’,
waarbij je een project dus constant blijft verbeteren. Ook aan de
Fittesten wordt naderhand een evaluatieonderzoek gekoppeld,
maar daar is de volledige organisatie in handen van een drietal
vierdejaarsstudenten, die dan in de uitvoering weer hulp krijgen
van een groep eerste- en tweedejaars.”
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Toegevoegde waarde
Op deze manier wordt de opleiding Spor tkunde aan de actualiteit
en de praktijk gekoppeld, met realistische voorbeelden en echte
werkomstandigheden. Bedachten in het verleden de docenten
fictieve casussen, nu gaan studenten de concrete praktijk in.
En volgens Joon hebben studenten die later bij Spor tSuppor t
solliciteren al een kleine voorsprong op de rest vanwege de
opgedane ervaring en kennis van het bedrijf.
“Belangrijkste winstpunten voor Spor tSuppor t zijn zonder twijfel
de evaluatie- en verbeterprocessen die eraan vastzitten, want het
ontbreekt ons vaak aan mogelijkheden om enquêtes af te nemen
en onderzoek te doen. Daarnaast kunnen we dankzij de verbinding
met een onderwijsinstituut als Inholland veel meer scholen en
dus kinderen bereiken. Onze slogan is weliswaar ‘iedereen een
leven lang gezond actief ’, maar dat is bijna onmogelijk voor elkaar
te krijgen met de mankracht die wij hebben. Met meer kan je
nu eenmaal meer dan alleen, wat ook betekent dat we kinderen
kwalitatief beter kunnen begeleiden. Uiteindelijk leveren we
daardoor een beter product.”
Een veelbelovend samenwerkingstraject
Op papier staat het als een huis, maar in de praktijk zijn er nog
wel wat zaken te tackelen. Niet iedere student is even geschikt,
sommige scholen hebben liever niet zo veel studenten op het
schoolplein en van de collega’s van beide organisaties vraagt het
een omslag in denken. Joon zelf is hoe dan ook razend enthousiast:
“Als je ziet wat we er nu al aan overhouden en waar het nog
naar toe kan, dan zijn we echt goed op weg! Wat mij betreft is dit
een zeer veelbelovend samenwerkingstraject.”

Inholland Haarlem
en SportSupport ook
samen bij het Haarlems
Sportakkoord
Ook binnen het kernteam van het Haarlems Sportakkoord is er
sprake van samenwerking tussen Hogeschool Inholland Haarlem
en SportSupport. Samen met de gemeente Haarlem en een
schooldirecteur van de Stichting TWijs (Tienduizend kinderen
wereldwijs) coördineren zij de organisatie en uitvoering van de
ambities van het sportakkoord in Haarlem.
“De bedoeling is dat bestaande en/of nieuwe partijen elkaar weten
te vinden en samenwerkingsverbanden van blijvende aard aangaan”,
zegt Bas de Wit, senior manager bij SportSupport. “De initiatieven
en netwerken die vanuit het sportakkoord worden opgezet
of ondersteund vormen met elkaar een leergemeenschap, wat
betekent dat de werkwijze van een bepaald initiatief gekopieerd kan
worden door andere organisaties in de stad.”
De docenten en studenten van Inholland richten zich vooral op de
monitoring en evaluatie van die netwerken en initiatieven, bijvoorbeeld
door hen te helpen hun eigen tevredenheidsvoorwaarden te bepalen
en hun eigen onderzoek op te stellen. De rol van SportSupport
ligt dan meer op de expertise van sport en bewegen, het netwerk
en op het leggen van de koppeling met het sportbeleid van de
gemeente Haarlem.

Lopende samenwerkingen
Een mooi voorbeeld van lopende samenwerkingen waarbij
Inholland die ondersteunende rol vervult is het project ‘Positieve
Sportcultuur’ bij voetbalvereniging Geel-Wit. Vierdejaarsstudenten
onderzoeken hoe ouders en trainers, maar ook scheidsrechters en
de bezoekende tegenstander, een goede omgeving voor de jeugd
kunnen scheppen met daarbij de juiste pedagogische begeleiding,
zodat de sport leuk blijft voor de kinderen. Een ander voorbeeld
betreft de samenwerking tussen Vitaal Haarlem en sportvereniging
Alliance voor beweegaanbod voor senioren, waarbij de opleiding
Sportkunde eveneens een belangrijke ondersteuning heeft geleverd.
Bas: “Aan het einde van de eerste lockdown in maart hebben we
de sportverenigingen opgeroepen om te bedenken hoe zij weer
zichtbaarder konden worden. De Inholland studenten hebben onze
collega’s van SportSupport ondersteund in het opbouwen een
goede en eenduidige casus, waarmee je in het vervolg verder kan.
Daardoor hebben we nu de werkende elementen goed in beeld, de
do’s en don’ts na een lockdown als het ware.”
Waardevolle aanvulling
De structurele en methodische inbreng van Inholland Haarlem
aan de onderzoekstak van het sportakkoord is een waardevolle
aanvulling voor alle partijen. De studenten biedt het een concrete en
realistische werkomgeving, waarmee het onderwijs actueel blijft. Bas:
“Tegelijkertijd geldt dat we vanuit het sportakkoord dit monitoren
en evalueren anders ofwel niet zo goed hadden kunnen doen, ofwel
er had een veel hoger budget tegenover moeten staan, waardoor we
andere zaken niet hadden kunnen oppakken. Kortom, we kunnen nu
veel meer betekenen voor de sport in Haarlem.”
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gezonde toekomst
in JOGG-gemeente

Lisse

G

emeente Lisse wil toe naar een samenleving waarin alle inwoners wonen, recreëren en werken in een gezonde omgeving
en waarin er structureel aandacht is voor een gezonde leefstijl. Om die reden is er sinds 2020 in Lisse weer een JOGGteam actief, bestaande uit Cora Zijlstra, Leonie Verstegen en Marije de Wolf, die gedrieën tevens het JOGG-team in Haarlem
gestalte geven.

JOGG-aanpak
De JOGG-aanpak is een lokale, integrale en duurzame aanpak
rondom jongeren, hun ouders/verzorgers en de omgeving,
waarbij een gezonde leefomgeving en gezonde leefstijl centraal
staan. Een gezonde jeugd en een gezonde toekomst in de
meest brede betekenis. “De JOGG-aanpak”, legt Marije uit,
“brengt samenwerking tot stand tussen lokale par tijen. De
par tijen bundelen hun krachten om allerlei activiteiten gericht
op gezondheid voor langere tijd uit te voeren.” De exper tise
en contacten die het JOGG-team vanuit Haarlem meebrengt,
worden ook ingezet voor Lisse en door ook hier de taken goed
te verdelen kan er effectief worden gewerkt. In Lisse is Cora
JOGG-regisseur, Leonie richt zich op de gezonde eetomgeving en
is exper t op het gebied van leefstijlcoaching. Marije acteer t op
strategisch managementniveau en onderhoudt samen met Cora
onder andere het contact met de gemeente.

Projecten in 2020
In de nieuwe gemeente heeft het JOGG-team tot nu toe vooral
veel contacten gelegd en geïnventariseerd waar potentieel kansen
liggen voor toekomstige samenwerkingen en verbindingen. Zo is er
contact met de basisscholen, werden er waterlessen georganiseerd
en is er een watertappunt geopend. Met drinkwaterbedrijf Dunea
vonden er oriënterende gesprekken plaats over de mogelijkheden
tot samenwerking en sponsoring van drinkwaterborden. Verder was
het JOGG-team betrokken bij de groentepakketjes die het JGZ
ontving om kinderen en hun ouders op een leuke manier kennis
te laten maken met groente. Ook zijn ze betrokken bij de plannen

Hoofdstuk 1 SportSupport
Leonie: “Zo’n akkoord is tijdens corona extra belangrijk. Vanuit
gezondheidsoogpunt, maar ook omdat eenzaamheidsbestrijding
er een onderdeel van is. Bewegen kan een maatschappelijk
bindmiddel zijn, het bevorder t een gezondere leefstijl én sociale
verbinding. Wanneer mensen samen bewegen en na afloop een
kopje thee drinken, dient dat een dubbel doel! Er bestaan al
mooie initiatieven op dit vlak, nu is het belangrijk om alles in kaar t
te brengen en te zien welke par tijen aan elkaar verbonden kunnen
worden.”

voor de Beweegtuin, een initiatief van de gemeente, de Keukenhof,
Zorg en Zekerheid en diverse lokale partners.
Het team informeerde daarnaast de spor tverenigingen over de
aanstaande veranderingen in de cer tificering van de Gezonde
Spor tkantine. Leonie: “De oude onderscheidingen verdwijnen en
maken plaats voor badges, waarmee we verenigingen stimuleren
én coachen om stappen te maken in de richting van een
gezondere kantine. Daarbij wordt ook aandacht besteed aan het
alcohol- en rookbeleid van de club.”
Preventieakkoord Lisse
“In 2021 zullen er in Nederland diverse lokale preventieakkoorden
gesloten worden, dé kans voor gemeentes om te werken aan
gezondheidspreventie”, aldus Cora. “In zo’n akkoord leg je samen
met private en maatschappelijke par tijen in de wijk concrete
plannen en initiatieven vast om roken, overmatig alcoholgebruik
en overgewicht tegen te gaan. Daarnaast is er ruimte om
achterliggende problematiek zoals armoede, eenzaamheid en
zingeving aandacht te geven. In Lisse zijn wij daar inmiddels mee
gestar t en wij gaan er in 2021 mee verder.”

Kleine stapjes richting een gezondere leefomgeving
In relatief kor te tijd heeft het JOGG-team al veel kunnen
bewerkstelligen. “Vanuit onze kennis en exper tise”, zegt Cora,
“maar ook vanuit de contacten van het BSC-team waarmee wij in
Lisse samenwerken. Het streven is dat onze aanpak zich verspreidt
als een olievlek en dat uiteindelijk de hele regio in het gezonde
gedachtegoed meegaat. En ieder stapje in de richting van een
gezondere leefomgeving, hoe klein ook, zien wij als winst.”

Team Buurtsportcoaches Lisse Actief
Het JOGG-team, werkzaam bij Stichting SportSuppor t
Kennemerland, is onderdeel van het Team Buur tspor tcoaches
Lisse, waarin onder andere Welzijnskwartier, WelzijnsKompas,
Spor tfondsen Lisse en de gemeente Lisse ver tegenwoordigd
zijn. Een uiting van deze samenwerking is het online platform
Lisse Actief (www.lisseactief.nl), een website met onder meer
spor tgerelateerde en culturele activiteiten in de gemeente. Het
team heeft de opdracht om invulling te geven aan de ambities
en bijbehorende doelstellingen zoals geformuleerd in het
meerjarenprogramma ‘Spor ten, bewegen en spelen’. Mede op
basis daarvan is het lokale Spor takkoord Lisse tot stand gekomen.
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2020, het jaar van
aanpassen, improviseren
en creativiteit

HAARLEM

V

ol enthousiasme en ambitie begonnen we aan 2020. Het jaar waarin er lokaal, nationaal en internationaal veel grote
sportevenementen op de agenda stonden, zoals de Haarlemse Honkbalweek, EK Voetbal (mede in Amsterdam) en
natuurlijk de Olympische Spelen. Plannen waren er om breedtesportactiviteiten hieraan te koppelen, zoals een baseball
5-toernooi, de nationale voetbaldag en de Olympische Dag Haarlem. 2020 Moest ook het jaar worden waarin nadrukkelijk
gestart zou worden met het realiseren van de ambities van het Haarlems Sportakkoord.

Halverwege maart konden alle plannen de vriezer in. De Coronapandemie brak los in Nederland. De intelligente lockdown, stap voor
stap de versoepelingen richting de zomer en later in het jaar de strenge
lockdown en de daaraan gekoppelde basisregels (thuis werken, 1,5m
afstand houden) leidden tot aangepaste werkzaamheden. Onze collega’s
gaven opeens digitale lessen of op ruime afstand van deelnemers (Balkon
Beweegdag), verenigingsadvies was opeens gericht op maatregelen
en tegemoetkomingsregeling. De onzekerheid en de snel opvolgende
aanpassingen in de maatregelen maakten het lastig om vooruit te plannen.
Sportdagen en evenementen als de Koningsspelen, Buitenspeeldag en
Olympische Dag Haarlem werden uitgesteld, geannuleerd of vonden
digitaal plaats.
De coronapandemie leverde ook positieve punten op. Sport & bewegen
was eind april een van de eerste zaken die weer mochten. Het werd gezien
als belangrijke activiteiten ten behoeve van fysieke en mentale gezondheid.
Waardering vanuit inwoners voor de creatieve beweegactiviteiten in een
periode waarin zeer weinig kon doorgaan, buurtsportcoaches die de
wijken introkken om allerhande opdrachten uit te voeren om hiermee
geld op te halen voor beweegmateriaal in een verzorgingshuis en een
groter netwerk van sportverenigingen waarmee contact was. Er ontstond
een ‘deeleconomie’. De buitensportaccommodaties zijn niet meer

18

alleen het domein van de vaste huurder. Tijdens de lockdowns waren
binnensportacommodaties dicht, de buitensportaccommodaties kwamen
ook voor hen beschikbaar. Zo werd er zelfs buiten geturnd en gejudood.
Ook ontstonden er verbinden tussen de georganiseerde sport en anders
georganiseerde sport.Verenigingen boden niet alleen trainingen voor hun
eigen leden aan, maar deden dit gezamenlijk met andere verenigingen en
ook voor niet-leden.
Sport & bewegen heeft tijdens de pandemie haar meerwaarde bewezen,
niet alleen in praktische zin. Bestuurders roepen op om te blijven bewegen
voor de fysieke en mentale gezondheid. Onderzoekers tonen het belang
aan. Gezonde voeding, lichamelijke activiteit en voldoende rust zijn hiervoor
de elementen die ons weerbaarder maken.
Ondanks dat we eind 2020 terug zijn in de lockdown gaan we vol passie
en ambitie 2020 uit en 2021 in. Hopelijk normaliseert de pandemie en
kunnen doorgeschoven evenementen plaats vinden zodat we actief en als
toeschouwer kunnen genieten van sport. Op de positieve punten bouwen
we voort. Het verbinden van georganiseerde sportaanbieders aan elkaar
en aan anders georganiseerde sportaanbieders en het aanjagen van (ver)
nieuw(end) sport- en beweegaanbod om inwoners blijvend te verleiden
voor passend aanbod en de sportinfrastructuur sterk te houden.
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SportSupport Zomertour
H

et was een bijzondere zomer voor SportSupport. Na een periode van veel online activiteiten en veel afgelastingen van
fysieke activiteiten werd een zomervakantie vol sportieve activiteiten georganiseerd.Van maandag tot donderdag stonden
de buurtsportcoaches klaar om kinderen in de diverse stadsdelen een sportieve middag te bezorgen.
“Kinderen hebben de afgelopen periode natuurlijk veel thuis
gezeten” begint Jochem de Boer, senior buurtsportcoach HaarlemNoord, te vertellen. “Veel kinderen zijn daardoor veel minder
beweging geweest dan normaal omdat ze niet naar school gingen,
lopend of op de fiets, geen gymlessen hadden en het sporten
bij verenigingen lag stil. Alhoewel dit de laatste weken voor de
zomervakantie wel weer rustig aan opgestart werd, hadden wij
de verwachting dat veel kinderen en ook ouders hier toch extra
behoefte aan hadden”. Dat idee klopte. Veel kinderen bleven thuis
deze zomervakantie en ondanks het regenachtige weer de eerste
weken kwamen er veel kinderen af op de SportSupport Zomertour.
De voorbereiding werd gedaan door de buurtsportcoaches
Lisa, Carlijn en Sjoerd. Dit betekende de locaties regelen,
lesvoorbereiding, planning, roosters, kortom een heel draaiboek
maken. Ook is er samengewerkt met Dock Haarlem en Haarlem
Effect. In Schalkwijk was er ook een medewerker van Dock Haarlem
bij de activiteit aanwezig. In Haarlem-Centrum werd er gebruik
gemaakt van Wijkcentrum de Tulp, een locatie van Haarlem Effect,
hierdoor was er ook een medewerker van hun aanwezig.
“Elke dag van maandag tot donderdag waren we in een ander
stadsdeel te vinden. Per week probeerden we andere spellen aan
te bieden om de afwisseling er goed in te houden. Wij zijn gestart
met boogschieten en knotshockey, wat al heel enthousiast werd
ontvangen. In de weken erna is er nog geskeelerd, kickball gespeeld
en we hadden nog 2 gave clinics van Baseball5. Als het te warm was
dan werd er vaak een watergevecht gehouden of een ander leuk
waterspel. Het springkussen stond er elke
dag en dat is altijd een groot succes.”
De Baseball 5 clinics vonden de kinderen super vet. Veel kinderen
vroegen of ze dit na de zomer ook tijdens de wekelijkse Sport in

de Wijk mochten doen. Hoe het spel in zijn werk ging werd met
veel enthousiasme uitgelegd door echte honkbal Internationals van
het Nederlands team. Baseball 5 is een variatie op honk- en softbal,
overgewaaid uit Amerika. Het spel is gemaakt om kids enthousiast
te maken voor de sport. Daarnaast kan het spel in alle seizoenen
gespeeld worden en hiermee wordt, heel handig, het speelseizoen
verlengd. Het is erg laagdrempelig voor kinderen om mee te doen.
Het enige wat ze moeten kunnen is een bal vangen en een bal slaan.
Jochem: “Echt leuk om te zien hoe fanatiek er door alle kinderen al
gespeeld werd. Super fijn dat we deze clinics mochten aanbieden in
Haarlem-Noord en Schalkwijk.
In Haarlem-Noord was het met het mooie weer erg gezellig.
Ouders kwamen met picknick kleden en lekkers onder de arm en
bleven zitten in de schaduw van de bomen. Terwijl de kids lekker
aan het spelen waren onder begeleiding konden de ouders kletsen
met de andere ouders. “Dit was erg leuk om te zien en hierdoor
hing er een hele warme vibe”.
Ook was er wekelijks in Haarlem-Oost de mogelijkheid voor
kinderen met een beperking om mee te doen. Er stonden twee
buurtsportcoaches klaar om samen met deze kinderen ook mee te
doen aan de spellen. SportSupport vindt het belangrijk dat kinderen
met een lichamelijke of geestelijke beperking zoveel mogelijk mee
kunnen doen met de reguliere activiteiten.
“De SportSupport Zomertour is zeker voor herhaling vatbaar
alleen dan moeten we goed kijken naar de frequentie van de
aangeboden activiteiten. Maar we zijn erg blij dat we dit konden
organiseren. Het was voor de buurtsportcoaches ook erg bijzonder
om zo intensief samen te werken met collega’s uit andere wijken of
gemeenten. We kijken er met zijn allen met veel plezier op terug.”
Besluit Jochem zijn verhaal.
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Samen gezond
		in Boerhaavewijk
Hoofdstuk 2 Haarlem

V

an 12 tot en met 17 oktober 2020 vond in Boerhaavewijk Schalkwijk de Samen Gezond Week plaats. Een week vol
creatieve en inspirerende online workshops en webinars over gezondheid, georganiseerd door de partners van de
Alliantie Boerhaavewijk Gezond. Op deze manier werd het thema van een gezonde jeugd en een gezonde omgeving op een
aantrekkelijke manier onder de aandacht gebracht.
Sinds eind 2018 neemt de gemeente
Haarlem deel aan het landelijke
Leer- en Verandertraject Terugdringen
Gezondheidsverschillen. Marije de
Wolf (JOGG-regisseur bij Stichting
SportSupport Kennemerland) is
samen met de projectleider vanuit de
gemeente als kwartiermaker actief
betrokken bij dit programma. Zij hebben
met verschillende partijen uit de wijk
de Alliantie Boerhaavewijk Gezond
geformeerd, een samenwerkingsverband
waarin ZOED Boerhaavewijk, DOCK
Haarlem, SportSupport, JOGG Haarlem,
FysioExpert, de GGD, het sociaal
wijkteam en de gemeente Haarlem
gezamenlijk de inwoners ondersteunen bij het terugdringen van de
gezondheidsverschillen. Voor gezonde inwoners in een gezonde wijk.
Samen Gezond Week
Om hun samenwerking concreter vorm te geven naar de buitenwacht
organiseerden de alliantiepartners in de herfstvakantie de Samen
Gezond Week. Een alternatieve versie van de nationale Week voor de
gezonde jeugd, die door JOGG Nederland in maart gepland stond maar
vanwege het coronavirus werd gecanceld.
Op het Samen Gezond-programma stond onder andere online koken
met Chef Jeroen, digitale workshops Voel je Goed en Gezonde Leefstijl
en er was een live webinar met de Healthy Sisters. De sportieve
activiteiten van SportSupport konden vanwege de aangescherpte
coronamaatregelen niet doorgaan. “We hebben online zeker niet
iedereen bereikt”, weet Marije, “maar de opzet is wel degelijk geslaagd.
Er is aandacht gewekt voor het thema, en belangrijk is ook dat de
Alliantie nu meer zichtbaar is.”
Lokaal preventieakkoord
De Alliantie is de opmaat naar een lokaal preventieakkoord, waaraan
diverse partners zich gaan committeren. Ligt dat akkoord er, dan kan
er ook landelijk uitvoeringsbudget worden aangevraagd. “Dat maakt
concrete actie mogelijk, zodat je niet vervalt in afspraken die enkel ‘hoog
over’ gaan. We willen een beweging in gang zetten om van Schalkwijk
een wijk te maken waar iedereen actief werkt aan een gezondere
omgeving en waar gezond opgroeien de norm wordt.
“De kapstok van het Nationale Preventieakkoord is prettig, omdat
we private partners zoals supermarkten en het bedrijfsleven willen
inspireren om aan te haken, maar ook het ziekenhuis en andere
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Online

Politiek Sportcafé
Tekst: Marcel Tabbers, Haarlems Dagblad

D

e setting was anders dan anders, maar de strekking van het online Politiek Sportcafé leverde weer de nodige discussies
en input op ter verbetering van het Haarlems sportklimaat. Verantwoordelijk wethouder Merijn Snoek prees de
raadsleden om hun steun in het beleid dat de afgelopen jaren werd ingezet. “De accommodaties liggen er prachtig bij en
de verenigingen, anders georganiseerde sportaanbieders en het onderwijs maken daar goed gebruik van”, aldus Snoek. De
organisatie was in handen van SRO en SportSupport.
Aan tafel in de ‘studio’ zaten naast Snoek ook Willem de Vries
(Bavo Beach Haarlem volleybal), Corrie Wendt (Kras Spor t),
en Lenner t Böhmer (Geel-Wit ’20 voetbal) om de stellingen
over accommodatiebeleid, de maatschappelijke rol van de
spor tvereniging en ontwikkelzone/woningbouw in relatie tot de
spor tvereniging te bediscussiëren, met tafelheer Alex Nelissen
en tafeldame Daniëlle Krijger. In totaal waren er 75 online
toehoorders.
De coronaperiode noopten de spor taanbieders tot creatieve
oplossingen. Bij Kras Spor t betekende dat er filmpjes werden
opgenomen om die vervolgens aan de cursisten te tonen. We
wilden binding houden met onze cursisten en zijn aan de slag
gegaan voor de leskinderen maar ook voor de hardlopers. Het
werd zo goed gewaardeerd dat we nu nog te horen krijgen dat ze
nog steeds worden gebruikt”, laat Corrie weten.

relevante partijen uit de wijk. Je laat zien dat je aan het grotere
plaatje van het overkoepelende gezondheidsvraagstuk bijdraagt.”
Gezonde omgeving in brede zin
Dat gezondheid niet alleen gaat over de eigen keuzes, maar ook
over de omgeving waarin je opgroeit, kan niet genoeg benadrukt
worden. Marije: “Naast gezonde voeding en voldoende beweging
heb je het ook over woningbouw en inrichting van de buitenruimte.
Kan er veilig gespeeld worden op straat? Is er voldoende verlichting?
En is iemand eigenlijk wel in staat om de gezondere keuze te
maken? Soms moet eerst de financiële situatie op orde gebracht zijn,
alvorens het over gezondere boodschappen kan gaan.” En iedere
partij die hieraan een bijdrage kan leveren is dus een goede partner.

Hoofdstuk 2 Haarlem

Vereniging Geel-Wit ’20 groeit en bloeit aldus Lenner t. Inmiddels
zijn er ruim 400 van de in totaal 600 leden jonger dan 18 jaar. De
accommodatie krijgt komend seizoen een derde voetbalveld en
dat is hard nodig. “Maar er wordt ook flink gebouwd naast ons.
Appar tementen die vanuit de huiskamer op het veld kijken. Ik ben
al tijden bezig om contact te zoeken met iemand om afspraken
mee te maken. Iedereen verwijst naar elkaar. En ik wil niet dat wij
als club de dupe worden. De club bestaat dit jaar 100 jaar en we
willen graag nog 100 jaar door”, stelt Lenner t. Merijn geeft aan dat
er binnenkor t een gesprek komt met de juiste mensen aan tafel
om tot een oplossing te komen.

Die oplossing is er ook voor Bavo Beach Haarlem gekomen.
In Schalkwijk mag de club minimaal 10 jaar gebruik maken van
de beachvolleybalvelden. Volgens Willem een schot in de roos.
“We zijn van april tot en met oktober aanwezig en veel mensen
weten ons inmiddels te vinden. We organiseren toernooien op
niveau, maar laten ook scholen toe op onze accommodatie.” Er is
nu al een wens van uitbreiding. “Met het extra zand zouden we
ook andere spor ten willen binnenhalen zoals strandhandbal of
-voetbal. Misschien zelfs rugby.”
Online werd er ook ingesproken. Door de raadsleden Mirjam
Otten (Liberaal Haarlem), Meryem Cimen (D66), Alexander
Bruch (VVD), Rina Stroo (Jouw Haarlem), Marjan Zoon (Har t
voor Haarlem), Mostapha el Aichi (CDA), Roséanne TimmerAukes (Groen Links) en Frans Smit van OP Haarlem. Allen gaven
aan wat spor t voor hen betekent in de Haarlemse samenleving.
Namens de verenigingen gaven Robert Kroes (Saxenburg), John
Bosma (SV Generaal van Merlen), Rober t Graat (Alliance ’22)
en Ron Apeldoorn (HLC) hun visie over de situatie waar ze zich
in bevinden. Voor Merijn Snoek gaf dat weer voldoende stof tot
nadenken. Online werd nog een half uur nagepraat. Deze keer
zonder ‘hapje en drankje’. Voor sommigen Ajax-liefhebbers niet zo
erg. Zij konden direct aansluitend de wedstrijd kijken.

Borging
De Alliantie heeft als doel een nieuwe manier van samenwerken
te introduceren, die op termijn geborgd is in een of meerdere
lokale akkoorden. “Hoe meer partners hoe beter! Ik hoop dat
wat wij hier doen zich als een olievlek verspreidt. Want wil je iets
veranderen, dan moet iedereen zijn steentje bijdragen, anders blijft
het bij eindeloos voorlichten.”
JOGG
De JOGG-aanpak zorgt voor samenwerking tussen lokale partijen die hun krachten bundelen. Het is een lokale, wijkgerichte,
integrale en duurzame aanpak rondom jongeren, hun ouders
en de omgeving waarin een gezonde leefomgeving en leefstijl
centraal staat. De aanpak hangt als paraplu boven alle acties.
Themacampagnes zijn ‘DrinkWater’, ‘Groente, zet je tanden
erin’ en ‘Gratis bewegen gewoon doen’.
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‘Fietsen tot je
Hoofdstuk 2 Haarlem

BRON: Haarlems Dagblad
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100ste’

aarlem ‘Fietsen tot je 100ste‘. Dat is het motto van het project Doortrappen. Wethouder Marie-Thérèse Meijs gaf
woensdag in de Refter van het stadhuis van Haarlem het startsein van de campagne die gericht is op senioren. Daarbij
wordt geen onderscheid gemaakt tussen e-bike of gewone fiets.
Namens SportSupport is buurtsportcoach Lisa den Ouden de
kartrekker. “Ouderen willen we graag vitaal houden. En dat doe je niet
als je met botbreuken in het ziekenhuis ligt nadat je met je fiets bent
gevallen. Vooral met een e-bike moet je bochten leren maken, met een
hand fietsen, om leren kijken en slalommen. En ja, je moet ook rekening
met je snelheid houden.’’
Met die laatste stelling is Marcel Gozeling van fietsenzaak JansenCronjé
het volmondig eens. “Zie het een beetje als het rijden in een auto. Je
rijdt toch ook geen 200 kilometer per uur door de binnenstad? Op
de snelweg ga je nou eenmaal harder dan door de Cronjéstraat.’’
Over het project zelf is hij duidelijk. “We willen heel graag de klanten
letterlijk een passend vervoermiddel leveren. Als je dan in combinatie
met Doortrappen langer plezier houdt in het fietsen krijg je een winwinsituatie.’’

Onder de belangstellenden bevindt zich ook Rene Rood. Een
instructeur die lessen geeft namens de Fietsersbond. “We hebben een
programma ontwikkeld voor onze fietsschool voor duizend euro per
jaar. Daarvoor zijn we met acht vrijwilligers in de weer en doen we ook
het onderhoud en regelen we de opslag.’’ ‘Collega’ Arie Witlox vult aan:
“Het oefenen doen we in het Reinaldapark. Dat is vrij van auto’s en je
kan daar op een veilige manier aan de vaardigheden werken.’’

Dan blijkt dat de wethouder een ervaringsdeskundige is. “Door de
coronacrisis heb ik noodgedwongen ontzettend veel gefietst. Wel op
een e-bike’’, lacht Meijs, met een omhoog geheven vingertje. “Ik heb me
rot gereden in Nederland, maar ontdekte wel dat je er heel lang plezier
aan kan beleven. Die brug bij Zantbommel over de Waal was super
om te doen. Naast je raast het verkeer en de schepen varen onder je
door. Dat was een leuke ervaring. Mijn wens is echt dat ik het tot mijn
honderdste vol houd.’’

Voor deelneemster Tineke Speelman is de cursus een uitkomst. “Ik rij
op een elektrische driewieler na mijn hersentumor. Ik heb geleerd om
veilig op- en af te stappen van Rene en mijn fysiotherapeut. Hierdoor
ben ik weer heel mobiel, hoewel ik het fietspad vanuit Haarlem-Noord
naar het centrum afschuwelijk vind door die losliggende stenen, tegels
en hobbels. Ik snap niet dat ze bij die verbeteringen voor die HOVbuslijn niet meteen de fietspaden hebben meegenomen.’’
Het stemt Rood tevreden dat Speelman weer mobiel is. “Als je maar
in beweging bent. Het gezondheidsaspect is heel belangrijk. Ook op
een e-bike, hoewel ik altijd tegen de cursisten zeg dat ze niet zomaar
op moeten stappen. Het vergt veel oefening en daarmee voorkom
je ongelukken. Bewustwording creëren over de eigen mogelijkheden.
Daarom gaan we namens SportSupport met dit project aan de slag.’’
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Sport-Out:

clinics

Tweehonderd kinderen volgen
in rugby, padel en stoepranden
Geschreven door Marcel Tabbers

D

e setting was anders dan anders, maar de strekking van het online Politiek Sportcafé leverde weer de nodige discussies en
input op ter verbetering van het Haarlems sportklimaat. Verantwoordelijk wethouder Merijn Snoek prees de raadsleden
om hun steun in het beleid dat de afgelopen jaren werd ingezet. “De accommodaties liggen er prachtig bij en de verenigingen,
anders georganiseerde sportaanbieders en het onderwijs maken daar goed gebruik van”, aldus Snoek. De organisatie was in
handen van SRO en SportSupport.

Buiten spelen is nog steeds heel populair; dat is duidelijk zichtbaar
bij de Sport-Out. Op het Pim Mulier sportpark vermaken ruim
tweehonderd kinderen per dag zich met sport- en spelclinics bij
DSS, op de tennisbanen bij TV Pim Mulier en op de atletiekbaan.
Ondanks het regenachtige weer! Kinderen konden kiezen uit 8
verschillende sporten. Op ieder veld stond een andere sport
centraal. Traditiegetrouw worden de sport clinics georganiseerd
door de Haarlemse sportverenigingen, maar dat was dit jaar helaas
niet mogelijk. Daarom kwam de hele invulling bij SportSupport
zelf te liggen. Maar dat mocht de pret niet drukken. Ook dit jaar
stonden er weer nieuwe sporten op het programma zoals Baseball5
en Padel.

“De Sport-Out is wat dat
betreft ideaal voor mij.
Je maakt kennis met
andere sporten”.
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„Ik doe aan heel veel sport, maar rugby was al even geleden”, zegt de
9-jarige Mohamed, als hij even op adem mag komen. Kennelijk is er nog tijd
om naast judo, volleybal en scouting ook een relatief zware sport als rugby
te gaan proberen. „Ik mag van mijn vader alles doen dat goed voor me is”,
laat de jonge IJmuidenaar weten en ‘kickt’ vervolgens de bal over het doel.

Eén van de clinics is op de padelbanen van de tennisclub. Padel is een
mix van squash en tennis en wordt gespeeld in een ‘glazen hok’. Een
opvallende verschijning op de baan is Inte in zijn korte broek en shirt
met korte mouwen. „Ik heb het niet koud, hoor. Ik houd van buiten
spelen”, zegt de 12-jarige Haarlemmer, met rode wanden van de
inspanning.

Het ‘echte’ buitenspelen
Het stoepranden op de atletiekbaan lijkt het meest op het ‘echte’
buitenspelen. Zakaria el Hannouci is student op het CIOS en legt het spel
aan de kinderen uit. „Normaal doe je dit op straat, met de randen van de
stoep. Hier hebben we die randen van plastic nagemaakt. Je moet de ballen
bovenhands gooien, met een goede snelheid. Drie keer achter elkaar raak
en je hebt gewonnen.”

Zijn maatje Joris is iets minder luchtig gekleed en heeft een
trainingsbroek aan. „Ik vind veel dingen leuk. Ook pingpong en voetbal
doe ik heel graag. De Sport-Out is wat dat betreft ideaal voor mij. Je
maakt kennis met andere sporten en speelt ook nog eens wedstrijdjes
tegen elkaar.”

Treu begint aan zijn wedstrijd tegen vriend Dave en laat met drie rake
worpen uit drie pogingen meteen zien hoe het moet. „Ik had niet verwacht
dat ik het direct goed zou doen.Thuis doe ik het nooit, want er staan veel
te veel auto’s in de straat. Mijn vader en moeder hebben mij verteld dat
het vroeger wel mogelijk was.”

Rugby
Na een klein half uur is de padelclinic klaar. Voor de volgende activiteit
hoeft niet ver gelopen te worden. Deel twee gaat van start op het
gravel van de tennisbaan iets verderop.

Dave vindt het stoepranden ook leuk, maar nog leuker vindt hij de SportOut zelf. „Vorig jaar was ik in de sporthal bij de Sport-In, maar buiten is er
veel meer ruimte. Morgen ga ik weer om te voetballen en hockeyen.”

Op het voetbalveld van DSS gaat een rugby-clinic van start. Dennis van
der Snoek is buurtsportcoach bij SportSupport, maar ook speler van
RFC Haarlem. Er wordt dus niet met een ronde, maar met een ovale
bal gespeeld. Het vangen van zo’n ‘ei’ valt nog niet mee vindt Mohamed,
terwijl hij bezig is met de eerste oefening. In estafettevorm gooien
teamgenoten de bal naar elkaar toe om er vervolgens achteraan te
rennen.

Voor het eerst buiten
De 23ste editie van de Sport-In is voor het eerst in de geschiedenis buiten
georganiseerd. Na het sluiten van het Kennemer Sportcenter vanwege
de nieuwe coronamaatregelen moesten Jochem de Boer en Carlijn Dings
van organisator SportSupport snel schakelen. Het programma werd
binnen een week van binnen naar buiten verplaatst. Deze keer waren er
geen clinics door vrijwilligers van de verenigingen. Buurtsportcoaches van
SportSupport en stagiaires van het CIOS namen de honneurs waar.
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Gezond & Fit tijdens
de Ramadan
Hoofdstuk 2 Haarlem

S

ahar Yacoubi, als buurtsportcoach Haarlem-Noord werkzaam bij SportSupport heeft tijdens de Ramadan een aantal video’s
gemaakt voor kinderen waarin verschillende gasten vertellen over hoe je gezond en fit de Ramadan doorkomt.
verbaasd was hoe jong Shab Moulana was toen hij Iman is geworden
en het hele proces daar naar toe. Ruim 12 jaar naar een speciale school
om een geleerd iemand te worden voor de islam. Dat je zo jong al
weet wat je roeping is. Daar heb ik respect voor. Al met al was het was
een hele leuke ervaring waarin ik zelf ook nieuwe dingen heb geleerd.
Gelukkig ontzettend veel leuke reacties gekregen, ik hoop dat ik mensen
heb geïnspireerd om gezond en fit te blijven en kunnen we in 2021 mijn
originele idee uitvoeren.”

“Ik hoop dat ik mensen
heb geïnspireerd om
gezond en fit te blijven.”

Sahar: ‘Het idee was oorspronkelijk om een iftar te organiseren voor
de kinderen in Haarlem-Noord met ervoor een sportactiviteit, want
in beweging en fit blijven is ook een belangrijk onderdeel tijdens de
Ramadan. Dit is de maaltijd die je samen eet na zonsondergang. Ik wilde
heel graag met de kinderen koken en eten voorbereiden. Een lezing
organiseren over de Islam met vragen over: Waarom doe je mee? Vooren nadelen van meedoen aan de Ramadan en een quizavond. Daarnaast
kinderen laten inzien dat de Ramadan meer is dan alleen eten, je moet
je ouders thuis helpen, anderen en elkaar helpen en ondersteunen want
iedereen is gelijk. Ik probeer kinderen uit te leggen waarom bepaalde
dingen gaan en wat wel en niet mag. Want het is niet makkelijk voor een
kind om mee te doen.”

Sahar werkt sinds oktober 2019 bij SportSupport.Via SportSupport
heeft ze de Leider Sportieve Recreatie (LSR) niveau 3 met goed resultaat
volbracht.Via haar examenopdracht, waarvoor ze een voetbaltoernooi
moest organiseren, kwam ze in contact met inmiddels een collega
buurtsportcoach. Ze wilde graag bij SportSupport werken en dat is
gelukt. “Oktober 2019 was een maand met een gouden randje. In die
maand ben ik getrouwd en ik had een nieuwe gave baan. Elke dag ga
ik met veel plezier naar mijn werk toe. Fantastisch om met kinderen
te mogen werken en met al mijn ideeën hoop ik dat ik nog veel kan
toevoegen aan SportSupport.”

Helaas door de Corona is het idee aangepast. Sahar heeft uiteindelijk
een serie van 3 video’s gemaakt waarin ze in gesprek gaat met 3 gasten
die meedoen aan de Ramadan. Met deze video’s wilde Sahar kinderen
informeren wat de Ramadan inhoud. Durven om vragen te stellen en er
open over praten.

De Ramadan is een maand binnen de islamitische kalender. Het vasten
tijdens de ramadan duurt van zonsopgang tot zonsondergang. Na
zonsondergang is er de Iftar, Arabisch voor maaltijd. Die maand staat in
het teken van het vullen van je geest doormiddel van goede daden en
bewustwording.

Als eerste gast was Imaan Shab Moulana. “Hij was heel helder in zijn
antwoorden. Het hele gesprek duurde meer dan een uur, voor de video
hebben we de belangrijkste punten eruit gehaald. Een personal trainer
kwam met handige tips over wat je kunt doen tijdens de Ramadan in
plaats van de hele dag op de bank zitten. Hoe blijf je in beweging, kan je
proberen te sporten of iets anders doen. Een politieagent gaf inzichten
over hangjongeren.“ Aan het einde van de video had Sahar altijd een
gezond Marokkaans gerecht klaargemaakt. “Hiermee hoopte ik kinderen
te stimuleren om thuis te helpen met koken en gezond te blijven eten
tijdens de Ramadan.”
Er was voor deze serie video’s bewust gekozen om professionals aan het
woord te laten. Laten zien hoe zij in de Ramadan staan en hoe zij er mee
om gaan. “Deze input kan ik voor volgend jaar gebruiken om kinderen
op de juiste manier te stimuleren. Wat mij erg bijgebleven is dat ik zo
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De video’s zijn te bekijken op het YouTube kanaal van SportSupport.

Vrijheid op de rug
van een paard
Hoofdstuk 2 Haarlem

V

oor Josca Giesbergen (50), moeder van Diego (16) en Shena
(14), betekent het verzorgpaard Lotte van Stalhouderij
Manege Vosse Haarlem het hoogste geluk. Vanwege Josca’s
ernstige gezondheidsklachten moet het gezin rondkomen van
een minimuminkomen, wat niet veel financiële ruimte overlaat
voor leuke dingen. Het Sportfonds 18+ maakt het mogelijk dat
Josca haar verzorgpaard niet alleen met grote regelmaat kan
bezoeken, knuffelen en poetsen, maar ook dat zij heel voorzichtig
weer zelf paard kan rijden.
Het Sportfonds 18+ is bedoeld voor inwoners met een Haarlem Pas
van 18 jaar en ouder die graag willen sporten.Via het Sportfonds kunnen
zij verschillende sporten proberen tegen een klein kennismakingsbedrag.
Bovendien ontvangen zij als ze na kennismaking besluiten lid te worden
eenmalig €100,- korting op de contributie van een sportaanbieder of
vereniging.
Gek op paarden
Josca Giesbergen is sinds haar vroege jeugd gek op paarden. Dus toen
haar dochter ook wilde rijden, ging Josca met haar mee; via ‘snuffellessen’
kwamen ze terecht bij manege Vosse. Om wat te doen te hebben tijdens
Shena’s lessen ontfermde Josca zich over het Friese paard Lotte. “Ik ben
ruim een jaar lang twee keer per week meegegaan, en dan ontstaat er een
onbeschrijfelijk innige band met zo’n paard”, legt Josca uit.
De power om door te gaan
Josca was al volledig afgekeurd vanwege fybromyalgie, hart-longproblemen
en een chronische nekhernia, toen zij daarbovenop in 2018 een beroerte
kreeg. “Ik kon niet meer praten, niet meer lopen, niks. Uiteraard gaven mijn
kinderen me de échte power om door te gaan, maar ik heb dat lieve paard
toen wel vreselijk gemist.” Zodra het weer mocht bracht een kennis Josca
naar de manege. Daar wandelde zij korte stukjes, met een kruk en met het
grote paard in hetzelfde voorzichtige tempo naast zich.
Het doel om weer paard te rijden
“Tijdens mijn revalidatieproces was een van mijn belangrijkste doelen dat ik
weer kon paardrijden. En dat is gelukt!” zegt ze stralend. “Niet alleen fysiek
door goed te revalideren, maar ook financieel dankzij het Sportfonds 18+
en de Haarlem Pas. Want ik kreeg weleens een cadeaubon voor een uurtje
paardrijden voor mijn verjaardag, maar dat was het dan wel.” En hoewel
paardrijden voor Josca in de praktijk meestal niet meer betekent dan slechts
wat rondstappen, geniet zij er met volle teugen van.
Pure rijkdom
Dat ze het uur meestal niet vol maakt, doet niets af aan haar geluk. Josca: “Ik
ben eigenaresse Bea Vosse enorm dankbaar dat ik de ruimte krijg om dit te
doen. En datzelfde geldt voor het Sportfonds 18+ en ook het Jeugdfonds
Sport & Cultuur voor Shena. Zonder die regelingen zou ik alleen maar
kunnen kijken naar anderen.Terwijl ik me juist op een paard zo rijk voel, daar
kan ik alles even loslaten en ben ik belangrijk. Op de rug van een paard ben
ik vrij. En dat gevoel is fantastisch!”
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HAARLEM-NOORD

U

itvoeren, organiseren, adviseren, verbinden en aanjagen, rollen van team Noord om inwoners meer en beter in beweging
te brengen. In 2020 anders dan in de jaren ervoor. Creativiteit en improviseren was hiervoor nodig. Eén week na de
ingang van de tweede lockdown, stond de 23e editie van de Sport-In op het programma. Binnen een week is de hele Sport-In
getransformeerd naar een Sport-Out. In plaats van het Kennemer Sport Center, vonden nu alle clinics plaats op het Pim Mulier
sportpark. En ondanks het slechte weer kwamen er verdeeld over twee dagen, 400 kinderen sporten! De waardering bij de
kinderen en de ouders om toch iets leuks en sportiefs te doen in deze gekke tijden, was mooi om te zien.

Na de 1e lockdown gaven de clubs op het Van der Aart invulling
aan de oproep van het kabinet. Stel sportaanbod open voor nietleden. Gezamenlijke pakten zij de handschoen op en gaven 3 weken
lang clinics. Samenhorigheid was er ook tussen de binnensport en
buitensport. Tijdens de sluiting van de binnensportaccommodaties
stelden buitensportverenigingen de accommodaties beschikbaar voor
hun binnensportcollega’s.
In samenwerking met InHolland en Voetlab zijn er 132 meiden tussen
13-20 jaar bevraagd over de beweegredenen om te gaan sporten.
De uitkomst daarvan was dat er ruimte moet zijn voor ontspanning,
sociale contacten en moet tevens intensieve sportopties met muziek
bieden, bij voorkeur gegeven door enthousiasmerende trainers.

Sport-In

Tijdens de voorjaarsvakantie van 2020 organiseerde Stichting
SportSupport Kennemerland samen Stichting Kennemerhart
een Elfstedentocht. 150 ouderen kwamen bijeen voor een druk
programma. Tijdens deze dag willen we laten zien dat deelnemers
meer zijn dan hun diagnose (zoals dementie).

Binnen de maatregelen heeft de buurtsportcoach sportles gegeven
aan de deelnemers van het re-integratieprogramma van Agros. Wat
begon als een klein groepje werd als snel door het enthousiasme
van de deelnemers uitgegroeid tot een groep van 20 man. De
deelnemers waren totaal niet bekend met de sporten maar
uiteindelijk vonden een paar deelnemers de weg naar een vereniging
waar ze zich hebben ingeschreven. Zoals basketbalvereniging bij
OG. Een mooie verbinding tussen laagdrempelig sportaanbod en de
vereniging.
Gemeente Haarlem is in 2020 een Doortrap gemeente geworden.
Helaas door de coronamaatregelen zijn er nog geen interventies
plaatsgevonden. Wel is een warm netwerk ontstaan tussen
fietsenmakers, fysiotherapeuten, fietsleraren en buurtsportcoaches
in de verschillende stadsdelen van Haarlem met maar één doel.
Senioren weer zo bewust en veilig mogelijk de weg op laten. Zodat
zij niet alleen vitaler worden maar ook zelfredzamer, wat als positief
effect heeft het sociaal isolement tegen te gaan.
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‘Juf, ik ga vast
naar binnen!’
L

volwassenen

in beweging

isa den Ouden (24) is anderhalf jaar buurtsportcoach (Haarlem-Noord) bij Stichting SportSupport Kennemerland. Zij ziet
een groeiend enthousiasme om zich heen voor alle sport- en beweegactiviteiten die de buurtsportcoaches aanbieden.

SportSupport Zomertour
Bijvoorbeeld tijdens de SportSupport Zomertour afgelopen
zomervakantie, toen de buurtsportcoaches uitdagend veel
verschillende activiteiten organiseerden om de jeugd naar buiten
en in beweging te krijgen. Zes weken lang, vier dagen per week, en
steeds in een van de vier stadsdelen.
‘Lekker buiten knallen’, vat Lisa het samen. ‘We hadden een hele bus
vol met alle denkbare spelartikelen: een springkussen, hockeyknotsen,
waterspelletjes, voetbal, Archery Attack, alles. En op een gegeven
moment weten ze dan dat je komt en komen ze echt op je afrennen.
In Schalkwijk stonden er een keer wel tachtig kinderen klaar!’
Sport in de Wijk
Ook haar Sport in de Wijk-activiteiten bij het Nelson Mandelapark
en de Sint Bavoschool Reviusstraat trekken steeds meer bezoekers.
‘Kennelijk doe ik iets goed’, zegt ze lachend. ‘Maar ze vinden het echt
leuk, want ze kiezen er zelf voor om uit school gelijk naar mij toe te
komen. “Juf, ik ga vast naar binnen!” hoor ik dan om me heen.’
Buurtsportcoaches
In opdracht van 5 gemeenten (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, Hillegom en
Velsen) treden wij op als juridisch en
inhoudelijk werkgever van de buurtsportcoaches. Vanuit de landelijke Brede
Regeling Combinatiesfuncties ontvangen
gemeenten deelfinanciering voor de inzet. Lokaal organiseren de gemeenten,
SportSupport en samenwerkingspartners aanvullende financiering. De buurtsportcoaches zijn voornamelijk gebiedsgericht actief om inwoners meer en
beter te laten bewegen, sportverenigingen en sportinfrastructuur te versterken
en sport en bewegen in te zetten t.b.v.
maatschappelijke vraagstukken.
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‘De groepen hebben een grote diversiteit qua leeftijd, achtergrond en
vaardigheden, dus dat moet je soms scheiden. Dan maak ik een apart
voetbalveldje voor de jongens om onderling stoom af te blazen. Maar
zelfs de stoerste van het stel komt af en toe toch stiekem nog even
tegen de juf aanhangen.’
Uitlaatklep
‘Op school hebben ze regels en structuur, moeten ze stilzitten.
Terwijl ik ze een uitlaatklep bied, ik gooi een bal het veld op en roep:
“Jongens, wat willen jullie doen?” Bij ons zijn er geen toetsen en
hoeven ze niks te leren. Eigenlijk is er hier nooit iets fout, behálve als
het op gedrag aankomt. Want is iemand te ruw of respectloos, dan
treed ik wel degelijk op.’
Supertof vindt ze het dat kids uit de wijk al anderhalf jaar komen
meedoen. ‘Als ik zie dat ze blij zijn en in zichzelf geloven, dan weet ik
dat ik het goed doe. Dat pure enthousiasme in hun ogen, daar krijg ik
energie van.’

H

et was vanaf maart improviseren en extra creatief zijn om
inwoners passend beweegaanbod te bieden. Wat vooraf
gepland stond kon veelal niet doorgaan. Binnen de maatregelen
bleef sport & bewegen mogelijk als belangrijk onderdeel van
fysieke en mentale gezondheid. Hieronder zijn vier projecten
uitgelicht waar de buurtsportcoaches afgelopen jaar aan
meegewerkt hebben.

Re-integreren door Sport in de Wijk
Een van de projecten was een speciaal Sport in de Wijk moment voor
cliënten van Agros. Dit is een re-integratiebureau waar mensen weer leren
om mee te draaien in de maatschappij. Samen sporten is een onderdeel
van het re-integratietraject. Het brengt mensen letterlijk en figuurlijk weer
in beweging en helpt ook voor de sociale binding. Wekelijks was onze
collega actief bij Onze Gezellen, binnen in de zaal of buiten op het veld. Het
Sport & Spel aanbod was heel afwisselend, van voetbal tot basketbal en
van tennis tot badminton. Door dit brede aanbod hadden deze sportlessen
een extra aantrekkingskracht voor de deelnemers. Het enthousiasme van
de deelnemers werkte aanstekelijk. Een geslaagde samenwerking met een
positief resultaat.
Beweegbingo
Een ander project was de Beweegbingo in buurtcentrum De Horizon in
samenwerking met Dock. Niet zomaar een beweegbingo, maar eentje
waar opa’s en oma’s uit de Indische buurt met hun eigen kleinkinderen naar
toe mochten komen. Het was een gezellige middag met veel verschillende
oefeningen en gezond eten en drinken. De beweegbingo was afgestemd
op de verschillende leeftijden. Op de voorkant van de bingokaart
stonden de makkelijke beweegoefeningen en de achterkant was voor de
kleinkinderen. Deze bingo was speciaal opgezet voor mantelzorgers, om ze
iets anders te bieden dan alleen het thuis zitten en zorgen voor de partner

of familielid. De deelnemers vonden het fijn om weer met andere mensen
in contact te komen en actief te zijn.
Walking Football
In Noord wordt er inmiddels een paar jaar, in samenwerking met
Kennemerhart, Walking Football aangeboden voor licht dementerende
ouderen. De deelnemers, zowel mannen als vrouwen, hebben vroeger
vaak gevoetbald en vinden het heerlijk om op deze manier weer hun ‘oude’
sport te beoefenen. Het is goed voor lichaam en geest om in beweging te
blijven. Dit blijkt ook wel uit de reacties van deelnemers en mantelzorgers.
Het effect voor deze doelgroep wordt op het eerste oog niet meteen
opgemerkt maar is er wel. Zeker toen in maart dit sportmoment is komen
te vervallen zijn veel mensen sneller achteruitgegaan.
Fietslessen
Een groot succes zijn ook de fietslessen in noord voor statushouders.
De mond-tot-mond reclame werkt super goed want de aanmeldingen
stroomden binnen. De wereld van de deelnemers, vooral dames, wordt
veel groter. Ze kunnen eindelijk zelfstandig op pad, bijvoorbeeld hun
kinderen van school halen, zelf op de fiets naar de supermarkt of naar een
speeltuin. SportSupport doet de coördinatie, dit betekent de registratie
van de aanmeldingen om daar vervolgens groepjes van te maken. Deze
worden vervolgens aangemeld bij de fietsleraar.Twee keer per week
worden de fietslessen aangeboden. Het fietsen wordt met een heel handig
en effectief stappenplan aangeleerd.
Eind 2020 zijn we geëindigd in een strenge lockdown. Sport & bewegen
blijft mogelijk, de regering ziet het actief blijven als belangrijk facet om bij
te dragen fysieke en mentale gezondheid. De buurtsportcoaches blijven
hun creativiteit en improvisatievermogen inzetten om binnen de strenge
maatregelen beweegaanbod aan te jagen en te organiseren.
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Pré Wonen en SportSupport

Iets terugdoen voor de wijk

D

elftwijk is een gebied in Haarlem-Noord waar komende
jaren veel staat te gebeuren, de wijk ondergaat een
complete transformatie. Een deel van de bestaande flats
worden gesloopt en er komen nieuwe flats voor in de plaats.
Om iets positiefs terug te doen voor de buurt heeft Pré
Wonen de samenwerking opgezocht met SportSupport om
de kinderen uit die wijk meer aandacht te geven en hierdoor
de mogelijkheid geven om meer te bewegen.
“De samenwerking is eigenlijk ontstaan door het project ‘Sportieve
Buren’. Dit is een project waarbij Pré Wonen een huurder met korting
in een flat laat wonen en in ruil daarvoor moet er wekelijks een
sportieve activiteit in de wijk worden georganiseerd,” begint Jochem de
Boer, senior buurtsportcoach in Haarlem-Noord bij SportSupport, zijn
verhaal. “Dit is sinds juni 2020 omgezet naar een wekelijkse Sport in
de Wijk activiteit op het Arthur van Schendelplantsoen. Op deze plek
werd nog niks georganiseerd door SportSupport dus het is fantastisch
dat wij dit op deze manier een doorstart mogen geven.”
Deze nieuwe Sport in de Wijk activiteit is feestelijk geopend in
samenwerking met speeltuin Delftwijk. “We hadden groots uitgepakt. Er
stond een springkussen, kinderen konden veel verschillende spelletjes
en sporten doen, er werden cup cakes versierd en er was allemaal
lekker eten en drinken. Ouders en kinderen hebben die middag volop
genoten. Het was een groot succes.”
De Sport in de Wijk activiteit is een mooie kapstok om af en toe iets
anders aan te bieden dan alleen sporten, een mooi voorbeeld hiervan
is de Graffiti workshop die in oktober is georganiseerd. De workshop
werd gegeven door een graffiti artiest uit die buurt. De kinderen
mochten maar liefst 10 garagedeuren omtoveren tot een kunstwerk.
“Het was een ludieke actie om iets leuks te doen en wat kleur te
geven aan de wijk. Kids vonden het helemaal te gek. Ik dacht echt na
een half uurtje zijn ze het wel zat, maar ze hebben echt twee uur lang
verfbussen staan leegspuiten en hun creatieve talenten laten zien. Veel
kinderen hadden voor het eerst zo’n verfspuitbus vast en als je dan ook
nog op een echte garagedeur mag spuiten, iets wat normaal niet mag,
dan is dat wel super vet.” Na afloop heeft de graffiti artiest er een heel
mooi geheel van gemaakt. Er waren bij de laatste workshop wel 35
kinderen.

“Het is fijn dat de
gebiedsmanager de kansen
in de wijk ziet.”
“Het is fijn dat de gebiedsmanager van Pré Wonen de kansen in de
wijk ziet en het belang van dit project. Speeltuin Delftwijk wordt in het
voorjaar van 2021 ook heringericht om beter sport en spel activiteiten
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te organiseren. Een project wat Pré Wonen heeft geïnitieerd en wat
uiteindelijk betaald wordt door Pré Wonen, gemeente Haarlem en de
speeltuin.”
Ook is er tijdens de Sport in de Wijk activiteit in november nog een
serie van drie freerun workshops gegeven door Joris, één van de
buurtsportcoaches van SportSupport. “Een speeltuin is een paradijs
voor free runners. Er zijn wel 101 manieren om door te speeltuin te
gaan en de toestellen op een andere manier te gebruiken.” Kids hebben
onder andere een salto geleerd met behulp van de trampoline. Joris
deed het superleuk en als hij het voordeed keken de kinderen met
grote ogen. “Weer een gaaf extra aanbod tijdens de Sport in de Wijk
activiteit om dit maar te blijven promoten onder de kids.”
Ook in Parkwijk en Molenwijk is de samenwerking met Pre Wonen
gestart. Eerst is er een onderzoek naar de behoefte van de bewoners
gedaan en hieruit zijn een aantal activiteiten voortgekomen die begin
2021 gaan starten. Het verschil met Noord is dat er in deze wijken aan
community building gedaan wordt. Sportieve buren is een onderdeel
hiervan maar in deze wijken wordt de samenwerking breder opgepakt.
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D

e wereld op zijn kop en het sporten en bewegen in Schalkwijk ging daar waar het kon gewoon door. Naast het
verzorgen van de sportieve lessen op basisscholen ook met extra lessen gericht op gezonde leefstijl. Het hele jaar
hebben we veel buiten georganiseerd en daar waar mogelijk ook af en toe binnen in de hal. Zo zijn we begonnen met de
LSR cursus voor de toekomstige spelleiders, cursisten konden ervaring opdoen tijdens de sportieve pauzeopvang wat we
op diverse scholen aanbodenk. Elke dag brengen we daarbij veel kinderen in beweging en mogen ze ook zelf het spel leiden
als ze bij onze Buurtsportcoach een opleiding van Move Mates hebben gevolgd.
Wat ook gebeurd tijdens de gymlessen en andere activiteiten
in de wijk is dat we verenigingen uitnodigen om clinics te geven.
Verenigingen krijgen dan direct een gezicht en mensen weten
wie er achter de vereniging schuilgaan. Onder andere kickboksen,
turnen, basketbal en judo kwamen aan bod.
Tijdens de lockdown in maar t en april hebben we bijgedragen
aan een bewegelijke en gezonde samenleving. In deze periode zijn
video’s opgenomen en verspreid voor de kinderen thuis en kon je
de klusjesmannen huren voor elke klus om huis. De klusjesmannen
hebben geld ingezameld voor eenzame ouderen.
Vanuit en binnen het sociaal maatschappelijk netwerk zijn
beweeginitiatieven voor volwassenen en ouderen ontstaan en
georganiseerd, zoals nieuw aanbod bij verenigingen en in de
buur t. Spor t & bewegen zijn gekoppeld aan en geïntegreerd in
zorgtrajecten. Preventief is spor t & bewegen ingezet ten behoeve
van specifieke doelgroepen, zoals via de Diabetes Challenge.

Binnenspor tverenigingen hebben we tijdens de sluiting van de
binnenspor taccommodaties een gezicht kunnen geven op de
buitenspor taccommodaties. Door de vele contacten in de buurt
hebben de spor tverenigingen aan elkaar gekoppeld.
Team Schalkwijk heeft goede banden met de sportverenigingen,
we geven ze gevraagd en ongevraagd advies op verschillende
thema’s en gebieden. Veel verenigingen in Schalkwijk hezen
bijvoorbeeld op coming-out day de regenboogvlag en zijn we
gestar t met clubkadercoaching, een initiatief gericht op het
verbeteren van het pedagogisch klimaat.
Spor tSuppor t blijft zich ook vernieuwen in Schalkwijk. We hebben
een VR game gemaakt samen met een student van de opleiding
media enter tainment. Deze game is ontwikkeld samen met
kinderen die meer met gamen ipv spor ten hebben maar toch in
beweging komen.
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Wij brengen

elke week
honderd kids
in beweging

S

joerd Hamann (34) werkt bijna drie jaar als buurtsportcoach bij Stichting SportSupport Kennemerland. Hij richt zich
daarbij vooral op de jeugd in Schalkwijk – 5 tot 15 jaar oud – wat zijn werk divers maakt en leuk. Eerder werkte hij bij SRO,
eveneens in Schalkwijk, dus voor veel jongeren is hij inmiddels een goede bekende.
Voor een deel bestaan zijn werkzaamheden uit uitvoerende taken, zoals
de Sport in de Wijk op maandag en woensdag. Daarnaast organiseert
hij met zijn collega’s grote evenementen zoals de Koningsspelen en de
Olympische Dag. En dan zijn er nog de schoolsporttoernooien.
Sport in de Spaarnehal
De Sport in de Wijk-activiteiten in de Spaarnehal zijn (voor de
coronacrisis toesloeg) enorm populair. Op maandagen kunnen ze
rekenen op 20 tot 30 kinderen, op woensdagen zijn er wel 50. Met
daaromheen vaak ook nog wat ouders. Om dat in goede banen te leiden
staan er twee SportSupport-collega’s en twee stagiaires Sportkunde van
Hogeschool Inholland Haarlem.
‘Kids in Schalkwijk kunnen in het begin wel een moeizame houding
aannemen, maar heb je eenmaal hun vertrouwen dan lukt het vrijwel
altijd om alle energie in een positieve vibe om te buigen.’ Een derde
van de zaal is standaard gereserveerd voor voetballende jongeren, in
het overige deel zijn verschillende kleine activiteitjes te vinden: een
luchtkussen, knotshockey, losse ballen en rackets en in een hoek staan
altijd wel een paar meisjes te tiktokken. ‘We houden de sfeer heel relaxed,
waarbij iedereen twee uur lang gewoon mag doen wat hij of zij wil. En
omdat wij goed duidelijk maken welk gedrag we hier wenselijk vinden,
merk je dat iedereen zich veilig en prettig voelt.’

“Er wordt veel minder
buiten gespeeld terwijl er
wel grote behoefte aan is.”

JOGG-tas
Leerlingen van De Wadden Molenwijk
mogen sinds kort in de grote pauze zelf
spelletjes kiezen uit de ‘JOGG-tas’. Er zitten
verschillende materialen in zoals lintjes,
ballen, pionnen, grote dobbelsteen of een
springtouw. Ook zit er een boekje bij
waarin zeven spellen worden beschreven.
Het idee is ontstaan vanuit JOGG Haarlem
om meer aandacht te vragen voor het
bewegen in de buitenruimte onder
kinderen én het buitenspelen te stimuleren.Veel van de materialen die
in de tas zitten hebben kinderen vaak thuis in de schuur of kast liggen, zo
worden ze hopelijk weer getriggerd om na schooltijd daarmee buiten te
gaan spelen.
Er zijn drie soorten JOGG-tassen:
één met schoolpleinspellen, één met
balspellen en één met loopspellen.
Dit initiatief is mede ontstaan door een
samenwerking met Zorg & Zekerheid,
JOGG Haarlem, SportSupport en
gemeente Haarlem.
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Buurtsportvereniging Europawijk:

mooie impuls om

beweging op gang

E

ind december liep het project van de Buurtsportvereniging
“Europawijk verenigt zich” af, zoals gepland na een
looptijd van ruim twee jaar. Projectleider Cora Zijlstra
van Stichting SportSupport Kennemerland blikt terug. ‘Alle
partners hebben zich ontzettend ingespannen om echt wat
te kunnen betekenen voor de wijk en er zijn veel bijzondere
samenwerkingen ontstaan. Ondanks het wat onstuimige
laatste half jaar vanwege corona kunnen we zeker stellen
dat alle partijen elkaar nu goed weten te vinden. We hebben
met elkaar laten zien wat er allemaal mogelijk is als je de
krachten bundelt.’

De Buurtsportvereniging is mede mogelijk dankzij de Sportimpuls, een
rijkssubsidie via ZonMw. Doel was om meer mensen in Europawijk aan
het sporten te krijgen en tegelijkertijd de betrokkenheid van bewoners
bij de buurt te vergroten.
Samenwerkende partners
Het betreft een samenwerking met uiteenlopende partners.
Sportaanbieders SV Olympia Haarlem, gymnastiekvereniging HLC,
Tennis & Squash Overhout en Triple Threat. Maatschappelijke organisaties
DOCK, Rebup, Stichting Samen Haarlem, Streetcornerwork en
SportSupport. Ook scholen spelen een belangrijke rol, in dit geval
basisschool de Piramide, de Rudolf Steiner school, de Mgr. Huibersschool
en het Nova College.
Cora: ‘Gedurende de looptijd van de Buurtsportvereniging hebben zich
meerdere partners aangesloten. Al deze partners hebben zich enorm
ingezet om allerlei activiteiten te initiëren en inwoners van de Europawijk
te enthousiasmeren. Daarnaast waren we ook bezig met het empoweren
van jongeren en hun ouders. We probeerden niet alleen om hen in

te brengen
beweging te krijgen en mee te doen, maar ook om zich nuttig te maken
voor hun eigen omgeving, bijvoorbeeld door zich als vrijwilliger in te
zetten voor een vereniging.’
Beweging in gang gezet
‘In het eerste jaar van zo’n project ben je vooral bezig met het leggen
van verbindingen en het ontwikkelen van een mooi activiteitenaanbod.
Daarna moet alles geborgd worden om de doorgang veilig te stellen,
wanneer na twee jaar de financiële middelen ophouden’, aldus Cora.
Een mooi voorbeeld hiervan is het ontstaan van het compleet nieuwe
en eerste meidenvoetbalteam MVAH bij Olympia. In de aanloop
viel het de meiden op dat er, tijdens de activiteiten en wedstrijden,
vaak vervelend taalgebruik en gedrag was tijdens de activiteiten en
wedstrijden van omstanders en clubgenoten, op het veld en langs de
lijn. Jongerenorganisatie Rebup is daarop in gesprek gegaan met de
voetbaljeugd en de eerste stappen zijn inmiddels gezet om respect te
laten terugkomen op en rond het sportveld.
Cora: ‘Er zijn talloze activiteiten en mooie samenwerkingen neergezet.
Wel kregen wij ook te maken met de effecten van het coronavirus en
dat heeft zeker invloed gehad op de resultaten.Tegelijkertijd zijn er juist
daardoor ook weer bijzondere initiatieven ontstaan, zoals het maken van
een hartverwarmende video voor de zorgsector of het versturen van
kaartjes aan ouderen ter ondersteuning in deze moeilijke tijd. Ook werd
er door de partners bijvoorbeeld snel geschakeld om HLC buiten op
het veld van Olympia te faciliteren, zodat er door hen toch gesport kon
worden.
‘Uiteindelijk zijn het allemaal kleine impulsen geweest om een
beweging op gang te brengen zoals open dagen, cursussen en allerlei
beweegactiviteiten en proeflessen. Het belangrijkste resultaat vind ik dat
alle partners elkaar weten te vinden en veel makkelijker samenwerken.
De lijntjes zijn kort en we hebben gezien wat je allemaal kan
bewerkstelligen als je je samen inzet voor de wijk.’

Belang van beweegaanbod
‘Er wordt tegenwoordig veel minder buiten gespeeld door de jeugd,
terwijl er wel grote behoefte aan is. Dit blijkt ook wel uit het School
in de Wijk programma dat wij in Schalkwijk ook organiseren, waarvan
de aanmeldingen via de scholen op dit moment de pan uitrijzen! We
brengen iedere week zeker honderden kids in beweging en dat soort
successen maken dit werk echt heel mooi.’
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De prijs werd uitgereikt door Spor tSuppor t en JOGG Haarlem:
een JOGG tas, vol met toffe schoolpleinspelen en materialen.
Deze JOGG tas is bruikbaar voor alle leerlingen op zijn school.
De JOGG-tas ver tegenwoordigt de aandacht voor het bewegen
in de buitenruimte. Samen spor ten geeft meer zelfver trouwen,
het maakt socialer en creëer t vriendschappen. Leerlingen kunnen
elkaar actief uitdagen op het schoolplein (of in de gymzaal). De
spelen en materialen zijn herkenbaar : Op deze manier worden ze
getriggerd om na schooltijd ook buiten te spelen.
Inmiddels heeft Spor tSuppor t enthousiaste reacties van scholen
en buur tspor tcoaches. Ook op het Speciaal Onderwijs zijn de
tassen geïntroduceerd, met positieve ervaringen. De tas bevat
verschillende spelletjes met voor ieder spel een duidelijke
handleiding op diverse niveaus.

Vrolijke post

De tassen zijn voorzien van lintjes, ballen, pylonen, grote
dobbelstenen, springtouwen en andere materialen. Deze tassen
kunnen kosteloos worden gebruikt. Op dit moment werken ook
de buur tspor tcoaches van de Wadden Molenwijk met JOGGtassen.
De JOGG-tas is gemaakt in samenwerking met Zorg & Zekerheid,
JOGG-Haarlem, SportSupport en gemeente Haarlem.

én een goodiebag voor
H

alf mei 2020 hebben we onder het motto “Hallo Buur”, een
totaal van 950 tasjes uitgereikt aan senioren in Meerwijk,
Haarlem. Door de samenwerking van SportSupport, Dock,
Zorgbalans en Pré Wonen ontvingen de inwoners een heuse
goodiebag. In deze tas zaten persoonlijke tekeningen gemaakt
door leerlingen in de buurt, informatie over bewegen, een pen,
brochures om eenzaamheid tegen te gaan en advies waar je
kunt aankloppen voor hulp. Misschien was het allerbelangrijkste
het persoonlijk bezoek aan de deur met een kort praatje op
anderhalve meter afstand. Een gesprek als hart onder de riem. Om
de bewoners van de Janskliniek ook nog een opkikker te geven
hebben we hier een flink aantal tekeningen mogen uitdelen.

ouderen

De tekeningen en gedichten zijn gemaakt door 150 leerlingen van
verschillende basisscholen uit de buur t. Het betrof 4 scholen, te weten: De
Wadden Molenwijk, De Wijde Wereld Montessori, De Auris Prof. Van Gilse
school en de Willem van Oranjeschool. Voor de leerlingen was het een
creatief gebaar om de mensen in de lockdown op te beuren. Aangezien
er een prijs was verbonden aan de tekeningen is er vol ziel en zaligheid
aan gewerkt. Een leerling van de Willem van Oranjeschool (Andres van 10
jaar) werd door de jury als winnaar uitgekozen. De facetten buitenspelen,
een gedicht in combinatie met prachtige kleuren in de tekening waren
doorslaggevend. Andres beeldde hiermee ook een gezonde levensstijl uit.
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Haarlem-Oost in het kort
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DSK

HKC

Oosterkwartier

HAARLEM-OOST

tadsdeel oost het op één na grootste stadsdeel van Haarlem mede doordat de waardepolder hier onderdeel van is. De
Amsterdamse buurt is de oude wijk binnen het stadsdeel, deze buurt is dichtgebouwd en kent diversiteit aan inwoners.
Hierdoor zijn er relatief weinig sportverenigingen in Oost.
In de wijk liggen enkele sportvelden en playgrounds waar wij
structureel en intensief op ingezet hebben. In 2020 hebben we helaas
meerdere events moeten annuleren waaronder de koningsspelen
en de buitenspeeldag. Door de maatregelen zijn we met sport in de
wijk uitgeweken met wekelijks aanbod naar speeltuin Kindervreugde
in samenwerking met Haarlem Effect en op het voetbalveld van DSK.
In de zomervakantie hebben we op beide locaties een uitgebreid
programma neergezet voor de kinderen uit de buurt. Na de
zomer zijn we actief geweest op de gebruikelijke locaties zoals het
Teylerplein en het Cruyff Court voor de doelgroep 6 t/m 17 jaar. Met
als hoogtepunt de open dag van de Cruyff Foundation op het court
in Parkwijk. Activiteiten als zitvolleybal, dans, kanovaren, boogschieten
en boksen waren activiteiten op het Cruyff court.
Voor iedereen zijn de periodes van ‘gedeeltelijke’ lockdown lastig.
Voor jongeren en jong volwassenen heeft deze fase een grote
impact, op deze leeftijd wil je mensen leren kennen, met je vrienden
zijn, je (voorheen) kleine wereld vergroten, fouten maken. Het
werd ze hierin erg lastig gemaakt, thuis mochten ze geen vrienden
ontvangen van hun ouders, op straat werden ze aangesproken door
voorbijganger, handhavers en politie.

In Oost hebben we ervoor gezorgd dat we drie keer in de week
activiteiten voor jongeren hebben georganiseerd, door ze op een
veilige manier te laten sporten in deze lastige periode. De maximale
aantal van 30 personen halen we geregeld, de jongeren hebben 2 uur
gelachen met elkaar en fanatiek gesport waarna ze bezweet, uitgeput
en voldaan direct naar huis gaan om te douchen en bij te komen.
In Oost kende onze dienstverlening verenigingsondersteuning
specifieke thema’s met vandalisme bij/rond DSK en sportverenigingen
in het sociaal domein. Vanuit deze dienstverlening hebben we
intensief samengewerkt met voetbalvereniging HYS om dit op een
hoger plan te krijgen. Gericht op volwassenen en senioren zijn
netwerken en initiatieven aangejaagd om hen meer en beter te laten
bewegen. Niet alleen om lid te worden van een sportaanbieder,
juist ook om bewegen in te zetten als onderdeel van een gezonde
leefstijl. Voorbeeld hiervan is de Diabetes Challenge. Vanuit het
Haarlems Sportakkoord is het netwerk van sportverenigingen en
maatschappelijke organisaties ondersteund in het ontwikkelen van
nieuw beweegaanbod.
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mogelijkheden
B

uurtsportcoach Adrie Engel (34) is bijna twee jaar werkzaam bij Stichting SportSupport. Hij is hoofdzakelijk actief in de
gemeente Velsen en Haarlem-Oost. Waar houdt hij zich zoal mee bezig?

Positieve feedback in Haarlem-Oost
“Haarlem-Oost mag van mij wel wat meer in de spotlight staan - collega
Redouan staat er het meest, ikzelf sta op woensdagmiddag op het
Teylerplein.Voetbal is wel een beetje de hoofdreden dat de jongens uit
de buurt komen, maar er komen zeker ook meiden. Het is vooral heel
vrijblijvend, want dat is de manier om de jongeren hier te bereiken.”
“Juist doordat we zo’n chille band met ze hebben, zien ze ons niet als
negatieve autoriteit. Hierdoor kunnen we hen aanspreken op hun gedrag,
bijvoorbeeld wanneer ze tegen geparkeerde auto’s aanhangen of een
oudere mevrouw niet willen laten passeren. Wij zijn geen handhaving of
opvoedpolitie en ook niet de school met allerlei regels, maar een relaxte
tussenvorm. En je merkt dan ook dat ze het een lekker uurtje vinden,
waarin ze kunnen bewegen, zichzelf kunnen zijn en waarbij ze positieve
feedback krijgen.”

“Ze komen met vragen
over school of werk,
ik bespreek alles met ze.”

Opvang van de basisschooljeugd in Santpoort, Driehuis
en Velserbroek
Adrie verzorgt op basisschool De Hoeksteen in Velserbroek de
tussentijdse opvang (binnenkort Move Mates). Ook organiseert hij daar
voor groepen 1 tot en met 4 de Sportmix.Verenigingen uit de buurt
bieden voetbal, tennis of bijvoorbeeld krav maga aan om de jonkies al
vroeg bekend te maken met verschillende sporten. En nu de scholen
dicht zijn neemt het hele team van buurtsportcoaches in Velsen op
meerdere basisscholen in de gemeente het beweeguurtje van de
noodopvang voor hun rekening.
Denken in mogelijkheden
En dan zijn er nog de grote vakantieactiviteiten. Adrie: “Veel van wat we
gepland hadden mag nu niet doorgaan, maar door flexibel te zijn en ‘om’
te denken kunnen we vaak toch een coronaproof activiteit aanbieden.
Deze tijd daagt ons uit om creatief te zijn en te denken in mogelijkheden.
Kijk naar wat wél kan, dan ontstaan er altijd weer leuke nieuwe dingen.”
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Een bekend gezicht
in Haarlem-Oost

R

edouans terrein als buurtsportcoach is Haarlem-Oost. Twee keer per week verzorgt hij de middagactiviteit voor de jeugd
van 8 tot 12 jaar op het Teylerplein. Twee keer per week doet hij bovendien de avondactiviteit voor jongeren van 13 tot 21
jaar (vanwege corona tijdelijk van 13 tot 17).

Cruyff Court en Teylerplein
In de zomer zijn de avondactiviteiten voor de jongeren op het Cruyff
Court aan de Leonard Springerlaan, in de winterperiode gaan ze naar
gymzaal De Viersprong. Redouan: “Vooral wanneer we de zaal ingaan,
komt de echt grote groep jongens bij elkaar, tot wel veertig aan toe.
En met 3-tegen-3-voetbal staan er dan een hoop langs de lijn, dus
dat is een behoorlijk gezellige boel!” Nu ze tijdens de lockdown niet
binnen mogen sporten, zijn de avondactiviteiten naar voetbalclub
HYS in het Reinaldapark verplaatst. “Deze jongens zijn echte pubers,
een beetje wild, je weet hoe dat gaat”, zegt Redouan. “Ik kan me
voorstellen dat je misschien een straatje omloopt als je ze als groep
op straat ziet, maar in wezen zijn het hele lieve jongens.” Dat er sinds
kort één meisje meevoetbalt vinden de boys prima. Het zorgt voor
wat ‘extra motivatie’ tijdens het spel.
Ook op het Teylerplein doen er inmiddels al hele generaties mee. “Je
ziet ze dan 14, 15 jaar worden, wat haartjes op de kin krijgen, maar ze
blijven wel terugkomen, terwijl de activiteiten daar officieel tot 12 jaar
zijn. Ze spelen gewoon mee tussen de kleine kids - ik vind dat tof, het
zegt mij dat ik iets goeds doe. Helemaal nu de jongeren door corona
niets meer te doen hebben, zie je dat ze massaal terugkomen naar
hun oude vaste stek.”

Succesfactoren
Redouan doet dit werk al negen jaar en is het vaste gezicht in de wijk.
Dat hij zelf uit de buurt komt, ziet hij als een van de succesfactoren.
“Ik ben vanaf het begin heel open geweest. Ze komen met vragen
over school of werk naar me toe, want ik bespreek alles met ze. Ik
probeer mee te geven dat het geen schande is om iets niet te weten,
dat het mooi is om jezelf te blijven ontwikkelen, en ik laat zien dat
ook ik nog voortdurend aan het leren ben. En verder zitten ze ook
gewoon midden in hun puberteit, dus krijgen ze de ruimte om lekker
los te gaan en lawaai te maken als we in de zaal zijn. In principe mag
alles, tenzij er wordt gescholden of ruzie gezocht, en zie ik ze op
straat lopen kloten, dan ben ik echt streng! Ik denk dat deze gasten
naar mij luisteren omdat ik chill met ze ben en omdat ze me kennen.”
Hij hoopt dat ze blijven aanhaken. “Tijdens zo’n lockdown is het nog
belangrijker dat ze blijven sporten en niet geïsoleerd raken. Het geeft
me voldoening als ze na een paar uurtjes sporten bekaf zijn en met
een voldaan gevoel over zichzelf naar huis gaan. Want dan beginnen
ze ook de volgende dag weer goed.”

Nieuw beweegmoment in IJmuiden
“Mijn hoofdtaken liggen hoofdzakelijk in Santpoort, Driehuis en
Velserbroek. Maar onlangs ben ik in IJmuiden gestart met sport op een
plein staan, zoals in Haarlem-Oost. We merkten dat er onder jongeren,
maar ook vanuit ouders en scholen behoefte was aan een gratis
beweegmoment in de buurt. Dit is de dinsdagmiddag geworden, in het
stadspark/speelpark waar iedereen gewoon kan komen aanwaaien. Het
heeft wat tijd nodig en om de jongens en meiden echt te bereiken wil
ik daarom zelf de straat op en de scholen in. Mooi hieraan vind ik dat ik
de kans krijg om iets waarvan ík denk dat het belangrijk is zelf te mogen
opzetten.”
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Kijken, bewegen
en winnen: De Nationale

balkon beweegdag
V

rijdag 29 mei was de Nationale balkon beweegdag. Dit werd in Haarlem ook enthousiast opgepakt met een kleinschalig
evenement voor de inwoners van het Reinaldahuis en aanleunwoningen.

Het nationale doel was om heel veel ouderen in Nederland, op
de balkons of in de tuin op afstand, te laten bewegen: het balkon
bewegen. Bij het Reinaldahuis is afgelopen periode wekelijks balkon
bewegen georganiseerd dus het was logisch om hier ook de
Nationale balkon beweegdag te organiseren.
Omdat het een speciale nationale editie was, bedacht SportSupport
om er een beweegbingo van te maken. Een mooie combinatie
van een spel- en beweegmoment. De ochtend begon met een
demonstratie van professioneel tafeltennisster Bettine Vriesekoop
die samen met MJ Tafeltennis voor een half uur een spektakel
neerzette. Zelfs met een koekenpan en een pingpong badje
ter grootte van een munt werd er heen en weer geslagen. De
bewoners mochten met een badje diverse slagen nadoen om aan
het einde feestelijk een ballon weg te slaan.

deelnemers werden beloond met een handige beweegposter die ze
ook als placemat kunnen gebruiken.
Een zeer geslaagde ochtend door een fijne en snelle samenwerking
tussen verschillende partijen. Deze ochtend is tot stand gekomen
door het Ouderenfonds, de Vriendenloterij, SportSupport, het
Reinaldahuis en MJ Tafeltennis.

Vervolgens ging de beweegbingo starten. Er werd gespeeld met
een echt bingospel alleen moesten de deelnemers op bijna
ieder gevallen nummer een beweging nadoen die de sporten spelleidster van SportSupport voordeed. Dit ging van een
denkbeeldig appeltje plukken naar zwemmen en van boksen naar
op de tenen staan. Er werd volop meegedaan en mensen genoten
zichtbaar van het spel en het bewegen in het zonnetje. Maar liefst
5 inwoners gingen er vandoor met de hoofdprijs. De andere
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Druppiekunde

oor dit jaar meer in te zetten op een intensieve samenwerking hebben wij extra beweegmomenten kunnen realiseren bij
diverse doelgroepen in verschillende wijken. Wij waren veel zichtbaar in de Rozenprieel en in de Leidsevaart buurt. Door
de goede en fijne samenwerking met verschillende partijen hebben wij ondanks de corona periode de volgende activiteiten
kunnen organiseren.
Voor de jeugd hebben wij onder andere de volgende activiteiten
georganiseerd: de buitenspeeldag, het NK stoepranden, de
Zomertour, Sportmiddag bij Eindehout sportpark en de free run
clinics die zeer populair waren bij de jeugd in de Rozenprieel. Deze
8 clinics zijn de eerste ronde in de gymzaal georganiseerd. Als
afsluiting waren er in de kerstvakantie nog 2 freerun workshops
maar dan buiten.
De buitenspeeldag, georganiseerd samen met Haarlem Effect, trok
zo`n vijftig enthousiaste kinderen. De kinderen konden meedoen
met stoepranden, volleybal, knotshockey, touwtrekken, voetbal en
andere buitenspellen. Het stoepranden was zeer populair in de
Rozenprieel. In de Leidsevaart buurt hebben wij de voorrondes
voor het NK stoepranden georganiseerd. Een zeer geslaagde
middag met verschillende nevenactiviteiten zoals tafeltennis en het
springkussen.

In juni hebben wij in samenwerking met voetbalclub THB, de
Houtsche rugbyclub, Cricketclub Rood Wit en BSO Sportfever
op het Eindehout sportpark twee sportmiddagen georganiseerd.
Hiermee werd ingespeeld op de oproep van het kabinet om bij het
sportaanbod ook ruimte te bieden aan niet-leden.
Om tijdens de lockdown ook de kwetsbare ouderen in beweging te
houden was een lastige uitdaging. Maar met een ontzettend leuke
beweegbingo is dit toch gelukt. Dit is een activiteit waar gezelligheid
hand in hand gaat met het bewegen. Zowel voor de dagopvang bij
de Blinkert (Kennemerhart) als voor de bewoners in de Roos was
deze activiteit een hit. Een lekker achtergrondmuziekje en als er
een getal getrokken werd moest er een bepaalde beweging gedaan
worden. Van appels plukken tot en met de vlinderslag en van roeien
naar Engeland tot en met je schouders rollen. Albert Hein Vos had
voor alle deelnemers een gezonde aanmoedigingsprijs en bij de
Blinkert waren er verse aardbeien te winnen. Ontzettend leuk om
het enthousiasme en dankbaarheid te zien bij deze doelgroep.
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als

sportmiddagen
buurtsportcoach bij Eindenhout Sportpark

C

arlijn Dings is een van de buurtsportcoaches bij SportSupport.Werkzaam in Haarlem-Noord en als senior buurtsportcoach
in Centrum/Zuidwest. Vanuit die laatste rol coördineert en organiseert ze diverse sport- en beweegactiviteiten voor
de jeugd en jongeren uit de wijk.

Geen dag is hetzelfde
Met CIOS en HBO Sport en bewegen als opleiding kan het ook niet
anders dat bij Carlijn sporten en bewegen hoog op de agenda staat.
Ze vindt het ontzettend leuk om met kinderen te werken. “Geen dag is
hetzelfde als je met deze leeftijdsgroep werkt. Je moet elke keer weer
inspelen hoe een kind zicht voelt of waar hij of zij zin in heeft. Het gaat
bij mij altijd om het individu. Het maakt niet uit welke achtergrond een
kind heeft. Het is al vaak gezegd maar kinderen brengen tegenwoordig
echt veel te veel tijd zittend achter een scherm door. Het is daardoor
nog belangrijker geworden om kinderen veel meer te laten bewegen
en te laten buiten spelen. Dit is goed voor de gezondheid maar ook
voor de motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling van een kind.”
Mindfullness & Yoga
Carlijn heeft onlangs ook een coach opleiding met succes afgerond.
Deze kennis, met daarbij haar voorliefde voor yoga en mediteren, heeft
ze inmiddels ook in de praktijk gebracht bij een school. “Druppiekunde
bestaat normaal uit koken, voedingsles en sporten, maar omdat dit
afgelopen jaar niet door kon gaan heb ik het over een andere boeg
gegooid. Het groepje kinderen heeft een mindfulness- en yogales
gedaan. Het was gaaf om te zien dat elk kind op zijn eigen manier
meedeed en zijn of haar weg hierin vond. Het zou echt tof zijn als
ik deze lessen verder kan en mag ontwikkelen en uitrollen. In deze
tijd ervaren kinderen bewust of onbewust meer stress, dit kan door
prestatiedruk, social media of andere dingen die ze allemaal ‘moeten’.
Als kinderen vanaf jongs af aan leren hoe ze de rust bij zichzelf kunnen
vinden of deze momenten kunnen pakken dan hebben ze hier later
ook veel profijt van.”

S

portSupport heeft in samenwerking met Cricketclub Rood en Wit, de Houtsche Rugbyclub en THB Voetbal twee leuke
sportmiddagen georganiseerd op het Eindenhout Sportpark. Op donderdagmiddag 18 en 25 juni kwamen de deelnemers
naar het sportpark om 3 leuke sport clinics te volgen.
Rugby, cricket en voetbal stonden op het programma. De clubs
hadden allerlei materiaal mee genomen om een gevarieerde training
neer te zetten. Onder leiding van ervaren trainers gingen de kinderen
aan de slag. Er waren veel leuke oefeningen te doen. “Ik vond alle
clinics superleuk!” aldus een enthousiaste deelnemer.

de Beyneshal. Wekelijks staan er altijd twee Sport in de Wijk activiteiten
op het programma. Deze zijn tijdelijk buiten, normaal zouden deze
activiteiten binnen plaatsvinden in de winter. Hier komen gemiddeld 15
kinderen op af. We hebben afgelopen jaar, ondanks corona, toch best
veel leuke activiteiten kunnen organiseren.”
Samenwerking
Als buurtsportcoach is het belangrijk dat je in de wijk verbindingen
legt en de samenwerking zoekt. Dit kan bijvoorbeeld met andere
partijen om een activiteit groter neer te zetten of een breder publiek
te trekken. “Je moet gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Laatst had
ik bijvoorbeeld een school die heel graag in de gymles Judo wilden
aanbieden. Zo’n vraag komt dan bij mij terecht en ik koppel ze aan de
juiste sportvereniging.”

Ook jeugdleden van de Houtsche Rugbyclub en Cricketclub Rood en
Wit hielpen mee met de clinics en konden hun kennis doorgeven aan
de jonge deelnemers.
Beide dagen waren 33 kinderen aanwezig. Veel kwamen van
Sportfever BSO de Hout. Met rode koppies kwamen de kinderen van
het veld. Tussendoor was er water en fruit geregeld.
Het was voor de deelnemers een mooie kans om kennis te maken
met 3 verschillende sporten. Het was een sportieve en leuke middag.
De kinderen hebben fanatiek gesport. Een hele mooie samenwerking
tussen de verenigingen van het Eindenhout Sportpark.

Activiteiten in Centrum/Zuidwest
In de kerstvakantie stonden twee clinics freerunning op het programma.
“Dit hebben we samen met Haarlem Effect georganiseerd. Mede om
jeugd en jongeren uit de wijk iets te kunnen bieden in die periode
en zo hopelijk de vuurwerkoverlast en het bijkomende vandalisme
iets terug te dringen. Met deze gave workshop konden zij zich lekker
uitleven. Ondanks het weer waren het twee succesvolle middagen.”
“Daarnaast hebben we in Centrum/Zuidwest ook de buitenspeeldag
georganiseerd afgelopen jaar. Daar kwamen maar liefst 50 kids op
af. De kinderen gingen stoepranden, knots hockeyen, stoepkrijten,
volleyballen en nog veel meer. Ook was het NK stoepranden dit jaar
in Centrum/Zuidwest en hebben we in samenwerking met het team
buurtsportcoaches Haarlem-Noord een SportInstuif georganiseerd in
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De buurt
in

beweging met
Vitaal Haarlem
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met Alliance en fysiopraktijk Vitaal Haarlem. Hier lagen al warme
contacten en beide partijen wilden zich maatschappelijk inzetten om
o.a. eenzaamheid onder ouderen te verminderen.

Daarnaast kan er bijvoorbeeld een meting gedaan worden om te
monitoren hoe het met de deelnemers gaat, wat het sporten met ze
doet of waar nog ontwikkelpunten zitten.

Samen met Alliance en Vitaal Haarlem heeft SportSupport de handen
ineengeslagen en een programma neergezet. Een combinatie van
bot- en spierversterkende oefeningen onder begeleiding van een
fysiotherapeut en daarnaast sport- en spelelementen. “Het is een
gouden combinatie, Roy en Lisanne die deze lessen geven. Ze vullen
elkaar perfect aan met de verschillende achtergronden, Roy, van Vitaal
Haarlem, heeft kennis van het hele lichaam. Lisanne, buurtsportcoach
bij SportSupport, voegt het sport- en spelelement toe. Zo is het niet
elke week een rondje fitness maar moeten deelnemers bijvoorbeeld
met een kruiwagen een parcours lopen. Het hele spectrum van
bewegen wordt aangesproken, de lessen zijn gevarieerd en uitdagend.”
Dit laatste is duidelijk in de deelnemersaantallen te merken. De
gestarte 6 deelnemers zijn inmiddels verviervoudigd naar 26.

“In 2019 is in Haarlem het Sportakkoord afgesloten waar de nadruk ligt
om gezamenlijk initiatieven tot stand te brengen en lerende netwerken
aan te jagen. Dit initiatief past hier perfect in en heeft een financiële
bijdrage ontvangen om eerst de pilot te draaien en in september
de doorstart voor het 1e officiële seizoen. Dit is echt een prachtig
voorbeeld waar welzijn, sport, onderwijs en zorg samenwerken. De
grote winst ligt nu bij de zorg; bewegen wordt door de huisarts ingezet
als preventief ‘medicijn’. De eerste doorverwijzing van een huisarts bij
de buurtsport is al een feit.

Inmiddels is het CIOS hier ook aangekoppeld, vanuit de sport- en
voedingskant. Vanuit deze opleiding is het de bedoeling dat er stagiaires
komen die helpen om onder andere de activiteit te begeleiden.

De insteek is, als het straks weer mag en kan, om er na afloop ook
een sociaal moment aan te koppelen. Even gezellig napraten met een
kopje koffie of thee. Een belangrijke afsluiter en facet aan sporten en
bewegen met ouderen.

Foto: Vitaal Haarlem
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E

en ontzettend mooi initiatief wat als pilot gestart is en nu wekelijks, in aangepaste vorm, doorgaat op de voetbalvelden van
Alliance ’22 is buurtsport 60+. Danielle Krijger, verenigingsadviseur bij SportSupport vertelt er met veel enthousiasme over.

“Het balletje begon eigenlijk te rollen toen ik als gastspreker
uitgenodigd was bij de buurtkamer. Dit is een welzijnsproject waar
ouderen 1 keer per maand bij elkaar komen, onderwerpen worden
geagendeerd en er komt af en toe een spreker. Het zijn informatieve
ochtenden, naast het gezellige kopje koffie of thee. Ik heb daar op een
ochtend verteld over het beweegaanbod in Centrum Zuidwest. Tijdens
dat gesprek gaven deze ouderen aan dat de zomervakantie altijd zo saai
is, iedereen is weg en er is niks te doen. “Kunnen we niet iets met sport
doen deze maanden was hun vraag.” Danielle heeft snel geschakeld
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“Het hele spectrum
van bewegen wordt
aangesproken, de lessen zijn
gevarieerd en uitdagend.”
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BLOEMENDAAL

n Bloemendaal is SportSupport actief met de inzet van buurtsportcoaches die zich richten op het inzetten van sport
en bewegen als verbinding tussen maatschappelijke vraagstukken vanuit allerlei verschillende sectoren met als doel elke
inwoner van Bloemendaal een leven lang gezond actief te houden.

Het afgelopen jaar zijn er ondanks Corona mooie activiteiten
en initiatieven opgestar t in de Gemeente Bloemendaal. We zijn
creatiever geworden in het aanbieden van onze activiteiten
en wisten continue te schakelen met de op dat moment
geldende maatregelen. Zo zijn de gymmende dames van het
Aloysius van binnen naar buiten naar thuis gegaan. Waarbij onze
buur tspor tcoaches voor de groep dan wel digitaal de begeleiding
bleven verzorgen. 2020 Stond vooral in het teken van het
regionale Spor takkoord dat ook in de gemeente Bloemendaal het
afgelopen jaar getekend is. Dit akkoord zoemt in op kwetsbare
doelgroepen en hoe we in samenwerking met zorginstellingen,
verenigingen en andere par tners, deze doelgroep in beweging en
daardoor langer gezonder kunnen houden. Een goed voorbeeld

hiervan is de wandelgroep die we zijn gestar t met Kennemerhar t.
Dankzij Corona is ons contact met de verenigingen nog sterker
geworden. Mede dankzij de nieuwsbrief en onze rol als vraagbaak
hebben we onze rol als verbinder binnen de gemeente kunnen
versterken. De jeugd is dit jaar niet vergeten. In samenwerking
met Les Petits hebben we gedurende de zomer spor tclinics
aangeboden om de kinderen op de verschillende locaties in
beweging te krijgen met als grote afsluiter de Zomersportinstuif.
In het najaar hebben we ondanks de nieuwe maatregelen
een Spor tnite kunnen organiseren waar een samenwerking is
aangegaan met Aangepast Spor ten om ook een activiteit voor het
speciaal onderwijs neer te kunnen zetten naast de ruim honderd
kinderen uit het reguliere onderwijs.
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“Het contact en de
				 waardering,
daar doe ik het voor.”
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B

ianca Geldorp is een van de buurtsportcoaches van SportSupport die werkzaam is in gemeente Velsen en Bloemendaal.
Het werk per gemeente is erg verschillend. In dit artikel zoomen we in op haar werkzaamheden in gemeente Bloemendaal.

HBS
Een van haar stokpaardjes is de ondersteuning bij hockeyvereniging HBS.
“HBS wil graag toewerken naar een open sportvereniging. Dat er naast
hockey ook hardloop- of wandelgroepen starten of finishen. Dat er
gebruik gemaakt wordt van de aanwezige faciliteiten. Ze zien veel kansen
gezien de prachtige locatie midden in de natuur. Een grotere impact
op maatschappelijk gebied, meer voor een bredere groep mensen
betekenen en ze op een andere manier binden aan de vereniging.”

“Ze stellen op prijs wat je
doet en je verbindende rol.”
Een voorbeeld hiervan is om meer activiteiten tijdens de daluren te
organiseren op de club. Er is nu vooral bedrijvigheid in de avonduren
tijdens trainingen maar overdag staat het sportcomplex vrijwel leeg.
“Afgelopen jaar heeft de Hartenlust al dankbaar gebruik gemaakt
van de velden van HBS.Tijdens de gymlessen kregen de kinderen nu
hockeyclinics. Daarnaast ben ik bezig met het opstarten van Walking
Hockey maar dat ligt nu helaas even stil.
Projectgroep Eenzaamheid
Ook zit Bianca vanuit SportSupport in de projectgroep tegen
eenzaamheid. “Ik viel gelijk met mijn neus in de boter want we gingen
meteen aan de slag met de ‘Week tegen Eenzaamheid’. De gebaksfiets is
die week in het leven geroepen en is naar de verschillende dorpskernen
geweest. Er werden praatjes gemaakt. Kaartjes weggegeven om op
te sturen. We hadden ook een aantal adressen van mensen die het
gezellig vonden dat wij met de gebaksfiets langs kwamen. Het was een
succesvolle week. Het is mooi om er op deze manier aandacht aan te
geven en ook andere inwoners te vragen om goed op te letten in je
straat of wijk omdat het een groep is die we niet mogen vergeten. Zeker
omdat er nog een soort van taboe op heerst om zelf toe te geven dat je
eenzaam bent.”

Maar liefs 14 scholen komen dan naar het strand in Bloemendaal aan
Zee en beleven een ontzettend leuke dag boordevol sport en spel.
De ideale baan!
“Het contact met de mensen maakt dit werk voor mij bijzonder. De
waardering die je krijgt van de kinderen maar ook zeker van de ouders.
Zeker in deze periode zijn ze super blij dat er nog wat georganiseerd
wordt. Ook de samenwerking met scholen en verenigingen ervaar ik
als erg prettig. Ze stellen op prijs wat je doet en je verbindende rol. Het
werken met mensen in alle leeftijden in combinatie met sporten en
bewegen maakt dit de ideale baan voor mij.”
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Veel deelnemers bij
Fittest in Bennebroek

O

p zaterdag 1 februari 2020 werd voor de eerste keer de Fittest in Bloemendaal georganiseerd. De Fittest was voor alle
mensen uit Bloemendaal in de leeftijd 65 tot 75 jaar. Verspreid over de hele dag werden maar liefst 68 mensen getest
op hun fitheid. De testjes werden afgenomen door studenten van Inholland. Nadat de deelnemers alle testjes hadden gedaan,
kregen ze advies van een van de aanwezige fysiotherapeuten.
Een aantal deelnemers zeiden achteraf: ‘Er kwam
gelukkig eigenlijk niets nieuws uit’, maar ook een aantal
mensen leerden nieuwe dingen en vonden het erg
interessant om meer te leren over hun fitheid.
Op de Beweegmarkt konden de deelnemers het sporten beweegaanbod uit de buurt bekijken. Hier waren
Welzijn Bloemendaal, Stichting EcoSol Effect, de Fit-Inn
zelf en Petanqueclub d’Orion uit Bloemendaal aanwezig
om te vertellen over de activiteiten die ze organiseren.
Ook was Lidia Bernabei van SoleLuna aanwezig om de
mensen advies te geven over gezonde voeding.
Veel mensen wisten tot hun deelname aan de Fittest
nog helemaal niet van het bestaan van de Fit-Inn af.
De Fitt-Inn is een fitnesscentrum op het terrein van
GGZ inGeest in Bennebroek. Bewoners van het terrein
kunnen hier sporten, maar ook mensen uit de omgeving
zijn van harte welkom om te komen sporten. De Fittest
was voor veel mensen een eerste kennismaking met
dit mooie fitnesscentrum. Er is veel aandacht voor
persoonlijke begeleiding en ook kunnen er verschillende
groepslessen gevolgd worden.
De Fittest werd georganiseerd door buurtsportcoaches van
SportSupport en studenten van Inholland, in samenwerking
met de Fit-Inn, Stichting EcoSol Effect en Welzijn
Bloemendaal.

Activiteiten voor kinderen
Naast deze twee grotere projecten draait Bianca ook altijd mee in de
activiteiten die voor de kinderen georganiseerd worden in de vakanties.
Denk hierbij aan een SportInstuif waarbij kinderen in een dag met
verschillende sporten in aanraking komen door middel van clinics. De
Koningsspelen is een groot evenement wat jaarlijks georganiseerd wordt.
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ZomerInstuif en
activiteiten
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voor Les Petits

n de zomervakantie zijn de buurtsportcoaches in gemeente Bloemendaal druk bezig geweest met activiteiten voor Les Petits.
Op het programma stond een supertoffe ZomerInstuif en een aanbod van wekelijkse clinics.

Saskia Reuhman, buurtsportcoach bij SportSupport is een van
organisators van dit zomerprogramma. “Les Petits vindt sporten en
bewegen heel belangrijk voor kinderen. Wij werken op dit gebied
inmiddels al een aantal jaren samen.Voor de tussen- en buitenschoolse
opvang worden er al vaak sportclinics geregeld of een sport en spel
moment. Wij verzorgen zelf het sportaanbod bij de TSO. Bij de BSO
zetten we regelmatig verenigingen in, onze rol is dan om de juiste lijntjes
te leggen en te zorgen dan alles geregeld wordt.”
In de zomervakantie is er voor ruim 80 kinderen van Les Petits,
van 10 verschillende locaties, een superleuke ZomerInstuif
georganiseerd. “Al voor de derde keer en dit jaar weer voor
kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Basisschool De Paradijsvogel in
Vogelenzang was waar het allemaal gebeurde en natuurlijk de
tennisbanen van TV Vogelenzang en de voetbalvelden van SV
Vogelenzang. De kinderen hebben 6 ontzettend leuke sportclinics
gedaan. De meeste clinics werden gegeven door ons eigen
buurtsportcoaches zoals sport en spel, knotshockey, voetbal en
tennis. De dansclinic werd gegeven door dansstudio Jolijn. Om voor
wat afwisseling te zorgen was er ook een creatieve clinic waar de
kinderen sierraden mochten maken en leuke kleurplaten inkleuren.”
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Het is voor deze doelgroep leuk om spelenderwijs met spor ten
in aanraking te komen. “Veel kinderen hebben nog nooit op
een echte tennisbaan gestaan, laat staan een tennisracket
vastgehouden. Het is in deze vorm dan ook een laagdrempelige
kennismaking met de verschillende spor ten. Super om de kinderen
zo enthousiast te zien gedurende de dag.”
“Daarnaast hebben we de hele zomervakantie wekelijks clinics
gegevens op verschillende locaties van Les Petits. Dit ging altijd in
samenspraak met de vestiging en wij probeerden met de clinics
in te haken op het thema. Een leuk voorbeeld hiervan was het
thema Superhelden. De kinderen gingen een superhelden tikspel
en memory spelen. Dat laatste viel zo in de smaak dat ze het
spel wel wilden houden. Ook hebben we met de kinderen lekker
buiten trefbal gespeeld of een parcours gedaan op een plein.
De clinics duurden een uur en in dat uur kregen kinderen 3 of
4 verschillende spor t en spel activiteiten aangeboden. Kinderen
konden, ondanks de soms warme dagen, hun energie lekker even
kwijt.
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Sportakkoord
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n navolging van het Nationale Sportakkoord werd in 2020 overal in Nederland gewerkt aan het afsluiten van lokale
sportakkoorden. De inzet: meer bewoners in beweging brengen en houden. Ook in de gemeente Bloemendaal sloegen
sportverenigingen en zorg- en welzijnsorganisaties de handen ineen. Vanwege de coronamaatregelen konden er geen fysieke
inspraakbijeenkomsten plaatsvinden, de kaders zijn echter uitgezet en er zijn met alle partners goede afspraken gemaakt.
Mijke Sluis was sportformateur van het Bloemendaalse Sportakkoord.
Zij formeerde een kerngroep, bestaande uit Welzijn Bloemendaal, een
afvaardiging vanuit de sportverenigingen, de gemeente en Stichting
SportSupport. Manager sport en bewegen bij SportSupport Tim Joon
is samen met René Arendse van de gemeente Bloemendaal het eerste
aanspreekpunt.
“Een week voor de datum van de geplande inspraakbijeenkomst
voor alle verenigingen en geïnteresseerden werd de eerste lockdown
afgekondigd. Dus in plaats te werken met brede input vanuit de partijen
uit het veld, moesten we vanuit de kerngroep, aan de hand van enquêtes
in het veld, bedenken wat belangrijk is in dit sportakkoord en waar deze
gemeente behoefte aan heeft. Daar kwamen verschillende doelen en
ambities uit voort, waarvan de belangrijkste is dat we ons richten op
sportaanbod voor ouderen. Gemeente Bloemendaal vergrijst en kampt
daardoor met een schrikbarend hoog eenzaamheidscijfer. Met behulp van
budgetten uit het sportakkoord kunnen verenigingen en organisaties veel
doen voor deze ouderen.”
Aanjagende en uitvoerende rol
De gemeente Bloemendaal en het team van SportSupport zijn
verantwoordelijk voor de activatie, de promotie en de uitvoering van het
akkoord.Tim: “Er is budget beschikbaar en er is een doelgroep, maar de

plannen en initiatieven moeten uitdrukkelijk vanuit het werkveld komen.
De rol van SportSupport is het beheren van het geld en het aanjagen
van de werkveldpartners om onderling tot plannen te komen. Daarbij is
borging erg belangrijk, zodat initiatieven ook kunnen blijven bestaan nadat
de stimuleringsregeling afloopt.”
Er liggen inmiddels verschillende aanvragen. Een Bloemendaals
verpleegtehuis organiseert rolstoelwandelingen en leefstijlcoaches
gebruiken hun financiële aanvraag om een specifieke leefstijlinterventieaanpak te promoten. “Doordat de koppeling van het werkveld in het
voorproces nog niet echt gemaakt is, kost het wel meer tijd om alle
betrokken partijen te activeren”, zegt Tim. De situatie rondom corona
helpt dan niet mee.
Eerst kaders, dan projecten
“Omdat bij de opstart van het Bloemendaalse Sportakkoord
(gedwongen) gekozen is voor het opstellen van kaders in plaats van
projecten, moeten de projecten nog van de grond komen. Maar mijn
collega’s zijn actief en alle partijen enthousiast, dus ik verwacht dat er veel
initiatieven binnenkomen zodra er weer wat mogelijk is. De ideeën zijn er,
we hebben alleen tijd nodig – en we hebben geen haast. Het is nu zaak
om alles goed te blijven promoten en vooral ook de goede voorbeelden
die er al zijn te stimuleren.”
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met ouderen

n de gemeente Bloemendaal is SportSupport actief met de
oudere doelgroep. Het hele jaar door zijn er doorlopende
activiteiten maar tijdens de coronaperiode zijn er ook mooie
initiatieven ontstaan.

Gymuurtje
Een vaste activiteit voor buurtsportcoach Saskia is op dinsdag een uurtje
gym met een groepje oudere dames. “Erg bijzonder want deze gymgroep
bestaat al 30 jaar. Normaal is dit uurtje altijd binnen maar tijdens corona
zijn we uitgeweken naar buiten. Het is erg belangrijk dat ouderen in
beweging blijven. Onlangs heb ik de dames elastieken banden cadeau
gedaan en daarbij oefeningen doorgestuurd die ze thuis kunnen doen nu
het sporten in groepsverband helaas tijdelijk stil ligt. Naast het sporten is
het sociale aspect ook heel belangrijk, het is echt een hechte groep.Via de
app houden we contact en de dames sturen elkaar opbeurende teksten.
Sommige dames zien elkaar gelukkig nog tijdens het wandelen.”
Wandelgroep De Rijp
Iedere donderdagochtend gaan bewoners van woonzorgcentrum De
Rijp in Bloemendaal wandelen onder leiding van het personeel van de
Rijp, buurtsportcoach Pascalle van SportSupport en zes vaste vrijwilligers.
Dit is een initiatief vanuit Kennemerhart (De Rijp), in samenwerking met
SportSupport. Het is een aanvraag van het Sportstimuleringsfonds van
het Sportakkoord waar een van de doelstellingen is om sportstimulering
onder ouderen te vergroten. Door COVID ontstond deze behoefte en is
er snel geschakeld om dit project door te kunnen pakken.

Beweegbingo
Een andere activiteit die in de corona periode ontstaan is zijn de
beweegbingo’s. In oktober hebben de buurtsportcoaches deze bingo
bij De Rijp georganiseerd. Dit was een groot succes. De bewoners
vonden het heerlijk om weer even iets anders te doen. Naast de gewone
bingo kaart kregen de deelnemers nog een bingo beweegkaart. Bij de
cijferreeksen horen verschillende oefeningen zoals bijvoorbeeld appels
plukken en in mandje doen, borstcrawl en andere zwemslagen en knie
heffen. Allemaal grappige oefeningen waarbij elk lichaamsdeel uiteindelijk
is ingezet. Op 3 verschillende afdelingen binnen de Rijp is de bingo
gedaan met in totaal 75 deelnemers. Een superleuk initiatief die zeker
voor herhaling vatbaar blijft.
Projectteam tegen Eenzaamheid
Bianca is uit het team actief in de projectgroep tegen Eenzaamheid van
de gemeente. Dit team bestaat uit personen van Welzijnsorganisaties
en van de gemeente zelf. Het team is druk bezig met het bedenken van
verschillende initiatieven. Proberen de doelgroep in kaart te brengen en
ze samen te brengen. Daarnaast andere mensen bewust maken van het
feit dat er eenzame ouderen in hun eigen straat kunnen wonen. Een klein
gebaar zoals een kaartje sturen of een kopje koffie drinken is al een mooi
begin.

De bewoners vinden het heerlijk en genieten elke week zichtbaar. Door
COVID-19 zijn de verschillende afdelingen van De Rijp al meerdere
keren op slot geweest. Dat bewoners mede door inzet van de
vrijwilligers weer mee naar buiten kunnen worden genomen is daarom
extra fijn.Tijdens het wandelen zitten de meeste bewoners in de rolstoel
en worden ze geduwd door vrijwilligers. Er wordt volop gekletst en
genoten van de mooie natuur die Bloemendaal te bieden heeft.
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HEEMSTEDE

n Heemstede heeft SportSupport van oudsher goed contact met het primair onderwijs. Vanwege Corona hebben we ons
dit jaar meer gericht op ondersteuning van verenigingen vanuit het perspectief van de jeugd. Onze projecten zijn gericht
op het verbinden van de sectoren sport en onderwijs en wij gebruiken sport als middel om onze maatschappelijke doelen
te bereiken.

Binnen Heemstede richt Spor tSuppor t zich voornamelijk op
de leeftijd 0 tot en met 12 jaar. Het afgelopen jaar zijn we
voor tvarend van star t gegaan met de eerste editie van de
Spor tnite met bijna 200 deelnemers. Maar ook in onze gemeente
kwam het jaar piepend tot stilstand vanwege Corona. Na dat
duidelijk werd dat er in mei weer gesprot mocht worden bij de
verenigingen met de jeugd zijn we begonnen met het opzetten
van ondersteuning voor de verenigingen en de gemeente. Met
behulp van onze nieuwsbrief en persoonlijk contact van onze
buur tspor tcoaches hebben we dit proces in goede banen weten

te lijden. Dit hebben we uit kunnen bouwen en onze band met
verschillende verenigingen is hierdoor sterk verbeterd. Dankzij
onze flexibele houding hebben we in kunnen spelen op de
continue veranderende omstandigheden. Wij waren, waar nodig,
beschikbaar ter ondersteuning. Sinds dit jaar zijn we gestart met
het screenen van kinderen met behulp van de MQ-scan. We
hopen zo een beter beeld te krijgen van het beweegniveau van
de kinderen in de gemeente. In 2020 is het lokale Spor takkoord
getekend in de gemeente. Spor tSupport lever t hieraan een
inhoudelijke bijdrage.
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Als buurtsportcoach
moet je over muurtjes
heen kijken

R

ianne Koldenhof (30) is sinds 2016 werkzaam bij Stichting SportSupport, waarvan de laatste anderhalf jaar als senior van
de buurtsportcoaches in Bloemendaal en Heemstede. “Ik kijk graag over alle muurtjes heen om verbindingen te zoeken
tussen gemeente, scholen en sportverenigingen.” Drie dagen per week is zij teamleider, de overige twee dagen ‘hangt zij in het
wandrek’ als gymdocent met kleuters. Die afwisseling maakt dit de perfecte baan, aldus Rianne.

Drukke coronaperiode
Sinds de lockdown in maart heeft het team er veel werk bij. “Onze
uitvoerende taken voor de leeftijdscategorie tot 12 jaar stopten wel
even, maar alles kwam relatief ook snel weer op gang. En intussen
kregen we het qua verenigingsadvies juist vele malen drukker!
SportSupport heeft zich vanaf het moment dat verenigingen weer
open mochten geprofileerd als tussenpersoon tussen gemeenten en
verenigingen, waardoor wij nu hét aanspreekpunt zijn voor alle corona
gerelateerde vraagstukken vanuit de sportaanbieders in Bloemendaal
en Heemstede.”
Nieuwe samenwerkingen
“Het klinkt misschien raar, maar dankzij corona zijn er intensieve nieuwe
contacten gelegd. Samenwerkingsverbanden met sportverenigingen
die eerder niet op onze radar verschenen. Neem nou Sportacademie
Nauwelaerts de Agé in Overveen. Zij gingen als een van de eersten
proactief aan de gang met buitensporten, waarbij wij hen goed konden
ondersteunen. Inmiddels hebben we gezamenlijke plannen voor het
Sportontbijt, sportclinics en ouderensport.” Vooral dat laatste punt staat
hoog op de agenda in gemeente Bloemendaal.
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Spannende
bij
in Heemstede

SportNite

S

chuilen achter piramides, kasten en matten, rondvliegende pijltjes en Boogie Bombs ontwijken, samenwerken met je
team, extra levens verzamelen en jezelf in veiligheid brengen bij een storm dat gebeurde allemaal tijdens de eerste
SportNite in Heemstede op dinsdag 18 februari. Die helemaal was uitverkocht.

Tijdens SportNite konden de kinderen hun favoriete game Fortnite
in het echt spelen. Tijdens een game werden 4 verschillende
battles gespeeld waarbij kinderen elkaar probeerden te raken met
Nerfguns en verschillende soorten ballen.
De kinderen waren erg fanatiek en renden flink heen en weer. De
eerste minuut van iedere game kregen kinderen de tijd om een
Nerfgun en munitie te verzamelen. Na deze minuut speelden de
kinderen een battle van maximaal 11 minuten. Als kinderen werden
geraakt door een pijltje waren ze af en moesten ze naar de zijkant
komen. Als ze werden geraakt door een Boogie Bomb (trefbal)
moesten ze 10 seconden een Fortnite-dansje doen. In deze 10
seconden konden ze wel geraakt worden.

Er werden eerst twee battles solo gespeeld en daarna twee in
teams. Het was ontzettend spannend! Tijdens de battles voor teams
speelden kinderen goed samen en bedachten ze van tevoren
goede tactieken. Veel rode hoofdjes en bezwete voorhoofden, want
iedereen wilde winnen. Het was een groot succes. Alle kinderen
waren super enthousiast en willen dit zeker nog een keer doen.
SportNite is vorig jaar voor het eerst geïntroduceerd in gemeente
Velsen en in de voorjaarsvakantie voor het eerst georganiseerd
in Heemstede, door de buurtsportcoaches van SportSupport. Zij
hopen het volgend jaar weer te kunnen organiseren.

Af en toe kwam er een ‘storm’ en ging er een zaaldeel dicht.
Kinderen die zich niet op tijd in veiligheid hadden gebracht, moesten
het speelveld helaas verlaten. Wanneer kinderen af waren, mochten
ze in het zaaldeel waar niet meer gespeeld werd nog verder
oefenen met het schieten en laden van de verschillende Nerfguns.

“Wij zijn het aanspreekpunt
voor alle corona gerelateerde
vraagstukken.”
En ook in Heemstede was er sprake van nieuwe ingangen bij de
sportverenigingen. Rianne: “Vorig jaar hebben we voor HBC-voetbal
de Verklaring Gelijke Behandeling uitgerold, van een hoogst eigen
regenboogvlag tot aan een officiële ondertekening van de verklaring
aan toe. Dit heeft veel aandacht gekregen in de lokale media. En nu
willen we maar liefst negen andere sportverenigingen een soortgelijke
verklaring voor hun club gaan aanbieden! Wat prachtig past binnen de
doelstellingen van een inclusief en veilig sportklimaat zoals dat onlangs
in het Heemsteedse Sportakkoord is geformuleerd.”
“Wij proberen zo veel mogelijk partijen samen te brengen. Daarvoor
moet je over muurtjes heen kijken, maar er ook af en toe eentje omver
durven schoppen.”
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Team Heemstede
voor verenigingen eerste
aanspreekpunt bij
coronavragen
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D

e drie buurtsportcoaches van Team Heemstede (SportSupport) Rianne Koldenhof, Tessa van der Zee en Bram Willemsen
worden in de gemeente Heemstede voornamelijk ingezet ten behoeve van de basisschooljeugd. Sinds de eerste lockdown
echter zijn zij op aanvraag van de gemeente ook actief op het gebied van verenigingsondersteuning. Ze helpen de verenigingen
straks weer fatsoenlijk open te kunnen en zijn het eerste aanspreekpunt voor informatie rondom de coronamaatregelen.
sport kan je een hoop kanten op, denk maar aan de gezonde kantine,
rookvrije sportvelden of een veilig sportklimaat.”
“Heemstede zet bijvoorbeeld sterk in op inclusief sporten” zegt
Rianne. “Waar iedereen meedoet, ongeacht leeftijd, achtergrond,
geloofsovertuiging of lichamelijke of verstandelijke beperking. In
november, tijdens de Week van het Respect, hebben we bij voetbalclub
HBC een ‘Verklaring Gelijke Behandeling’ laten tekenen, en daarover was
de gemeente zo enthousiast dat we het in 2021 bij nog negen andere
verenigingen gaan realiseren!”

“De gemeente heeft alle verenigingen per brief laten weten dat ze
voor vragen contact met ons kunnen opnemen”, zegt Rianne. “De
meeste verenigingen kennen we goed vanwege alle toernooien en
sportevenementen die we organiseren, maar nu spreken we ook de
verenigingen waarmee we voorheen minder te maken hadden, zoals de
Scouting.”
Verbindende schakel
Tessa: “Verenigingen hebben vragen over hun leden of het clubhuis, of ze
kunnen hulp gebruiken bij de uitvoering van een plan of idee. Ook gaan
veel vragen over locaties nu de sportzalen dicht zijn. Waar kan er met de
vereniging nog gesport worden? Wat mag wel en wat niet? Zo stond er
afgelopen zomer een balletschool op een softbalveld, een dansschool op
het gras naast een zwembad en een turnvereniging op de schoolpleintjes.
Wij zijn de schakel tussen sportaanbieders die elkaar nodig hebben.
Daarbij managen wij de boel een beetje, zodat niet iedereen tegelijkertijd
op hetzelfde openbare veldje staat. En na iedere persconferentie
sturen we direct een nieuwsbrief uit, dus in die zin vormen we ook de
verbinding tussen gemeente, vereniging en onderwijs.”

RCH-project
Bram: “De sportvereniging wordt door de huidige maatschappij steeds
meer gezien als opvoedingsmilieu, waarbij trainers een belangrijke taak in
de opvoeding van kinderen toebedeeld krijgen. En wat mij betreft blijft
dat nog te veel onderbelicht binnen opleidingen en cursussen.”Voor zijn
scriptieproject voor de (master-)opleiding ‘Lichamelijke opvoeding en
Sportpedagogiek’ gaat Bram na hoe in dat opzicht de situatie bij RCH
is. “Ik ga bekijken wat trainers aan eventuele extra opleiding of coaching
nodig hebben en dan wil ik een praktische methode ontwikkelen, die
direct toepasbaar is voor trainers. In plaats van dat ik alleen met een
analyse kom.”
Helemaal in de lijn van SportSupport, vindt Rianne. “We willen immers
steeds meer de coördinerende en begeleidende rol pakken.”

Sportstimulering
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voor de Heemsteedse
I

basisschooljeugd

n de gemeente Heemstede zijn de buurtsportcoaches Rianne
Koldenhof,Tessa van der Zee en Bram Willemsen van Stichting
SportSupport spin in het web tussen de verenigingen, scholen
en alles wat er te doen is voor de basisschoolgaande jeugd. Zij
organiseren een groot aantal evenementen en sporttoernooien
en alle drie geven zij als vakleerkracht gym op Heemsteedse
basisscholen. Zijn in andere gemeenten de buurtsportcoaches
actief met sport in de wijk? Hier staan zij niet op de pleintjes,
maar zetten juist alles uit vanuit de scholen.

“Onze meerwaarde”, zegt Rianne, “is dat wij als buurtsportcoach en
gymdocent een link met zowel de verenigingen als met de scholen
hebben. In Heemstede worden we puur voor de basisschooljeugd
ingezet en de koppeling tussen die partijen is via ons snel gelegd.
Bijvoorbeeld voor de drie voetbaltoernooien die we organiseren, of het
volleybaltoernooi, het schaaktoernooi en er zijn nog veel meer sporten
die we in toernooivorm aanbieden.” Bram vult aan: “Bovendien heb je
automatisch binding met een school waar je lesgeeft. Dus de lijntjes zijn
lekker kort wanneer kinderen enthousiast gemaakt moeten worden voor
een sporttoernooi dat je organiseert.”

Verder zijn er de Koningsspelen, het gigantische evenement op het strand
voor groepen 5 - 8, met gemiddeld 2000 deelnemers.Voor dit project
wordt samengewerkt met studenten van Inholland en van het CIOS
Haarlem, en ook de sportklassen van de Haemstede-Bargermavo en het
Kennemerlyceum in Overveen bieden ondersteuning.
Tot slot zijn er nog de Adventuredagen in het Heemsteedse speelbos
Meermond, en voor de kleuters bestaat de zesweekse lessenreeks Vallen
en Opstaan, waarbij de drie vakleerkrachten gymlessen komen geven.
Dit wordt gecombineerd met de MQ-scan, een test die aangeeft hoe
leerlingen er qua motoriek voorstaan.
Bitjes en Nopjes
Tessa: “Daarnaast verzorgen wij nog Bitjes en Nopjes, de combinatie
van hockey en voetbal voor kindjes van 4 tot 6 jaar. Een van de
weinige activiteiten die we buiten de scholen om uitvoeren. Het is
een samenwerking met hockeyclub Alliance en voetbalvereniging
RCH, bedoeld om kinderen alvast op jongere leeftijd kennis te laten
maken met deze sporten. Op woensdag- en zondagmiddag - het is zo
ontzettend schattig!”

Sportieve-evenementenkalender
Het schooljaar begint normaalgesproken met de Heemstede Sportdag
op het Sportpark Heemstede - inclusief het zwembad, de sporthal en
de soft- en voetbalvelden. Diverse sportverenigingen verzorgen veertien
verschillende sportclinics voor groepen 7 en 8. Negen van de tien
basisscholen in Heemstede doen mee, met in totaal zes- à zevenhonderd
leerlingen.
Eind oktober is er de Heemstedeloop, waar kinderen via de scholen 1,2
km of 5 km rennen. Daarna volgt het Sportontbijt, voor groep 6, met
gezonde voeding en gevarieerde sportclinics. En in februari is er het
populaire Sportnite, de vertaling van het bekende computerspel Fortnite
naar de sportzaal, waarbij kids met nerf-guns en foampijltjes op elkaar
kunnen schieten.

Mogelijkheden vanuit het sportakkoord
Wil de gemeente dat deze situatie ook na corona blijft bestaan, dan
moet daar extra budget voor komen, aldus Rianne. “Want anders gaat
het af van de uren voor de bassischooljeugd. Wel ligt er in Heemstede nu
een sportakkoord en daaraan kan je ook een en ander ophangen.Vanuit
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HILLEGOM

Masterplan
Samen Gezond Sport, Bewegen
en Onderwijs

e gemeente Hillegom is een middelgrote gemeente en ligt in het midden van de Duin- en Bollenstreek. In Hillegom is ons
team actief onder de noemer Hillegom in Beweging. Gemeente Hillegom wil voor haar inwoners de gezonde keuze de
makkelijke keuze maken en samen een plek creëren om gezond en gelukkig te wonen, te werken en op te groeien.

In 2020 is in samenwerking met een aantal partners, waaronder
Hillegom in Beweging, WelzijnsKompas en The Pando Network
‘Het Leefstijlakkoord Healthy Hillegom 2020-2023’ getekend.
Een mooie mijlpaal. Het initiatief brengt bestaande partijen,
projecten en initiatieven samen die gezondheid in de breedste zin
stimuleren en op die manier een gezondheidsbeweging in gang
proberen te zetten. Door samenwerking en verbinding wordt
niet alleen daadkracht maar ook de zichtbaarheid van partijen
vergroot. Ondanks de COVID-pandemie hebben wij samen met
de strategische partners gebouwd aan een stevig fundament voor
Healthy Hillegom.
Het team Hillegom in Beweging heeft zich afgelopen jaar ingezet
voor diverse partners en doelgroepen. Daarbij werd Sport &
Bewegen niet alleen ingezet als doel, maar juist ook als middel,
bijvoorbeeld om te ontmoeten en daarmee eenzaamheid tegen
te gaan. De buurtsportcoaches vervulden de rol van coördinator,

ondersteuner en adviseur maar ook die van verbinder en uitvoerder
van extra sportactiviteiten voor jong en oud tijdens de Corona
periode. Zo werden sportverenigingen en scholen ondersteund
met advies op maat rondom de coronamaatregelen, inclusief
bijbehorende protocollen, en werden sportaanbieders aan
elkaar gekoppeld. Voor de jeugd werden er onder andere extra
sportactiviteiten in de zomer- en winterperiode georganiseerd
en voor de volwassenendoelgroep was er eveneens een divers
programma voorbeelden hiervan zijn de projecten: Doortrappen,
‘Van Nul naar Fit’, Balkongym en Samen Gezond.
Middels de nieuwsbrief van Hillegom in Beweging werden alle
partners en partijen op de hoogte gehouden van de verschillende
relevante (Corona) ontwikkelingen en het beschikbare Sporten Beweegaanbod. In de volgende artikelen worden een aantal
rollen en werkzaamheden van team Hillegom in Beweging verder
toegelicht, vertelt vanuit het team zelf.
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Een bijdrage leveren
aan de Hillegomse

Sportieve samenwerking
tussen SportSupport en

W

H

					samenleving!
at bijdragen aan de Hillegomse samenleving is een belangrijke drijfveer voor Colin van der Klauw. Hij is als buurtsportcoach
actief in Hillegom, samen met zijn drie collega’s vormen ze het team Hillegom in Beweging. Als rasechte HIllegommer
wil hij inwoners het plezier van sporten laten inzien en dat (meer) bewegen uiteindelijk bijdraagt aan een gezonder leven. Hier
is hij op verschillende manier in zijn werk als buurtsportcoach al druk mee bezig. Naast het geven van verschillende sportlessen
vindt een belangrijk deel van zijn werk achter de schermen plaats.Vanuit het Masterplan Sport en Onderwijs is Colin bezig met
het ondersteunen van het onderwijs in Hillegom. Deze ondersteuning bestaat uit verschillende facetten.

Sportparticipatie
“Een van de projecten is een jaarlijks terugkerend onderzoek naar
de sportparticipatie onder de kinderen van de basisschool. Met deze
informatie kunnen wij heel goed in kaart brengen op welke school
bijvoorbeeld nog weinig kinderen sporten of welke school goed
vertegenwoordigd is bij een bepaalde sportvereniging. Bijvoorbeeld als
veel kinderen al lid zijn van de voetbalvereniging op een bassischool dan
hoeven wij daar geen voetbalclinic te organiseren maar doen we dit juist
op een school waar die vereniging minder vertegenwoordigd is.
Dit onderzoek komt twee keer per jaar terug. De eerste meting is in
oktober en de tweede meting in maart. “Op deze manier kunnen wij
zien of er een verschuiving is of dat er meer kinderen zijn gaan sporten.
Uit het eerste onderzoek kwam naar voren dat kinderen in groep 3 en
4 vaak nog op zwemles zitten en dat pas in groep 4 en 5 gestart wordt
met sporten, al dan niet in verenigingsverband. Er ontstaat een gat in
groep 6 en 7, dan stoppen ze vaker met een bepaalde sport en in groep
8 pakken ze dit weer op. Die ‘gap’ hadden wij vooraf niet bedacht maar
het is zeer welkome informatie want hiermee kunnen wij nog gerichter
clinics geven aan die specifieke leerjaren.
Motorische screening
Een ander onderdeel uit het Masterplan is de MQ-scan. “Hiermee
kunnen wij op scholen tijdens de gymles screenen hoe het gesteld is met
de motorische ontwikkeling van de kinderen en mogelijke achterstanden
op tijd in kaart brengen. Het is een gebruiksvriendelijke scan en geeft
voor de kinderen geen prestatiedruk of faalangst. Deze test is heel
toepasbaar tijdens de gymles. Er wordt een beweegbaan gemaakt waar
kinderen in een bepaalde tijd overheen moeten. Inmiddels zijn er twee
scholen in Hillegom mee gestart en ik hoop dat de andere vijf scholen
ook aansluiten.”
Landelijk voorbeeld
“Als ik terugkijk naar afgelopen jaar vond ik een van de hoogtepunten
de Koningsspelen en dan vooral het voortraject. Wij werden namelijk
benaderd vanuit de landelijke organisatie die achter deze spelen zit.
Zij wilden ons uitvoering van de Koningsspelen als landelijk voorbeeld
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gebruiken voor 2020. In Hillegom staat de samenwerking met
basisscholen en sportverenigingen centraal. Alle basisschoolleerlingen van
groep 3 tot en met 8 komen naar het sportpark om daar verschillende
sportclinics te doen. Per groep worden ze onderverdeeld op een
bepaald sportveld. Sportverenigingen krijgen de kans om op die dag
clinics aan te bieden. We hadden voor 2020 mooie clinics gepland zoals
Jeu de boules, atletiek, dansen en nog veel meer. Daarnaast werken we,
voor deze spelen, samen met het CIOS en de vakleerkrachten van de
scholen. Wij vonden het een eer dat wij als landelijk voorbeeld mochten
dienen wellicht kunnen ze dit voor 2021 gebruiken. Alle 7 basisscholen
doen jaarlijks mee aan de Koningsspelen.”
De Klusjesmannen
Tijdens de eerste lockdown heeft Colin zich samen met zijn collega
Remco ingezet als ‘De Klusjesmannen’. Op deze manier hebben de heren
geld binnen gehaald voor een verzorgingshuis in Hillegom. Uiteindelijk is
er ruim €500 opgehaald waar een aantal mooie spullen voor gekocht zijn
onder andere Japans Biljart. “Wij wilden graag op pad, naar buiten, iets
nuttigs doen. Zo is dit “heitje voor een karweitje” ontstaan.Van te voren
hadden we al bedacht dat we de opbrengst aan een verzorgingshuis
wilden doneren. Iets geven waarmee de inwoners in het verzorgingshuis
wat extra plezier konden beleven. Fantastisch om te zien hoe enthousiast
dit ontvangen is. Ze waren zo enorm dankbaar, dat is wel 100 keer
gezegd. Fijn om in die periode iets te kunnen betekenen voor deze
mensen.”

Sportfondsen Hillegom
ILLEGOM - De buurtsportcoaches van SportSupport/Team Hillegom in Beweging werken nauw samen met
Sportfondsen Hillegom B.V. ‘Een gouden combinatie’, zeggen Paul de Bree (verenigingsadviseur) en Colin van der Klauw
(buurtsportcoach) van Team Hillegom in Beweging. ‘We helpen elkaar en bedenken gezamenlijk unieke sportactiviteiten.’
Beide organisaties zetten zich in voor een vitaal Nederland,
stimuleren plezier in sport en bewegen en werken samen met
gemeenten, maatschappelijke instellingen en andere partners in het
domein van sport, beweging en welzijn. In opdracht van de gemeente
Hillegom beheert Sportfondsen Hillegom onder meer sporthal De
Vosse, buitenzwembad De Vosse met bijbehorende playground, en de
gymzalen aan de Mesdaglaan en de Guido Gezellelaan.

Bollenstroom, waarbij acht leerlingen van basisschool Meer en Dorp
mij assisteren.’

Centrale rol Sportfondsen
Colin: ‘Sportfondsen neemt in de gemeente een centrale plaats in,
maar met name manager van sportcentrum De Vosse Esli Onclin
is voor ons van onschatbare waarde. Hij is bijvoorbeeld belangrijk
aanjager van het Bollenstroomproject, een licht activiteitenprogramma
bedoeld voor de kwetsbare groep ouderen uit de dagopvang van de

SportSupport-activiteiten
Grote evenementen van Team Hillegom in Beweging in de
Sportfondsensporthal zijn de jaarlijkse Sportinstuif, het Hillegomse
Sportontbijt of de populaire Waterspeeldag voor groepen 6, 7, en
8, georganiseerd in samenwerking met studenten Sportkunde van
Inholland en Cios.

‘En dreigt er een evenement van ons te verregenen, zoals vorig jaar
de prijsuitreiking aan de sportkampioenen, dan is één telefoontje naar
Esli genoeg. In no-time regelt hij podium, geluid en onderkomen altijd bereid om mee te denken.’

Driemaal per schoolweek staan de
buurtsportcoaches met het sport op
straat-programma op playground De
Vosse, voor potjes voetbal, trefbal
of andere sportieve spellen. Op hun
beurt organiseren zij ‘s zomers het
complete activiteitenprogramma voor
het Sportfondsenzwembad: glijbaanen surfplankraces, muntjesduiken en
kampioenschappen bommetje. Wil men
iets bijzonders – onderwaterscooters
of speciale festiviteiten - dan wordt er
contact gezocht met Sportcomplex Koning
Willem-Alexander (SKWA) of Feest 44 uit
Hoofddorp.
Goede Reclame
Paul: ‘We kennen elkaar, hebben de sleutels
en komen op de personeels-BBQ’s. Dankzij
warme banden tussen Sportfondsen
en SportSupport hebben we een
supersamenwerking; we krijgen ook vaak
complimenten over wat we hier allemaal
organiseren. En dat is goede reclame voor
beide partijen!’
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Leefstijlakkoord

Healthy

Hillegom getekend
V

rijdag 12 juni is voor het gemeentehuis Hillegom het leefstijlakkoord Healthy Hillegom gelanceerd. Aangejaagd vanuit
de regeling Lokale Sportakkoorden hebben de strategische partners The Pando Netwerk, Welzijnskompas, gemeente
Hillegom en SportSupport / team Hillegom in Beweging het leefstijlakkoord gesloten. Speciale gast bij het ondertekenen van
het leefstijlakkoord was Staatssecretaris Blokhuis (ministerie Volksgezondheid,Welzijn en Sport). De partners presenteerden
tijdens zijn bezoek enkele initiatieven.

Foto: Chris Berlemon - Hillegom Online

Healthy Hillegom is een gezondheidsbeweging die de Hillegommers
inspireert, motiveert en activeert richting een gezonde leefstijl.
Onze ambitie is om de gezonde keuze de makkelijke en meest
zichtbare keuze te maken voor alle Hillegommers. Om iedereen
te inspireren, motiveren en activeren richting de gezonde keuze
werken we samen met inwoners, scholen, supermarkten, horeca,
sport- en beweegaanbieders, ondernemers en het medischen sociaal domein. Gezamenlijk bouwen we aan een sterk
partnernetwerk dat zich inzet om de gezonde keuze de makkelijke
keuze te maken. We brengen alle initiatieven en activiteiten
samen onder de gezondheidsbeweging Healthy Hillegom zodat
zichtbaarheid, bereik en impact optimaal worden benut. De
gezondheidsbeweging zal worden opgebouwd rond zes thema’s:
• Eet natuurlijk
• Blijven bewegen
• Hard werken, hard ontspannen
• Bruisende connecties & zingeving
• Financieel fit
• Gezonde leefomgeving
SportSupport / team Hillegom in Beweging verbindt het sport- en
beweegbeleid aan het leefstijlakkoord. Onder andere door inwoners
te faciliteren in het voldoen aan de beweegrichtlijnen, verwoord
in de deelakkoorden ‘Masterplan Sport, Bewegen en Onderwijs’
en ‘Beweegvisie Volwassenen’. De ambities van het leefstijlakkoord
vertalen wij ook naar de sport- en beweegsector, bijvoorbeeld door
verenigingen te adviseren en ondersteunen in het realiseren van de
gezonde kantine.
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			 Voor

Hillegommers
V

in Beweging

oor senioren die in beweging willen komen maar nog twijfelen over hoe dit aan te pakken.Voor diegenen die weten dat
ze actiever moeten zijn, maar dat minder leuk vinden alleen. Kortom, voor alle 60+ers die het aanspreekt om samen
met leeftijdgenoten te werken aan een betere gezondheid.

Uit onderzoek blijkt dat in vergelijking met andere doelgroepen ouderen
(on)voldoende bewegen. Dit terwijl juist regelmatige activiteit het
verouderingsproces vertraagt en de vitaliteit verhoogt. Om beweging
onder senioren te stimuleren, hebben drie studenten Sportkunde van
Hogeschool Inholland Haarlem ‘Het Beweegtraject’ plus de aansluitende
Fittest georganiseerd. Dit zijn Daan Sneekes (21), Jesse Trap (22) en
Merijn Buitenhek (20) en zij werden begeleid door Sandra Boonstra, een
Buurtsportcoach van Team Hillegom in Beweging/SportSupport.
Voor hen is het nieuwe Beweegtraject 60+ bedoeld. Een periode van
tien weken waarin men in kleine groepjes plezier beleeft en het effect
ervaart dat regelmatig bewegen op de eigen gezondheid en mobiliteit
heeft. Het traject wordt afgesloten met de Fittest 60+ .
Jesse: “Dit traject is een middel om senioren die niet veel bewegen toch
in beweging te krijgen. We geven de deelnemers inzicht in hoe het met
hun fitheid gesteld is en dagen hen uit om dit te verbeteren.” “We willen
vooral laten zien dat bewegen leuk is”, zegt Daan. “En dat lekker in je vel
zitten ook een positief effect heeft op deelname aan en zelfredzaamheid
van ouderen in de maatschappij vergroot.Verder laten we ook zien wat
er aan beweegaanbod georganiseerd wordt in de buurt.”
Merijn: “We beginnen met een aantal testen voor lengte, gewicht,
bloeddruk, reactiesnelheid, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. Dit
is de nulmeting. In tien weken gaan de deelnemers daarna individueel

74

en in kleine groepjes werken aan hun algemene conditie. Onder
begeleiding vinden twee activiteiten per week plaats, één keer per week
bij SportPlaza Hillegom en één keer samen wandelen of fietsen.”
Aan het einde van de rit – tijdens de Fittest – worden de deelnemers
opnieuw getest en de resultaten vergeleken. Op basis van de uitslagen
wordt een vervolgplan in kaart gebracht.
Fittest 60+
De FitTest is bedoeld om senioren inzicht te geven in hoe zij er voor
staan wat betreft hun lichamelijke gesteldheid. Op basis van de uitkomst
van eenvoudige testjes krijgt iedere deelnemer een beweegadvies op
maat, afgegeven door een vakbekwaam fysiotherapeut.
De FitTest 60+ heeft een grote meerwaarde voor de gemeente
Hillegom.Vanwege de vergrijzing is het belangrijk dat er preventief actie
ondernomen wordt. In de Beweegvisie voor Volwassenen hebben alle
betrokken partijen zich ten doel gesteld om zoveel mogelijk mensen te
motiveren om te bewegen. Alle partners zijn aangehaakt.
Meedoen aan een Fittest is erg belangrijk voor deze doelgroep. Naast het
doel om zoveel mensen inzicht te geven in hun conditie en daarmee te
motiveren om (meer) te gaan sporten en bewegen, gaat bewegen zeker
ook over ontmoeten en samenzijn. Zo is de Fittest een mooi middel om
Sport & Bewegen te koppelen aan het Sociaal Domein.
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beweegactiviteiten tijdens

lockdown om jeugd in

beweging te houden

H

ILLEGOM - Gemeente Hillegom besteedt extra aandacht aan de jeugd om verveling tijdens de lockdown te voorkomen.
Daarom organiseerden Colin van der Klauw en Paul de Bree van Team Hillegom in Beweging samen met Welzijnskwartier
en Feest 44 iedere woensdagmiddag de Wintergames. Voor jongeren van 8 tot en met 17 jaar. Daarnaast liggen er plannen
klaar voor nog een tweede activiteit, specifiek voor middelbare scholieren vanaf 13 jaar.
Behoefte aan beweging
‘Deze activiteiten zijn speciaal voor de lockdown in het leven
geroepen’, zegt Colin. ‘Kinderen bewegen gewoon te weinig op
dit moment. De gymles gaat niet door, als je mazzel hebt kan je
buitensporten omdat je bijvoorbeeld voetbalt, maar zit je op turnen
dan valt ook dat weg. Wat overblijft is buitenspelen en dat is in onze
huidige maatschappij helaas steeds minder vanzelfsprekend.’
Woensdagmiddag: Wintergames
De Wintergames waren in de kerstvakantie en daarna wekelijks op
woensdag op Playground de Vosse in Hillegom. Feest 44 biedt ‘levend
Archery Attack’ aan, een soort tikkertje met pijl en boog. Verder is er
voetbal, bubbelvoetbal en paaltjesvoetbal, kickboksen, trefbal en ‘blind’
volleybal. Ook is er een dj-tent, een sjoelbak en een knutselactiviteit,
en uiteraard warme chocolademelk en popcorn.
Paul: ‘We moesten in december wel even alle zeilen bijzetten om
het op zo’n korte termijn van de grond te krijgen, maar het heeft
een geweldig evenement opgeleverd. Wat opvalt is dat niet alleen de
kinderen zelf maar ook hun ouders enorm positief zijn - duidelijk blij
met ieder extra beweegmoment.’
Sportclinic voor middelbare scholieren
Daarnaast liggen er plannen klaar voor een wekelijkse sportclinic voor
middelbare scholieren van 13 tot en met 17 jaar, waarbij telkens een
andere vereniging of sportclub zich kan presenteren aan deze nieuwe
doelgroep. ‘Bootcamp, kickboksen of een voetbalclinic’, geeft Paul als
voorbeeld. ‘We starten zodra de sportverenigingen groen licht geven,
waarschijnlijk zo rond de tweede helft van februari.’
‘Omdat deze doelgroep voor ons nieuw is en redelijk moeilijk te
bereiken, hebben we contact gezocht met de vakleerkrachten van het
Fioretti-college’, zegt Colin. ‘Via de klassencoaches/mentoren gaan zij
dit evenement straks promoten. Het is meteen een goed moment
om de mogelijkheden voor een eventuele verdere samenwerking te
verkennen, dus het is ook een mooi nieuw contact voor ons.’

76

77

Hoofdstuk 5 Hillegom

DE WAARDE VAN
EEN STERK

SPORT-NETWERK

U

iteraard ontkwam ook Hillegom niet aan de gevolgen van de coronacrisis. Het betekende dat veel activiteiten en initiatieven
niet of in aangepaste vorm doorgingen. Tegelijkertijd bleek hoe waardevol het is dat er de afgelopen jaren is geïnvesteerd
in een sterk sport-netwerk, zo vertelt Jessica Frans, teamleider Hillegom in Beweging.

Om Hillegommers te bewegen tot een gezonde leefstijl,
werd in maar t 2020 Healthy Hillegom gelanceerd. Een
samenwerkingsverband tussen gemeente, bedrijven, organisaties,
scholen en (spor t)verenigingen* van waaruit inwoners worden
gestimuleerd om gezondere keuzes te maken. Onder de ‘paraplu’
van Healthy Hillegom wordt ingezet op de thema’s eet natuurlijk,
blijven bewegen, hard werken & hard ontspannen, bruisende
connecties & zingeving, financieel fit en gezonde omgeving. Als
gevolg van de coronamaatregelen moest de geplande lancering/
aftrap digitaal plaatsvinden.
‘We zagen daarnaast dat bij de verenigingen vrijwel alles stil kwam
te liggen’, ver telt verenigingsondersteuner Paul de Bree. ‘Via de
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scholen kon gelukkig nog wel een en ander worden gerealiseerd.
Ook het spor ten op straat is vrijwel elke keer doorgegaan.
Het zomerprogramma bijvoorbeeld, in samenwerking met de
Hillegomse verenigingen. Daarnaast hebben we extra ingezet
op social media, met name Facebook en Instagram, om zoveel
mogelijk inwoners te bereiken. Want zeker in coronatijd is wel
duidelijk geworden hoe belangrijk vitaliteit en gezondheid zijn.’
‘Corona’ stelde de verenigingen sowieso voor de nodige
uitdagingen, ver telt Paul de Bree verder. ‘We hebben altijd al
veel contact met bestuurders, in coronatijd is dat nog verder
geïntensiveerd. Zo wist in de eerste lockdown niemand waar hij
aan toe was en wat wel en wat niet mocht. Daarom hebben we
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begeleiding en advisering geboden over hoe het spor ten binnen
de regelgeving viel in te richten. Ook hebben we informatie,
tips en handvatten geboden rondom financiën, dus hoe je je
vereniging overeind houdt terwijl veel inkomsten wegvallen. Of
denk aan ledenbehoud, dat is echt een grote uitdaging geworden
voor verenigingen afgelopen jaar. Verder hebben we waar dat kon
natuurlijk onze rol als verbindende par tij gespeeld, bijvoorbeeld
wanneer scholen spor tclinics willen houden.’
Jessica Frans: ‘Zelf ben ik sinds medio 2020 werkzaam in Hillegom,
maar zowel Paul als buur tspor tcoach Colin van der Klauw zijn
hier al jaren actief. Daardoor kennen zij iedereen én iedereen kent
hén. Daardoor weten ze wat er speelt, zowel bij verenigingen als
‘op straat’, en hebben ze kor te lijntjes naar alle par tners waardoor
ze snel kunnen schakelen. Bijvoorbeeld toen we vlak voor de
kerstvakantie vanuit de gemeente de vraag kregen om een
vakantieprogramma voor jongeren op te zetten. Binnen 4 dagen
was het geregeld. Zeker in 2020 hebben we gemerkt dat onze
aanwezigheid en inzet in de afgelopen jaren niet onopgemerkt is
gebleven en dat ‘bewegend Hillegom’ ons goed weet te vinden.’

“Bewegend Hillegom weet
ons goed te vinden.”
* De strategische partners van Healty Hillegom zijn SportSupport,
Hillegom in Beweging, Welzijnskompas Hillegom/Lisse, The Pando
Network en Alles is gezondheid. Daarnaast is er een groot aantal
andere partijen aangesloten die zich inzetten voor een gezondere
samenleving.
Een greep uit het aanbod van Hillegom in Beweging in 2020:
> T ijdens de Hillegomse FitTest 60+, georganiseerd in samenwerking
met studenten Sportkunde van Hogeschool Inholland, kregen zo’n
80 senioren meer inzicht in hun algehele fitheid.
> A ls opvolging hiervan is het Beweegtraject 60+ opgestart. In tien
weken gaan deelnemers individueel en in kleine groepjes werken
aan hun conditie.
> H et programma ‘Samen Gezond’ ging van start, bedoeld voor
mensen die gezonder en fitter door het leven willen gaan.

> Er is uitvoering gegeven aan het landelijke programma
>

>
>
>

‘Doortrappen, veiliger fietsen tot je 100ste!’. Dit programma is er
op gericht om ouderen te helpen zo lang mogelijk op een veilige
manier te laten fietsen (en dus bewegen).
D
 e verenigingsondersteuning is doorgezet. Korfbalvereniging
SDO ondersteund om een aantal commissies op te tuigen en het
kader te versterken en de accommodatie te verbeteren. Door
de coronamaatregelen is dit stil komen te liggen, in 2021 wordt
het traject weer opgepakt. Bij tennisvereniging HTC, één van
de weinige sporten die nog toegestaan was, is de ledenwerving
ondersteund met zo’n 140 nieuwe leden tot gevolg.
D
 e uitrol van het programma ‘clubkadercoach’ van NOCNSF is
voorbereid. Daarbij worden trainers opgeleid om, naast technische
en tactische training, ook meer pedagogische en didactische
vaardigheden te ontwikkelen.
In de zomer was er een activiteitenprogramma in/voor het
Sportfondsenzwembad: glijbaan- en surfplankraces, muntjesduiken
en kampioenschappen bommetje.
D
 riemaal per schoolweek staan de buurtsportcoaches met het
sport op straat-programma op playground De Vosse, voor potjes
voetbal, trefbal of andere sportieve spellen.

Het complete aanbod en actuele nieuwsberichten zijn te vinden op
www.hillegominbeweging.nl
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Velsen in het kort
CIJFERS
Scholen

29
70

Sportverenigingen

DIENSTEN | ACTIVITEITEN | THEMA’S
SportMix

Move Mates

Beweegkriebels

GIDS-Project

Sportpas
Velsen

Koningsspelen

Dubbelzeskamp
Bewegen op
het schoolplein
Glow in the
Dark SportMix
80

Telstar
Streetleague
Schoolsport
VO

SportNite

Verenigingsondersteuning

Brede School

Cruyff
Toernooi

I

VELSEN

n de gemeente Velsen is SportSupport actief met de inzet van buurtsportcoaches in alle dorpskernen van de gemeente. De
buurtsportcoaches richten zich met maatschappelijke projecten op het verbinden van de sectoren sport en onderwijs.

Team Velsen heeft dit jaar op een viertal scholen Move Mates lessen
gegeven aan de kinderen. Een mooi middel om kinderen uit de
bovenbouw in te zetten als begeleider bij spelletjes in de pauze. De
grote kinderen voelen zich trots en verantwoordelijk dat ze andere
kinderen mogen helpen. De jongere kinderen vinden het vaak leuk dat ze
geholpen worden door de oudere kinderen.
In de voorjaarsvakantie stonden dit jaar twee toffe activiteiten op het
programma. Nieuw was de PeuterInstuif voor kinderen van 1 t/m 4 jaar
en SportNite werd voor de tweede keer georganiseerd in Velsen. Dat er
behoefte is onder de ouders om ook met jonge kinderen in beweging
te komen bleek wel uit het aantal aanmeldingen. Maar liefst 300 kinderen
hebben aan deze eerste editie van de PeuterInstuif meegedaan. Uiteraard
was de SportNite ook weer een succes 240 deelnemers.
Ook waren wij actief in Velsen-Noord. Bij basisschool de Vlinder is een
serie beweegkriebel lessen gegeven en dagelijks waren we te vinden bij
bassischool de Plantaan voor de gymlessen. Een groot deel van het jaar
zijn deze lessen buiten gegeven. In IJmuiden zijn wij het hele jaar te vinden
op meerdere scholen met schoolpleinactiviteiten. In de kerstvakantie
hebben wij nog als vervanging voor het populaire dubbel6kamp, sporten spelactiviteiten neergezet op het veld van DKV.

Om kinderen toch in beweging te houden zijn wij vanaf maart actief
geweest om veel activiteiten in de buitenlucht te organiseren.Voor
de noodopvang die plaatsvond bij de basisscholen hebben wij drie
dagen per week, op zes verschillende locaties sport- en spelactiviteiten
georganiseerd. Scholen waren hier ontzettend blij mee dat er in de pauze
toch nog sportactiviteiten konden plaatsvinden. Hiermee hebben we
gemiddeld 180 kinderen per week geënthousiasmeerd.
In maart zijn we gestart in de projectgroepen van het sportakkoord.
Ook hebben we afgelopen jaar intensiever contact gehad met
sportverenigingen. Om de verenigingen op de hoogte te houden van het
laatste nieuws hebben we meerdere nieuwsbrieven verstuurd. Dit werd
erg gewaardeerd.
Op vijf verschillende plekken in de gemeente hebben wij vanaf april
Sport&Spel op het veld activiteiten georganiseerd. Gemiddeld hebben
hier 100 kinderen per week aan deelgenomen. In de zomervakantie
kwam hier nog een locatie bij en stonden onze buurtsportcoaches op
maar liefst zes plaatsen voor een zomersportprogramma. Dit werd
goed ontvangen bij zowel de ouders en de kinderen daarom zijn we
na de zomervakantie verder gegaan met deze buiten activiteiten. De
gemiddelde deelname per week ging toen omhoog naar 120 kinderen.
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SportSupport

Team Velsen stemt beweegaanbod

Fortnite wordt Sportnite: sportief ‘gamen’ in de gymzaal
K

ids van jongs af aan op een leuke manier in beweging krijgen, dat is wat de buurtsportcoaches van Team Velsen doen.
Want als kinderen plezier hebben in bewegen, worden ze motorisch sterker en blijven ze vaak langer sporten. Vanuit dat
idee werd Sportnite bedacht, als sportieve tegenhanger van het populaire computerspel Fortnite en bedoeld om sport en de
belevingswereld van gamen bij elkaar te brengen. Jordy van Zaanen (32): ‘We zochten naar iets dat de basisschooljeugd zou
aanspreken en dat werd een enorme hit!

De zes buurtsportcoaches uit Velsen-Noord, IJmuiden, Velserbroek
en Santpoort/Driehuis vormen samen Team Velsen. Jordy van
Zaanen is de senior buurtsportcoach van het team: ‘Wij organiseren
meerdere activiteiten op scholen en in de wijk en daardoor kennen
de kids ons. Zo nemen veel kinderen deel aan de SportMix, een
naschoolse sportactiviteit waarbij ze op een laagdrempelige manier
kennismaken met verschillende sporten. En de SportPas Velsen
loopt via ons. En verder verzorgen wij altijd een grote activiteit in de
vakantie.’

succesvol af op jeugd

Supertrots
‘Het was een gigantisch succes, iedereen ging verkleed en al
volledig op in het spel. We kregen zelfs positieve reacties van
buurtsportcoaches uit Brabant en Zeeland!’ Dit jaar organiseren
collega’s van SportSupport ook Sportnite-events in Bloemendaal en
Hillegom. Liggen er in Velsen alweer ideeën klaar voor iets nieuws?
Jordy lacht. ‘Onze aandacht gaat nu eerst uit naar de volgende
Sportnite op 20 februari in het Polderhuis in Velserbroek, en ook
die inschrijving zit al zo goed als vol. Daarna gaan we eens rustig
kijken wat we nog meer kunnen verzinnen.’

“We zochten iets dat de
basisschool zou aanspreken
en dat werd een enorme hit.”
‘Trek je vetste skin aan’
Om kinderen vanachter de computer in de sporthal te krijgen,
bedacht Team Velsen vorig jaar in de herfstvakantie iets totaal
nieuws. Sportnite in sporthal IJmuiden Zeewijk, een live-variatie op
de online game Fortnite. Compleet met kenmerkende Fortniteelementen zoals nerfs om mee te schieten, obstakels om je achter
te verschuilen plus plotselinge verkleiningen van het speelveld
dankzij bewegende schermen vanuit het plafond. Doel van het spel?
Als laatste overblijven.

82

83

Hoofdstuk 6 Velsen

Sportief begin 2020
met Dubbel6Kamp
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O

p 2 & 3 januari is in IJmuiden het nieuwe jaar weer sportief afgetrapt met Dubbel6Kamp. In totaal kwamen 676 kinderen
van groep 3 tot en met 8 in actie verdeeld over 2 dagen en 4 dagdelen. Het evenement wordt sinds 2 jaar georganiseerd
door de buurtsportcoaches van Velsen. Echter werd in 2020 al de 46e editie georganiseerd, dit Dubbel6Kamp is inmiddels een
mooie traditie geworden in de gemeente Velsen.
Tijdens Dubbel6Kamp worden er 6 spellen gespeeld waarbij de teams
het steeds tegen elkaar opnemen. Alle deze spellen worden gespeeld op
tijd, waarbij er binnen die 20 minuten zoveel mogelijk punten moeten
worden gescoord. Bijvoorbeeld bij de jungle run proberen kinderen zo
vaak mogelijk over de baan te rennen. Bij het varken doen de kinderen
super hun best om zoveel mogelijk tennisballen naar de andere kant
brengen, via de mond van het varken. Zoveel mogelijk lichtjes uitdoen dat
is het spel met de flitsende pionnen. Naast een beker voor het team met
de meeste punten wordt er ook veel aandacht besteedt aan fair play en
verkleden. Er is dan ook een beker te verdienen als teams laten zien dat
ze hier moeite voor gedaan hebben.
Het Dubbel6Kamp zou niet kunnen bestaan zonder de inzet van
vrijwilligers. Er is in Velsen een goede samenwerking met het Vellesan
College, elk jaar gelukkig ondersteunen veel leerlingen uit de sportklassen
bij dit evenement. Ook liepen er 2 studenten van het CIOS hun 3e
jaar stage en hebben de organisatie geholpen en ondersteund om
dit evenement neer te zetten. Daarnaast hebben 4 leerlingen van het
Mendel hun meeloopstage volbracht door 2 dagen te ondersteunen. Per
dag waren er maar liefst 14 vrijwilligers actief. Daarnaast zijn er nog de
zaalbeheerders, de mensen van Sportcafé Nol en de eerstehulpverleners
van het Rode Kruis. De Albert Heijn in IJmuiden heeft in de vorm
van het leveren van groente en fruit voor alle deelnemers een mooie
sponsorbijdrage geleverd.
Ieder jaar zijn er een aantal bekende onderdelen binnen dit evenement
zoals de stormbaan en het opblaasdier maar elk jaar worden er ook
nieuwe spellen neergezet om het toch herkenbaar maar ook vernieuwd
te houden.

Foto’s: Marleen Dalhuijsen
84

Foto’s: Marleen Dalhuijsen
85

Hoofdstuk 6 Velsen

Actieve rol voor

SportSupport in

GIDS-gemeente Velsen
G

ezond in de Stad (GIDS) is een stimuleringsprogramma
vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport, met als doel gemeenten te helpen bij de lokale aanpak
van gezondheidsachterstanden in woonwijken. SportSupport
geeft voor gemeente Velsen invulling aan het GIDS-project in
de wijken Velsen-Noord en de Zee- en Duinwijk in IJmuiden.

SportSupport-buurtsportcoach Jerry van Akkeren organiseert het
GIDS-programma in IJmuiden, collega Yoran Wezepoel doet dat in VelsenNoord. Jerry: “GIDS is een interventie- of educatieprogramma, dat gaat
om het bijbrengen van het belang van gezond eten en bewegen. Daarbij
richten we ons op kinderen die het echt nodig hebben, die qua motoriek
onvoldoende vaardig zijn of bijvoorbeeld overgewicht hebben. Ook
geven wij de ouders waardevolle tips & tricks, zoals wat te doen met een
moeilijke eter of stimulerende spelletjes voor op straat.”
Lessenreeksen
Het GIDS-project in IJmuiden is bedoeld voor leerlingen van
basisscholen De Pleiaden, De Zefier en De Origon, en bestaat uit twee
‘hoofdinterventies’ of reeksen van telkens zes lessen.
Voor de reeks Vallen & Opstaan worden leerlingen uit groep 1 t/m 8
gescreend op hun motoriek, met de mogelijkheid door te verwijzen
naar fysiotherapeut Maas. Leerlingen met onvoldoende motorische
vaardigheden worden in extra beweeglessen vanuit GIDS aangemoedigd
om méér en béter te bewegen. Gezond eten & Bewegen richt zich
op de groepen 5 t/m 8, waarbij leerlingen per week eerst een uurtje
sporten en daarna zelf mogen koken in buurtcentrum De Dwarsligger.
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Met Move Mates meer
plezier en beweging
op het schoolplein

H

et programma Move Mates leidt kinderen uit groep 7 op tot speelpleincoach. Zij leren om zelfstandig spellen en leuke
beweegactiviteiten te organiseren voor de jongere kinderen op het schoolplein tijdens de pauze. Buurtsportcoaches Adrie
Engel (33) en Bianca van Geldorp (26) zijn als Move Mates-opleider voor Stichting SportSupport Kennemerland actief in de
gemeente Velsen, onder andere op basisscholen De Toermalijn (Driehuis) en De Hoeksteen (Velserbroek).

Bianca: ‘Het komt veel voor dat leerlingen zich tijdens de pauze vervelen.
Niet iedere school beschikt over een ruim schoolplein en materialen
die uitdagend genoeg zijn, en met een klein duwtje in de juiste richting
en een beetje extra inspiratie bereik je dan al snel wat. De Move Mates,
de speelpleincoaches van groep 7 dus, bedenken spellen en activiteiten
voor alle kids om aan mee te doen en ze proberen iedereen op het
schoolplein zoveel mogelijk bij hun activiteiten te betrekken.Voor wie wil,
want niks is verplicht. Daarnaast is het ook een mooie manier om pesten
tegen te gaan, want iedereen mag meedoen.’
Praktijklessen
De school bepaalt zelf hoeveel leerlingen van groep 7 en/of groep 8
worden opgeleid tot Move Mate. Na eerst een introductieles volgt dan
een reeks praktijklessen, die worden afgesloten met een stageperiode. Na
afloop ontvangen de deelnemers een certificaat, en vanaf dat moment
kunnen zij in kleine groepjes aan de slag op het schoolplein, desgewenst
gebruikmakend van spellenkaarten met daarop per spel de benodigde
materialen en belangrijkste spelregels.
Adrie: ‘In feite leren we de Move Mates in relatief korte tijd hoe
ze moeten lesgeven, en dat pakken zij keer op keer razendsnel
op! Het is geweldig hoe zij zich ontplooien: hoe je voor een groep
staat, hoe je iets kort en duidelijk uitlegt en hoe je handelt als er
bijvoorbeeld ruzie ontstaat. Bovendien leren ze met een geheel nieuwe
verantwoordelijkheid om te gaan.’

Groter bereik
‘Het Move Mates-programma’, licht Bianca toe, ‘biedt een goed alternatief
voor de tussenschoolse opvang (TSO) die de buurtsportcoaches al jaren
op diverse scholen verzorgen. Het betekent weliswaar dat je vooraf een
aantal maanden intensief bezig bent (met opleiden) binnen één school,
maar daarna kunnen de Move Mates zelf aan de slag. Zo bereiken we
uiteindelijk veel meer scholen en zijn wij dus veel breder inzetbaar voor
de hele gemeente.’
Win-win-win-win-situatie
Bianca: ‘Door het Move Mates-traject zie je dat de oudere en jongere
kinderen elkaar gaan herkennen en heel enthousiast gaan begroeten
en knuffelen zelfs! Soms worden ze met gejuich onthaald als ze het
schoolplein opkomen. Het creëert een saamhorigheidsgevoel dat er
normaalgesproken op zo’n basisschool niet is.’
Adrie: ‘Je ziet de Move Mates in hun persoonlijke ontwikkeling groeien en
met alles wat ik ze aanreik gaan ze direct aan de gang. Het geeft plezier
en zelfvertrouwen en dat maakt dit programma goed voor de school en
voor de jongere kinderen op het schoolplein, maar ook voor de Move
Mates zelf en natuurlijk voor ons als trotse buurtsportcoaches.’

Preventief inzetten
Jerry: “Het is slecht gesteld met de motorische vaardigheid van jongeren
en daarom is het zo noodzakelijk dat we preventief vol inzetten op de
basisjeugd. Want hoe vaardiger op jonge leeftijd, hoe meer ze geneigd zijn
om later te blijven bewegen. En vooral die jonkies vinden extra beweging
echt heel leuk.”
“De grotere kinderen vinden de kooklessen weer fantastisch. Ouders
zijn vaak enorm verrast over het plezier dat hun eigen kind heeft in
voedselbereiding. Dat enthousiasme kan zo aanstekelijk zijn, dat er soms
blijvende veranderingen worden doorgevoerd. Dat kinderen bijvoorbeeld
meer betrokken worden bij de keuze voor avondmaaltijd of ontbijt, wat
de sfeer thuis ten goede komt, maar ook gezondere eetgewoonten in de
hand werkt. En dat wil je!”
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euters in beweging, want jong geleerd is oud gedaan! Dat roepen Bianca van Geldorp en Tessa van der Zee,
buurtsportcoaches bij Stichting SportSupport Kennemerland in de gemeente Velsen. ‘Kindjes zitten veel te veel in een
buggy, achter in de auto of op de bank’, zegt Tessa. ‘En het is echt zaak dat daar verandering in komt. Het blijkt dat kinderen
bewegen later langer leuk blijven vinden wanneer ze daarin al op jonge leeftijd worden uitgedaagd. Dus liever op een kleed
met speeltjes op de grond dan steeds maar in een wippertje.’

Beweegrichtlijn
Op dit moment is er voor kinderen jonger dan 4 jaar nog geen
beweegrichtlijn, maar dat wil niet zeggen dat het voor hen niet
belangrijk is. Beide buurtsportcoaches benadrukken dat door vroeg
te investeren in gevarieerd bewegen de basis wordt gelegd voor
een actief leven en een goede ontwikkeling van baby’s, dreumesen
en peuters.

Sociale omgeving
De nadruk ligt echter vooral op de sociale omgeving. ‘We zijn
daarom nu eerst aan het uitzoeken hoe wij ouders en verzorgers
bewust kunnen maken van het belang van bewegen’, legt Tessa uit.
‘Er staan gesprekken ingepland met de JGZ, de jeugdarts en de
jeugdverpleegkundige om te zien welke tips zij ouders al meegeven,
en om te zien wat wij hierin kunnen betekenen door samen te
werken.’ Stap 2 is dan in gesprek te gaan met de pedagogisch
medewerkers van de kinderopvang.
Activiteiten
Het streven is om vanuit SportSupport voor de allerkleinsten
straks ongeveer vier activiteiten per jaar te organiseren. Bianca: ‘In
februari was er in Velserbroek al de Peuterinstuif met onder andere
een loopfietsjesparcours, parachutespelen en een springkussen.
Daar komt zeker een vervolg op, maar eerst zijn we alles aan
het inventariseren - onze plannen staan nu nog enigszins in de
kinderschoenen.’

Fysieke omgeving van het jonge kind
Zowel de fysieke omgeving als de sociale omgeving is daarbij van
belang. Bianca: ‘We maken een overzicht van wat er bij verenigingen
voor deze jonge doelgroep al wordt aangeboden. Verder brengen
we bijvoorbeeld alle speelpleintjes en speeltuinen in de gemeente
Velsen in kaart met behulp van de (al bestaande) Speeltuin-app.’
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e MQ-scan is een gedigitaliseerde tool die de motorische vaardigheden van kinderen in het basisonderwijs meet.
Inzicht in de motoriek maakt het mogelijk om vroegtijdig bij te sturen of in te grijpen door bijvoorbeeld de reguliere
gymlessen af te stemmen op de behoefte en achterstanden van de leerlingen. Ook kunnen er extra beweegactiviteiten
worden aangeboden.
In de gemeente Velsen is vanuit het Sport- en Preventieakkoord
deze zomer een projectgroep gestart om de MQ-scan op meerdere
basisscholen af te nemen. Jerry van Akkeren (Stichting SportSupport
Kennemerland) is projectleider en regelt afspraken met onderwijs
en welzijnsinstellingen en de realisatie van het aanvullende
beweegaanbod.
Motorische Quotiënt
‘De MQ-scan is een screeningstool waarmee we de motoriek van
kinderen in kaart kunnen brengen’, legt hij uit. ‘Met materialen uit
de gymles wordt door de vakleerkracht of buurtsportcoach een
beweegbaan opgezet, waarbij allerlei obstakels getrotseerd moeten
worden. De snelheid en vaardigheid waarmee de kinderen dat doen,
bepaalt hun individuele score: vijf kleuren geven aan of een kind
bovengemiddeld, gemiddeld of ondergemiddeld scoort ten opzichte
van leeftijdgenootjes.’

“Sport is ook belangrijk voor
het cognitief functioneren.”

Prioriteit
Als het aan Jerry ligt gebruiken straks scholen in alle gemeenten de
MQ-scan. ‘Vanuit SportSupport proberen we het actief te stimuleren.
Bijna alle vakleerkrachten zijn enthousiast, maar uiteindelijk bepaalt de
schooldirectie of er budget voor is.’
Buurtsportcoach Tessa van de Zee werkt met de scan op enkele
basisscholen in Heemstede. ‘Dankzij deze screeningstool worden er
concrete vervolgstappen gezet, omdat nu veel beter zichtbaar wordt
welke actie noodzakelijk is. En de beweegbaan is echt leuk - oudere
kids beschouwen het als een free run parcours en zijn niet te houden,
terwijl de kleintjes echt hun best doen om alles correct uit te voeren.
Ik heb nog niet meegemaakt dat ze het niet geweldig vinden!’

n de gemeente Velsen werd net als in veel Nederlandse gemeenten afgelopen jaar gewerkt aan een lokaal sportakkoord. Een
Sport- en Preventieakkoord met thema’s als overgewicht, de rookvrije vereniging en een gezonde sportomgeving. Naast de
verschillende sportverenigingen haakten ook veel partijen vanuit de gezondheidshoek aan. Emma Poelman en Rianne Schenk
waren de sportformateurs, Tim Joon van Stichting SportSupport is voorzitter van de stuurgroep van het akkoord.
De stuurgroep bestaat verder uit welzijnsorganisaties, een
fysiotherapeut, twee sportbeleidmedewerkers van de gemeente
Velsen, een afgevaardigde van voetbalclub Telstar en een
verenigingsbestuurder. Verenigingen en geïnteresseerden konden input
leveren op de verenigingsavond, die nog nét voor de lockdown in
maart plaatvond. Daaruit kwam een groot aantal concrete plannen
uit voort.
Plannen vanuit het veld
Tim Joon: “Er ligt in Velsen een akkoord met 24 concrete plannen.
Allemaal geschreven, bedacht én straks uitgevoerd door de partijen
uit het veld. Met de helft ervan kon men nog aan de slag voor de
laatste lockdown, en daar gebeurt al veel moois mee. Zo wordt er
extra sport & beweeg-aanbod gecreëerd door verenigingen, men
stuurt aan op sociale controle binnen die verenigingen, leefstijlcoaches
geven richting aan de GLI (gemengde leefstijlinterventie), en er
wordt hard gewerkt aan specifiek sportaanbod voor ouderen. Ook
bleek er onder sportaanbieders grote behoefte te bestaan aan een
maandelijks vragenuurtje om onderling informatie uit te wisselen en
daar kunnen we goed mee aan de slag nu.”
Een aantal projecten ligt echter nog op de plank. Vanwege de
coronamaatregelen of omdat inmiddels de prioriteiten van de

initiatiefnemers gewijzigd zijn. “We zijn nu een klein half jaar bezig”,
zegt Tim. “En we willen vanuit de stuurgroep een omslag maken van
het controleren en activeren van de bestaande plannen, naar kijken
waar kansen liggen om weer nieuwe partijen bij het akkoord te
betrekken. Wat proactiever gaan sturen dus en bovendien het stukje
preventie nog belangrijker maken.”
Breed werkveld
Er is in de opzet van het akkoord zorgvuldig gekeken welke van de
speerpunten in het landelijke sportakkoord belangrijk zijn voor Velsen.
Tim: “Doordat de verenigingsavond nog net doorgang kon vinden en
alle partijen dus inspraak hebben gehad, beslaan de initiatieven die er
zijn een mooi breed gebied. Er is aandacht voor ouderen, maar ook
voor mensen met een financiële, lichamelijke of sociaal achterstand.
Er zijn projecten specifiek voor jongeren, maar ook voor bijvoorbeeld
immigranten in een bepaalde wijk.”
“De enige kaders die we in Velsen gesteld hebben, is dat het moet
gaan om een samenwerking en dat de initiatieven geborgd zijn. Dat
heeft al tot verrassende verbanden geleid tussen partijen die elkaar
anders niet snel hadden gevonden. Velsen heeft met het Sport- en
Preventieakkoord echt een fantastische opzet en ik ben er trots op
dat we landelijk zo’n mooi voorbeeld geven van hoe het kan.”

De vakleerkracht kan vervolgens de gymles afstemmen per kind.
Voor degenen met een ondergemiddelde score is er nog extra
beweegaanbod beschikbaar, en wijst de uitslag op een mogelijke
motorische achterstand dan wordt er doorverwezen naar
specialistisch aanbod zoals kinderfysiotherapie.
Ontwikkeling van het kind
‘Dankzij de inzichten van de scan kan je de motoriek van kinderen
dus gericht verbeteren’, benadrukt Jerry. ‘Zij krijgen daardoor meer
plezier in bewegen en de kans is groot dat zij ook langer zullen
blijven bewegen. Sport is niet alleen van belang voor de lichamelijke
gezondheid van een kind, maar ook voor het cognitief functioneren
en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Tijdens de gymles leer je hoe
je functioneert in een groep of hoe je omgaat met winst of verlies skills die je in je verdere leven goed kan gebruiken.’
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#AlfabetChallenge
De HUGO BOSS Letterenloop kwam dit jaar met een
alternatief, nadat de 2020 editie werd geannuleerd, vanwege
alle covid-19 maatregelen. De Letterenloop werd in 2020
de HUGO BOSS #AlfabetChallenge. Deze Challenge werd
samengesteld in samenwerking met 201FysioSpor t en bestond
uit 26 thuisoefeningen met instructies om fit en gezond te
blijven. Deze oefeningen waren voor iedereen, van jong tot
oud en voor snelle hazen en de ontspannen lopers. Bekende

Letterenloop ambassadeurs hebben ieder op eigen en unieke
wijze de instructies verzorgd. Zo probeerde het bestuur van
de Letterenloop deelnemers toch te inspireren om fit en
gezond te blijven en in training te blijven voor eventuele andere
hardloopevenementen.

Op het YouTube kanaal van de Letterenloop zijn alle video’s met de
oefeningen terugvinden.

EVENEMENTEN

SportSupport Evenementen
en Loopcircuit 2020...

ambitie met de nodige hindernissen!

M

et een volle hardloopagenda het kalenderjaar begonnen, werd al snel duidelijk dat goede voornemens en
grootse plannen moesten worden bijgesteld en aangepast.

Van live naar online, van echt naar vir tueel. De invloed van
pandemie gerelateerde beperkende maatregelen heeft in 2020
nadrukkelijk zijn stempel gedrukt op het mogen en kunnen
uitvoeren van de mooie SportSupport hardloopkalender.
Sponsoren, par tners, deelnemers, vrijwilligers en medewerkers
hebben een ultieme inspanning geleverd om toch te kunnen
laten wandelen en hardlopen. Met een vir tuele ZorgSpecialist
Grachtenloop, Hugo Boss Letterenloop, Teva Halve van Haarlem
en een speciale Teva Halve van Haarlem Walk, maar ook met
een helaas geannuleerde 80e Pim Mulierloop, Pierloop Velsen en
Heemstede Loop werd het een jaar met een lach en een traan.
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Goede nieuws is wel... we zijn meer en vaker gaan trainen. We
vinden wandelen en lopen leuker dan ooit! We doen het dus
meer! Dat biedt hoop, dat biedt perspectief, dat gekoppeld aan
een onverminderde ambitie betekent dat het Spor tSuppor t
Loopcircuit zich weer meldt in 2021 met veel herkenbaar maar
ook nieuw hardloop- en wandelaanbod.
Keep walking and running! Het eerstvolgende hardloop- of
wandelevenement is in de maak.
Powered by SportSupport natuurlijk.
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ZomerRun

ok De ZorgSpecialist Grachtenloop en de Teva Halve van Haarlem werden in 2020 twee virtuele runs onder de noemer
de SportSupport Zomerrun. Dit betekende dat deelnemers in de maanden juni, juli augustus en september op hun eigen
moment en eigen route konden hardlopen en dit online registreren met een inlogcode.

Hoofdstuk 7 Evenementen

HAARLEM WALK

e 36ste editie van de TEVA Halve van Haarlem stond bij vele hardlopers groot in de agenda. Helaas ging dit hardloopfestijn
startend vanaf de Grote Markt in Haarlem niet door i.v.m. alle covid-19 maatregelen. Stichting SportSupport Kennemerland
organisator van de Teva Halve van Haarlem is opzoek gegaan naar een alternatief en dat heeft goed uitgepakt! Op zondag 27
september werd er een wandeling georganiseerd de: Teva Halve van Haarlem Walk, ‘een wandeling met smaak’.
Milanne Teunissen, projectleider van de Teva Halve van Haarlem kijkt
terug op een geslaagde dag. ‘Wij zijn erg blij dat we in deze tijd toch een
evenement hebben kunnen organiseren. In de voorbereiding hebben we
nauw samengewerkt met de Gemeente Haarlem en de Veiligheidsregio.
Toch is het altijd even spannend op het moment dat de maatregelen
weer worden aangescherpt. Gelukkig hebben de deelnemers zich netjes
aan de maatregels gehouden en hierdoor is het evenement een succes
geworden. Wij hopen dat we de Walk in 2021 erbij kunnen blijven doen!’

Juni en juli stonden in het teken van De ZorgSpecialist Grachtenloop
en er kon virtueel worden meegedaan aan de 1 km KidsRun, Run2Day
Haarlem 5 km en De ZorgSpecialist 10 km. De maanden augustus
en september stonden natuurlijk in het teken van de Teva Halve van
Haarlem. Hier kon worden deelgenomen aan de 1 km KidsRun, Run2Day
5 km, SportSupport 10 km en de Teva Halve Marathon, uiteraard
allemaal virtueel.
Meedoen was super eenvoudig. Als de deelnemer de afstand online
gelopen en geregistreerd had, dan was de gelopen tijd direct zichtbaar in
het online klassement op de website.
Alleen al door deel te nemen aan de ZomerRun waren er prijzen
te verdienen. Zo kregen de deelnemende kinderen een gratis ijsje bij
IJssalon Garrone in de Grote Houtstraat. Deelnemers aan de 5 en 10
km konden gratis vers geperste sinaasappelsap bij AH Vos halen of een
heerlijk verkoelend 0.0 biertje bij Café de Zwaan. Daarnaast waren er
ludieke social media acties waarmee er nog toffe prijzen te winnen vielen,
zoals een fitbit, een mooie bos bloemen of een heerlijk bbq pakket.
Aan het einde van de twee periodes zijn de klassementen opgemaakt
en heeft de top drie nog mooie prijzen kunnen ophalen bij Run2Day
Haarlem.
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Op zondag 27 september hebben er maar liefst 520 wandelaars
deelgenomen aan de Walk, verdeeld over een 5, 10, 15 en 22 kilometer.
De 22km mocht als eerste van start vanaf ’t Wapen van Kennemerland
in het Ramplaankwartier. De andere drie afstanden hadden hun eigen
startlocatie in de Vijfhoek bij Restaurant de Wandelaar.
Wat deze editie van de Teva Halve van Haarlem zo bijzonder maakte
was de nauwe samenwerking met de horecaondernemers. De
diverse stempelposten waren ondergebracht bij diverse horeca. Als
de deelnemers hier op het terras een drankje bestelden, kregen ze op
vertoon van hun stempelkaart een lekkernij van de horeca cadeau! Dit
varieerde van een muffin, pannenkoek, hotdog, bitterbal, kaashapje tot
aan Spaanse tapas! De slogan van het evenement was dus niet voor niets:
Een wandeling met smaak!
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