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VOORWOORD

SPORTIEVE LEZER!
Voor u ligt het SportSupport jaarmagazine 2021!  
Graag nemen wij u mee op onze sportieve reis door een bewogen maar toch vooral 
ook weer bevlogen jaar. Een jaar waarin veel werd gerept van beperkingen maar 
waarin wij toch graag dachten in mogelijkheden. Waarin de zin en het nut van 
sporten, bewegen en het nastreven van een zo gezond mogelijke actieve levensstijl 
eens te meer hun waarde bewezen. 

adviseert, stimuleert, motiveert, activeert, faciliteert 
én realiseert SportSupport tal van sport-, beweeg- en 
gezondheidsprojecten in haar werkgebied.  
Een werkgebied dat zich met structurele dienstverlening 
uitstrekt van Velsen naar Haarlem, Bloemendaal, 
Heemstede, Hillegom en Lisse, maar ook voorziet in 
incidentele beleids-, advies- en uitvoeringstrajecten in 
andere gemeenten, omliggend of verder van huis.  
In al onze projecten werken we graag en veel samen 
met partners uit bedrijfsleven, cultuur, kinderopvang, 
sport, onderwijs, overheid, welzijn en zorg. 

Onze visie voorziet in een maatschappij waarin een 
ieder in een veilige, gezonde en inclusieve omgeving 
naar ambitie, behoefte en vermogen kan sporten en 
bewegen. En er een zo gezond mogelijke leefstijl op  
na kan houden. 

Hoe vertaalt zich dat in de praktijk? Met inzet van 
onze in 25 jaar opgebouwde kennis en ervaring die 
ligt opgesloten in onze 50 goed opgeleide, kundige 
en enthousiaste medewerkers zijn we jaarlijks actief in 
talloze projecten en evenementen. Van klein  
naar groot, voor jong en oud, voor én in een  
diverse maatschappij. 

Interesse gewekt? Mooi! 

Een hoop te lezen en na te genieten dus voor deze keer 
zeg ik graag…  ga er maar eens even lekker voor zitten!

Namens bestuur, directie en medewerkers van 
SportSupport wens ik u veel lees-, sport- en 
beweegplezier!

Jerry Buitendijk
Directeur SportSupport 

 Onder het motto

“Een leven lang gezond actief!”
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“SportSupport is in 25 
jaar uitgegroeid van een 
hoofdzakelijk uitvoerende 
organisatie naar ook een 
belangrijke advies- en 
kennispartij”, zegt Tim Joon, 
manager Sport en Bewegen 
bij SportSupport. “En ja, 
we bieden nog altijd mooie 
sportactiviteiten aan op 
buurtpleintjes en scholen, 
maar ons aanbod is zoveel 
breder.”

Samenwerking 
SportSupport is een waardevolle 
samenwerkingspartner, die ook kan 
meedenken over jongerenwerk, 
zorg en welzijn. Belangrijke part-
ners zijn bijvoorbeeld gemeenten, 
Hogeschool Inholland en CIOS, 
Kennemerhart en verschillende 
schoolbesturen. Tim: “Prachtig om 
te zien dat wij voortdurend de vrij-
heid en het vertrouwen krijgen om 
die ondersteunende en innovatieve 
rol te kunnen spelen. Gemeenten 
betrekken ons bij hun sport- en 
beleidsplannen, we bieden trajecten 
voor clubkadercoaching aan en we 
informeren scholen en verenigingen 
onder meer over goede voeding en 
een gezonde kantine. Daarnaast 
hebben we bij diverse Sport- en 
Preventieakkoorden in de regio een 
regisseursrol, waarbij we de partijen 
uit het veld bij elkaar brengen.”

Positieve effecten 
Sport en bewegen zijn onmisbaar 
voor een vitale en gezonde samen-
leving. Al langer is duidelijk dat 
lichamelijke beweging de kans op 
obesitas, diabetes en hart- en vaat-
ziekten vermindert, maar inmiddels 
zijn ook de positieve effecten op 
de mentale, sociale en emotionele 
gezondheid onmiskenbaar aan-
getoond. Tim: “Mensen die regel-
matig sporten en bewegen zitten 
lekkerder in hun vel, hebben meer 
zelfvertrouwen en kunnen beter 
omgaan met angst en stress. Daar-
naast heeft het een gunstig effect 
op het leervermogen en geheugen, 
en draagt het in sociaal verband 
bij aan een beter sociaal netwerk, 
meer plezier, veerkracht en zelfbe-
heersing.” 

Preventie
Het inzetten van sport en bewegen 
is bovendien relatief goedkoop en 
daarmee een effectieve strategie 
in het voorkomen van chronische 
ziekten. “Ik zou willen dat de eer-
ste- en tweedelijnszorgpartijen ons 
direct als partner aanhaken”, zegt 
Marije de Wolf, preventieregisseur 
bij SportSupport. “Wat dat betreft 
zijn we nog onvoldoende in beeld 
aan de preventiekant. Zonde, want 
de kracht van sport en bewegen is 
op zoveel verschillende domeinen 
inzetbaar. Bijvoorbeeld de Nationale 
Diabetes Challenge laat zien hoe-
veel wij samen met huisartsen, di-
etisten en fysiotherapeuten kunnen 
bereiken. De inzet wordt nu hoofd-
zakelijk gefinancierd vanuit de afde-
ling Sport van de gemeente, maar 
waarom niet ook vanuit de overige 
afdelingen, zoals Gezondheid en 
WMO? Het doel is tenslotte veel 
breder dan ‘slechts’ het stimuleren 
van sport en bewegen. En waarom 
niet ook een intensievere samen-
werking met het ziekenhuis?”

Bredere blik
Marije: “Wel is er een duidelijke 
transitie gaande. Steeds meer art-
sen en zorgverleners verbreden hun 
blik en ook het feit de GLI (gecom-
bineerde leefstijlinterventie, gericht 
op een positieve gedragsverande-
ring van mensen met overgewicht) 
deels vergoed wordt, is een stap 
in de goede richting. Maar willen 
we sport en bewegen optimaal in-
zetten voor meerdere sociale doel-
einden, dan is er een grotere shift 
in mindset nodig. Op dat vlak kan 
SportSupport een waardevolle rol 
vervullen. Niet zozeer qua sport- en 
beweeguren, maar juist als het gaat 
om het gebruiken van onze kennis 
en expertise ten behoeve van pre-
ventie.”
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HOOFDSTUK 1.1

 SPORTSUPPORT
“De onmisbare rol van sport en bewegen in 
een vitale samenleving” 
Stichting SportSupport Kennemerland is veel meer dan sport alleen: de organisatie 
zet sport en bewegen over de volle breedte in om diverse maatschappelijke 
doelstellingen te behalen. Dus niet alleen op sportgebied, maar juist ook waar het 
gaat om gezondheid en preventie.
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HOOFDSTUK 1.2

 SPORTSUPPORT 
KWART EEUW ACTIEF 
IN EN OM HAARLEM 
WAT GOED WERKT IN 
HAARLEM-NOORD IS 
NIET AUTOMATISCH 
GESCHIKT VOOR 
SCHALKWIJK
’Een leven lang gezond actief!’, dat is het uitgangspunt van de Stichting 
SportSupport Kennemerland (SportSupport) die dit jaar 25 jaar bestaat. 
Eind jaren negentig ontstond SportSupport uit een samensmelting van 
de Haarlemse Sportraad, Stichting Sportinitiatieven Haarlem en Stichting 
Gehandicaptensport Haarlem. 

“Sporten en bewegen is belangrijk om erbij te horen en mee te doen”, 
vindt directeur Jerry Buitendijk.

huidig en toekomstig sportbeleid en 
met Pré Wonen denken we bijvoor-
beeld na over hoe een wijk zo kan 
worden ingericht dat de omgeving 
van nature uitnodigt om meer en 
beter te bewegen. Verenigingen 
adviseren we over hun vrijwilligers-
beleid, een gezonde sportkantine, 
diversiteit binnen de club en nu bij-
voorbeeld ook over de maatregelen 
om verspreiding van corona tegen 
te gaan.” Daar blijft het niet bij. ,,We 
denken ook mee als sportverenigin-
gen topsport willen stimuleren. Wat 
is er nodig in medische begeleiding, 
onderwijsondersteuning, voeding 
en krachttraining?”

Positieve gezondheid
In de elf jaar dat hij bij SportSupport 
werkt heeft Buitendijk wel gezien 
dat het accent in het werk is ver-
schoven. Minder zelf organiseren en 
meer aanjagen. ,,Daarvoor heb je 
samenwerking met partijen nodig, 
niet alleen de gemeenten, maar ook 
partijen uit onderwijs, welzijn, zorg 
en het bedrijfsleven zijn voor ons 
belangrijke partners.”
Ook in de aandacht is de afgelo-

pen kwart eeuw een verschuiving 
opgetreden. ,,Het gaat om meer 
dan bewegen en sporten. We kijken 
naar het hele plaatje van leefstijl: 
voeding en roken bijvoorbeeld.” 
Voorbeelden daarvan zijn initiatie-
ven geweest om rokers eerst aan 
het bewegen te krijgen om van 
daaruit het gesprek over roken op 
gang te brengen. Of de wandelcur-
sussen voor mensen met diabetes 
type 2 en de Diabetes Challenge.
Buitendijk: “We zien een verschui-
ving naar steeds meer aandacht 
voor positieve gezondheid. Spor-
ten en bewegen leveren daar een 
belangrijke bijdrage aan, maar ook 
mensen met elkaar verbinden. 
Sport in de wijk, een project van 
ons, draagt daaraan bij. De aan-
dacht gaat steeds meer uit naar 
preventie: bewegen levert een bij-
drage aan een gezonder leven.”
Voor de projecten die SportSupport 
steunt of opzet is het belangrijk dat 
er goed gekeken wordt naar twee 
factoren: de doelgroep en de wijk 
waar het project wordt opgestart. 
,,We gaan er niet automatisch 
van uit dat iets wat werkt in Haar-

lem-Noord ook geschikt is voor 
Schalkwijk. We kijken naar de de-
mografische samenstelling van de 
wijken en de specifieke behoeften 
die zich lokaal aandienen” Sporten 
en bewegen kan helpen met het 
sociale klimaat in de wijk, blijkt uit 
zijn verhaal.
Binnen de organisatie is die sociale 
samenhang ook belangrijk, bena-
drukt Buitendijk. ,,We zitten bijna 
aan de vijftig medewerkers. Ik vind 
het belangrijk dat we steeds kijken 
hoe een collega zich verder wil ont-
wikkelen. Dat houdt de motivatie 
hoog. Het gebeurt uiteraard ook 
dat iemand kiest voor een volgende 
baan buiten SportSupport. Jammer 
dat we dan afscheid nemen, maar 
van harte gefeliciteerd met jouw 
volgende stap. Er vertrekt dan een 
ambassadeur van de organisatie.”
Naast de vaste medewerkers kan 
de stichting dankbaar een beroep 
doen op ruim driehonderd vrijwilli-
gers. Dat zijn de mannen en vrou-
wen die bij de finish een medaille 
omhangen of onderweg de bekers 
water of de appels aanreiken. ,,We 
houden normaliter tweemaal per 
jaar een bijeenkomst voor onze 
vrijwilligers. Pijnlijk genoeg hebben 
we dat de afgelopen anderhalf jaar 
moeten missen.”

Jubileumjaar
Het jubileumjaar heeft SportSupport 
noodgedwongen bescheidener 
moeten vieren. ,,We hebben door 
het jaar heen met alle medewerkers 
een competitie met leuke opdrach-
ten georganiseerd en dat afgesloten 
met een uitbundig Robinson spel in 
The Beach in Aalsmeer met allerlei 
sportieve en uitdagende onderde-
len. Binden en verbinden met als 
basis met elkaar plezier beleven. 
Plezier! Dat mag sowieso het ver-
trekpunt zijn van elke dag van een 
SportSupporter. Het lijkt me leuk 
om eens alle mensen van de afgelo-
pen 25 jaar bij elkaar te brengen.’’

Daarom richt een groot deel van de 
aandacht van de medewerkers van 
de stichting zich op juist dat doel. 
Lekker bewegen en zo ook mee 
kunnen doen aan allerlei activitei-
ten. SportSupport is de club achter 
de Teva Halve van Haarlem en de 
ZorgSpecialist Grachtenloop, vaste 
waarden op de Haarlemse sportka-
lender.
,,Maar dat is niet de kern van onze 
activiteiten.” De organisatie heeft 
drie speerpunten, legt hij uit. Naast 
de evenementen is er veel aandacht 
voor bewegen voor alle doelgroe-

pen op wijkniveau en adviseert de 
organisatie gemeenten, maatschap-
pelijke organisaties en verenigingen 
over het (top)sportbeleid, in de 
breedste zin van het woord.

Regionaal
Dat het bij SportSupport gaat om 
bewegen, wordt ook wel duidelijk 
uit de uitstraling van het kantoor. 
Sinds een aantal jaar zit SportSup-
port aan het Henk van Turnhoutpad 
in de voormalige kantine van TYBB. 
Er staan niet alleen een tafelvoet-
balspel en een tafeltennistafel, maar 

ook een bok waar Buitendijk soepel 
overheen springt. ,,Er zijn wel eens 
collega’s hier die zeggen dat ze 
het niet kunnen. Dat blijkt na even 
oefenen tussen hun oren te zitten. 
Springen ze er ook zo overheen.”
Volgens Buitendijk gaat er veel 
energie naar het begeleiden van 
sportverenigingen in de regio, want 
het werkterrein van SportSupport 
strekt zich inmiddels uit van Velsen 
tot Hillegom en Lisse.
,,We krijgen ook steeds meer ruim-
te om met gemeenten aan tafel te 
zitten en mee te denken over het 
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 BEWEGEN ALS  
MEDICIJN
Het Sportfonds 18+ dat vorig jaar als pilot werd gestart is nu officieel ingesteld. Het 
is de bedoeling dat Haarlemmers rond het minimuminkomen, met een Haarlem 
Pas, makkelijker kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten. Dat is van belang 
omdat sport/bewegen niet alleen een betere conditie en een verminderde kans op 
ziektes tot gevolg heeft, maar ook een sterk sociaal netwerk en meer zelfvertrou-
wen. De taakgroep Sportfonds Volwassenen zet daarom vol in op preventie, inter-
ventie, kennismaking met sport en het bieden van structureel aanbod.

Wandelen als interventie- én preventiemiddel
Bovenaan de lijst staat de promotie van wandelen. 
“Wandelen is goed voor zowel de fysieke als de psychi-
sche gezondheid”, zegt Lucia Grooff, vanuit SportSup-
port actief in de taakgroep. “Maar het werkt ook tegen 
eenzaamheid en depressie. Het is een laagdrempelige 
activiteit die iedereen in z’n eigen tempo kan doen en 
waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten.” Om dit 
te promoten is er het 20-weekse wandelprogramma 
vanuit de Nationale Diabetes Challenge. Daarnaast wil 
men een Haarlemse Kwiek Beweegroute opzetten: een 
verrassende route van 1,5 km met oefeningen, waarbij 
bankjes, lantaarnpalen en ander straatmeubilair ook 
onderdeel zijn van het parcours. En Lucia bedacht de 
Knijpdates, waarbij een deelnemer samen met een 
medewerker van SportSupport, gewapend met afval-
grijpers de natuur in trekt om zwerfvuil te verzamelen. 
Verder zal er in 2021 vanuit SportSupport een gratis 
ééndaagse wandelbegeleiderscursus worden aangebo-
den aan inwoners van Haarlem die het leuk vinden om 
diverse wandelingen te begeleiden.

Samenwerking met partners 
“Er zijn zo veel mogelijkheden, maar hoe bereik je je 
doelgroep?” vraagt Daniëlle Krijger, senior buurtsport-
coach sport en bewegen bij SportSupport. “Omdat wij 
geen budget hebben voor een grote campagne, hebben 
we onze partners hard nodig. Vooral om in contact te 
komen met kwetsbare groepen.” Dankzij zo’n samen-
werking worden er bijvoorbeeld elke week enkele pati-
enten vanuit het Spaarne Gasthuis doorverwezen naar 
regulier sportaanbod – en voldoet dat laatste niet, dan 
gaat men op zoek naar alternatieven.

“We proberen mensen te stimuleren om naar ons toe te 
komen”, legt Lucia uit. “En van daaruit sturen we hen 
door naar sportieve activiteiten of naar verdere zorg. 
Dan helpt het enorm als je partners een prikkel geven 
waardoor de doelgroep in actie komt.”

Startklaar zijn
Daniëlle: “Het op een toegankelijke en ludieke manier 
voor elkaar krijgen dat mensen meedoen, dat is onze 
grote toegevoegde waarde. Corona zet dingen in be-
weging en als verbinder en aanjager is het zaak dat 
wij nú op zoek gaan naar kansen. Om straks startklaar 
te zijn. Op dit moment is buitensport populair, dus 
zoeken we naar samenwerkingsverbanden op buiten-
locaties en kijken we naar mogelijkheden rondom een 
flexibeler sportaanbod voor de thuiswerker. Ook moet 
de samenwerking met de eerstelijnszorg meer worden 
gezocht, waarbij we het idee van beweging als medicijn 
veel meer willen uitdragen. Daarnaast willen we uit-
voering geven aan de ambitie om sport op de politieke 
agenda te zetten, zowel lokaal als landelijk vanuit het 
NOC*NSF.”
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 ZONNIGE 2E EDITIE 
VAN DE TEVA HALVE 
VAN HAARLEM WALK
Zaterdag 25 september was de 2e editie van de Teva Halve van Haarlem Walk. 
Met ruim 675 deelnemers was dit wandelevent een groot succes.  
Dit jaar was het ook weer een combinatie van prachtige routes met een  
smakelijke versnapering bij de stempelposten, gevestigd bij diverse  
horecazaken. SportSupport is de drijvende kracht achter dit evenement.
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Het Hortusplein was de start en 
finishlocatie van alle afstanden. 
Om 9:00 uur werd er gestart 
voor de 30 kilometer. Een prach-
tige route die de deelnemers 
onder andere langs  Buiten-
plaats Elswout, Kraantje Lek en 
via de prachtige duinen over het 
strand liet lopen. Op de terug-
weg gingen de deelnemers door 
Nationaal Park Zuid-Kennemer-
land. Er waren op deze afstand 
verschillende gezellige tussenstops 
zoals Mifune en Stadsstrand de 
Oerkap, waar de Haarlemse Mug-
genblazers voor veel gezelligheid 
zorgden. Op het Hortusplein stond 
het finishteam klaar om die verdien-
de medaille uit te reiken.

Daarna was het de beurt aan de 
Teva Walk 21 kilometer. Deze route 
liep ook door de prachtige Buiten-
plaats Elswout, langs het kopje van 
Aerdenhout en door de binnenstad 
van Haarlem. Bij ’t Wapen van 
Kennemerland kregen de deelne-
mers een Teva bidon en restaurant 

het Bouwerskolkje stond voor de 
deelnemers klaar met koffie en ap-
peltaart!

De deelnemers van de Teva Walk 
12 km starten einde ochtend. Deze 
route ging door het Ramplaankwar-
tier en over het knusse Houtman-
pad. Veel deelnemers hebben bij ’t 
Wapen van Kennemerland genoten 
van een kopje koffie, genietend van 
het mooie uitzicht.

Als laatste was het de beurt aan de 
Hero Family Walk van 8 kilometer. 
Hier kregen alle deelnemers een 

Heldenpakket mee, dit was een 
tasje met lekkers. De 8 kilometer 
liep via het Statenbolwerk naar De 
Oerkap. Daar konden deelnemers 
even bijkomen met wat drinken 
en popcorn. Daarna ging de route 
verder via de kleine straatjes van de 
binnenstad om vervolgens weer te 
finishen op het gezellige en drukke 
Hortusplein.

De organisatie kijkt terug op een 
geweldige dag met veel enthousias-
te deelnemers. SportSupport hoopt 
alle deelnemers volgend jaar weer 
aan de start te zien!
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 BADGES VOOR 
EEN GEZONDE 
SPORTOMGEVING

Sporten, bewegen en gezonde voeding horen 
bij elkaar. Vandaar dat JOGG Haarlem zich inzet 
voor een gezonder aanbod van eten en drinken in 
sportkantines. Zij worden daarin ondersteund door de 
voedingsprofessionals van Team:Fit.

JOGG deelt niet langer gouden, zilveren of bronzen 
certificaten uit aan sportlocaties die een gezonder 
beleid voeren. Sinds 1 januari 2021 kunnen er badges 
verdiend worden door aan verschillende challenges 
mee te doen. Die challenges hebben betrekking op 
gezonder eten en drinken, een rookvrije omgeving of 
een verantwoord alcoholbeleid.

Volledige ondersteuning
“Als sportclub kun je ons laten 
weten dat je met een gezondere 
kantine aan de slag wilt”, zegt Leo-
nie Verstegen van JOGG Haarlem. 
“Het JOGG-team in Haarlem is 
werkzaam bij Stichting SportSup-
port Kennemerland en zodoende 
hebben wij warme contacten met 
alle verenigingen in de omgeving. 
En met Team:Fit, een initiatief van 
JOGG, halen we de overige (voe-
dings)expertise in huis. Samen ko-
men wij dan langs om te kijken hoe 
gezond je huidige kantine-aanbod is 
en welke challenges erbij passen.” 
De sportclub gaat vervolgens zelf 
aan de slag, maar kan daarbij reke-
nen op de volledige ondersteuning 
van het JOGG-team. En is er een-
maal een badge verdiend, dan komt 
die mooi ingelijst aan de muur.

De betere keuze
Bij de gezonde kantine gaat het 
erom hoe je kinderen en volwas-

senen kunt verleiden tot de betere 
keuze. “Zet bijvoorbeeld de gezon-
dere producten prominent in het 
zicht of bovenaan op de kaart”, 
raadt Leonie aan. “Dus op de ba-
lie mandjes met fruit en een goed 
zichtbaar gratis watertappunt. En 
geen ‘behang aan snoep’ meer 
achter de bar. Een soberder assor-
timent, waarbij bitterballen en bier 
nog steeds mogen – de kantine is 
er tenslotte voor de gezelligheid – 
alleen staan ze nu ergens onderaan 
of ze zijn duurder geworden. Bij 
voetbalvereniging Alliance’22 zijn 
de gezonde borrelavonden met bit-
terballen én verantwoorde hapjes al 
een tijdje een doorslaand succes.”

Het juiste moment
Bij JOGG begrijpen ze dat deze tijd 
voor verenigingen al lastig genoeg 
is om ook nog eens te gaan expe-
rimenteren. Maar tegelijkertijd is dit 
ook juist de kans om het assorti-
ment te veranderen, aldus Leonie. 

“Steeds meer mensen zijn bewuster 
met eten bezig en ook de jongere 
generatie ouders ziet hun kind liever 
met een volkorentosti dan met een 
roze koek. Maar het kost wel tijd 
en je moet het durven. Er zijn al 14 
kantines in Haarlem gestart met een 
Gezondere Kantine-traject, daarin 
lopen we voorop! Het resultaat van 
hier als JOGG-team veel tijd en 
energie in steken. Al drie jaar komen 
we bij iedereen langs en we gaan 
zelfs met inkopers mee naar de 
groothandel om te laten zien welk 
producten de betere keuze zijn. Het 
is superleuk om mensen hierover 
enthousiast te zien worden En ik 
kijk ernaar uit om straks ook voor-
lichting te gaan geven in bijvoor-
beeld Haarlemse buurthuizen.”
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 HAARLEM
“Trots op creatieve en flexibele sport- en  
beweegsector”
Evenals 2020 werd ook 2021 overschaduwd door beperkende maatregelen 
als gevolg van COVID-19. Sporten in georganiseerd verband was nauwelijks 
mogelijk ondanks dat het besef groeide dat bewegen, als onderdeel van een 
gezonde leefstijl, de vitaliteit en weerbaarheid ten goede komt. Alternatief 
aanbod en creatieve oplossingen hielden veel Haarlemmers toch in beweging. 
Sportverenigingen werden niet alleen voortdurend op de hoogte gehouden 
over wat wel en niet mocht, maar ook bijgestaan bij het opzetten van interne 
jeugdcompetities, aangepaste seniorentrainingen en activiteiten buiten de eigen 
accommodatie.

HOOFDSTUK 2

FACTS 
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161.000
INWONERS

2
OPEN SPORTPARK
16 sportorganisaties

86
ADVISERING IN DE  
STADSDELEN (trajecten)

17
COLLEGA’S /
BUURSPORTCOACHES

4
CROWD FUNDING  
PLATFORM

110
SPORT 
VERENIGINGEN

17
GEZONDE SPORTOMGEVING
(voeding, alcohol en roken)

31
SUBSIDIE 
AANVRAGEN

1
SPORTLAB Innovatie en ontwikkeling  

sport en beweegprojecten

Na de zomervakantie kon de sport 
weer echt open. Met de campagne 
‘Hoera, we mogen weer bewe-
gen’, medegefinancierd vanuit 
het Haarlems Sportakkoord, heeft 
SportSupport hier uitgebreid aan-
dacht aan besteed en hebben vele 
Haarlemmers –opnieuw- kennis 
gemaakt met het sport- en bewee-
gaanbod in hun buurt.

Onze buurtsportcoaches waren 
zichtbaar actief in de Haarlemse 
wijken. Wekelijks met sport- en be-
weegactiviteiten, zoals sportbuurt-
werk, naschoolse activiteiten en 
wandelactiviteiten, en eendaagse 
evenementen (o.a. buitenspeeldag, 
Olympische dag en Beweegroute 
tijdens NL Doet). Deze activiteiten 
werden nooit alleen georganiseerd 
door de buurtsportcoaches, altijd 
samen met sportverenigingen, an-
ders georganiseerde sport- en be-
weegaanbieders en/of maatschap-
pelijke organisaties.

Het Haarlems 
Sportakkoord 
kende het 2e 
uitvoeringsjaar. 
Vanuit corona-
gelden werd het 
uitvoeringsbud-
get eenmalig 
verdubbeld. 
Sportverenigin-
gen en andere 
sport- en be-
weegaanbieders hebben, onder-
steund door de buurtsportcoaches, 
11 initiatieven ontplooid om meer 
Haarlemmers in beweging te bren-
gen. Dit gebeurde direct door nieuw 
aanbod te realiseren of indirect door 
sport en bewegen meer zichtbaar 
te maken, nieuwe faciliteiten te 
realiseren en het sportklimaat te 
verbeteren.

Voor tal van veelal kwetsbare doel-
groepen zijn passende sport- en 
beweegprogramma’s ontwikkeld. 

Bij de uitvoering speelden de 
buurtsportcoaches een verbinden-
de rol en, indien noodzakelijk, en 
gefinancierd vanuit het werkveld, 
voerden zij de programma’s uit. Het 
op deze manier continu investeren 
in lokale netwerken betaald zichzelf 
uit. Stadsdeelgericht hebben zij 
een goed beeld van de sport- en 
beweeginfrastructuur, behoeften 
van inwoners en een groot netwerk 
in het maatschappelijk veld (o.a. 
wijkraden, zorg, welzijn, veiligheid 
en onderwijs).

38
THEMA AVOND NIEUWE WET 
RECHT EN BESTUUR
vereniging aanwezig en geadviseerd

17
KLANKBORDGROEPEN

35
SERVICES SPORTAKKOORD
o.a. training vertrouwenscontactpersoon en 

besturen met impact
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Door het rijk en gemeente is extra 
inzet gefinancierd. Voor jongeren 
zijn de Wintergames en Summer-
games (landelijk programma van 
Krajicek- en Cruijff Foundation) naar 
Haarlem gehaald. Op wijkniveau 
zijn er wandelingen georganiseerd 
waarmee in zowel een fysieke als 
sociale behoefte werd voorzien. In 
Schalkwijk is de Kwiek Beweegrou-
te gerealiseerd. Een route voor jong 
en oud. Langs de route doen zij 
oefeningen met behulp van regulier 
straatmeubilair. Diverse partners zijn 
hierbij aangehaakt.

In samenwerking met InHolland 
geeft SportSupport invulling aan het 
Sportlab op het Noordersportpark. 
In het Sportlab worden nieuwe vor-
men van bewegen en nieuwe lid-

maatschapsvormen getest. Sport-
verenigingen werken hier actief aan 
mee en leren in te spelen op de 
diverse levensfases van (potentiele) 
leden.

Vanuit de sportverenigingen, en on-
dersteund door regenboogpartners, 
is er veel aandacht besteed aan het 
bespreekbaar maken van inclusie 
en diversiteit binnen de sport. Zo 
werd het weekend voorafgaand 
aan Coming Out Day in meerdere 
sportkantines koffie geschonken in 
regenboogbekers teneinde de aan-
wezigen uit te dagen het gesprek 
hierover te voeren.

De Haarlemse sportsector heeft 
zich uitermate flexibel en creatief 
getoond in 2021 waardoor Haar-

lemmers volop in beweging konden 
blijven en de beleidsdoelstellingen 
werden gerealiseerd. Creativiteit en 
flexibiliteit blijven belangrijk. Niet 
alleen omdat de pandemie langer 
invloed blijft uitoefenen dan we aan 
het begin dachten, maar ook om-
dat de sport- en beweegbehoeften 
hierdoor –blijvend- veranderen. De 
buurtsportcoaches staan klaar om 
de Haarlemse sportsector hierbij 
van dienst te zijn en verbindingen te 
zoeken binnen en buiten de sport.
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HOOFDSTUK 2.0.2

 EEN VEILIG 
SPORTKLIMAAT MOET 
VOOR IEDEREEN 
VANZELFSPREKEND 
ZIJN
Iedereen in Nederland moet bij elke club met plezier, veilig en zorgeloos  
kunnen sporten. Zonder last te hebben van intimidatie of geweld.  
De verenigingen is er alles aan gelegen om een veilig sportklimaat te kunnen 
waarborgen. Maar hoe richt je dat precies in? Hoe kan je dit goed doen?

“Het allerbelangrijkste is dat je als clubbestuur weet wat 
er speelt”, zegt Daniëlle Krijger, verenigingsadviseur bij 
Stichting SportSupport Kennemerland. “En dat je het 
gewenste gedrag binnen jouw club actief uitdraagt.” 
Het liefst ziet zij dit als terugkerend programmapunt 
overal op de agenda staan, zodat het bespreekbaarder 
wordt. “Een veilig sportklimaat betekent geen grens-
overschrijdend gedrag. Dit geldt voor de sporter tot 
sporter, van trainer tot pupil, maar het gaat óók over de 
ouders langs de lijn. Dus van pesten, tot gluren, tot aan 
de recent ontdekte misstanden in de turnsport.”

De sportverenigingen hebben daarin een absolute 
verantwoordelijkheid, aldus Daniëlle. Maar zij weet 
ook hoeveel de sportverenigingen momenteel op hun 
bord hebben liggen. “Vergeet niet dat 999 van de 1000 
trainers dit werk doen vanuit passie voor de sport, met 
alle goede intenties. En voor verenigingen is het echt 
zoeken en balanceren. SportSupport en collega organi-
saties adviseren en ondersteunen hen op dit thema.

Samen bouwen aan een veilige  
sportomgeving
Met steun vanuit het Haarlems Sportakkoord is er bij 
Geel-Wit’22 het initiatief Happy Players gestart. Daniël-
le: “Zij hebben een geweldige bingokaart, waarop po-
sitief gedrag van ouders, coach, team en tegenstander 
tijdens de wedstrijd afgevinkt kan worden. Een concrete 

aanpak om in de kleedkamer het gesprek aan te gaan. 
Binnen het initiatief is een sportpedagoog actief, die 
trainers en coaches begeleidt op het gebied van positief 
coachen en het omgaan met (jonge) spelers die extra 
aandacht vragen.”
Daarnaast is er vanuit het sportakkoord budget voor het 
opleiden van een vrijwilliger tot vertrouwenscontactper-
soon. “Dan leer je welke wegen te bewandelen als het 
mis dreigt te gaan. Hoe ga je bijvoorbeeld een gesprek 
aan met een slachtoffer of een vermeende dader? En 
de meeste verenigingen werken al met de Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) voor bestuur en trainers. 
Maar waarom dit niet betrekken op al je vrijwilligers, dus 
ook op barmedewerkers en materialenman?”

Niemand uitgezonderd
“Veilig en met plezier sporten voor iederéén”, zegt Da-
niëlle nogmaals. “Ongeacht uiterlijk, achtergrond, sek-
suele voorkeur of lichamelijke of geestelijke beperking. 
Omdat sport niet alleen heel gezond is, maar bovendien 
ook zo goed voor je sociale vaardigheden en je zelfver-
zekerdheid. En juist de groep die erbuiten valt gun je die 
voordelen allemaal, want samen sporten is bij uitstek de 
manier om erbij te horen en lekkerder in je vel te zitten. 
Alleen al daarom is het ongelooflijk belangrijk dat we 
hier met elkaar aandacht voor hebben.”
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“SPORTEN MET EEN 
BEPERKING? GEWOON 
KIJKEN WAT KAN!
Thijs Renes is 11 jaar en heeft cerebrale parese (CP), een bewegingsstoornis 
veroorzaakt door een beschadiging aan de hersenen. Daardoor heeft hij wat 
meer moeite met lopen, maar dat weerhoudt hem er niet van elke sport te 
doen die hij leuk vindt. Thijs voetbalt al drie jaar bij Koninklijke HFC, hij zit op 
schaatsen en is daarnaast dol op zwemmen. “Probeer het vooral”, raadt zijn 
moeder Sonja alle ouders in vergelijkbare situaties aan. “Als je kind echt iets wil, 
kan het vaak veel meer dan je denkt.”

“Zo leek het voor Thijs onmogelijk om zelfstandig te fietsen, maar hij wilde het zo graag leren. Na eindeloos oefenen 
gaat hij nu zelfs mee mountainbiken in het bos, ook al is dat best lastig voor hem.”

Inclusief sporten
Inclusief sporten betekent dat íedereen – ongeacht een 
beperking – íedere sport kan uitoefenen. In de praktijk 
is dat echter vaak nog moeilijk, weet Dennis van der 
Snoek, coördinator Aangepast Sporten bij Stichting 
SportSupport. “De ene vereniging heeft G-sport (gehan-
dicaptensport) al volledig geïntegreerd, andere clubs 
zijn er helemaal niet mee bezig, terwijl zij misschien wel 
mogelijkheden hebben voor kinderen met een beper-
king.” Hij zou graag zien dat zowel ouders als vereni-
gingen openstaan om die mogelijkheden per kind te 
verkennen. Sonja: “Het is een kwestie van uitproberen, 
ook om verenigingen en begeleiders te vinden met wie 
het klikt. Na een tijdje weet je wat werkt en wat niet.”

Sporten zonder beperkingen
Thijs kreeg destijds waardevolle hulp van studenten 
Sportkunde van Hogeschool Inholland Haarlem. Vanuit 
het project Mijn Personal Coach Aangepast Sporten 
helpen vierdejaarsstudenten kinderen met een beper-
king een passende sport te vinden. Docent-onder-
zoeker Afke Kerkstra: “Deze ouders lopen vaak tegen 
barrières aan, zoals vervoer, financiën of onwetendheid 
over het aanbod. Onze studenten gaan op basis van de 
sportwensen van het kind zelf op zoek naar opties in de 
omgeving, en maken afspraken met verenigingen voor 

clinics en proeflessen.” Er bleek veel mogelijk voor een 
achtjarig jongetje met CP, bijvoorbeeld tafeltennis, at-
letiek, hockey en zelfs schaatsen – een grote wens van 
Thijs. “In het begin ging dat helemaal niet goed!” lacht 
Thijs zowel verlegen als trots. “Eerst met een rekje, toen 
alleen met zijsteuntjes, maar na drie jaar oefenen kan ik 
het al een beetje zelf.”

Vooruitgang
Het meeste plezier heeft Thijs op dit moment in voet-
ballen. Dat hij daarbij wel eens omvalt, neemt hij op de 
koop toe. “Hij is in drie jaar geweldig vooruitgegaan in 
rennen en balvaardigheid”, zegt zijn voetbaltrainer Hans 
Wolf. “Bij Koninklijke HFC is G-voetbal met drie jeugd-
teams en twee seniorenteams inmiddels een niet meer 
weg te denken onderdeel van de club. Dankzij tien trai-
ners, ruim vijftien vrijwilligers en alle ouders/verzorgers 
kan er drie keer per week worden getraind en competi-
tie gespeeld. Daarnaast is er jaarlijks een groot G-toer-
nooi. De G-teams horen helemaal bij de club, met echte 
shirtjes en een echt logo. Wij denken wel na over de 
indeling van de teams, maar iedereen is welkom om 
veel plezier te komen beleven.”
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 SAMEN LEREN 
VALLEN EN OPSTAAN 
MET BEWEEGKRIEBELS
“Rennen, rennen, rennen!” roept buurtsportcoach van Stichting SportSupport 
Lisa den Ouden altijd met veel plezier tijdens de Beweegkriebels, een 
beweegprogramma voor 0 tot 4-jarigen dat op menig BSO en kinderopvang 
in Haarlem wordt aangeboden. “En dan zie je de kleuterleidsters een beetje 
paniekerig kijken. Want wat als ze vallen?”

Het is al langer bekend: jonge kinderen bewegen te 
weinig. Steeds vaker hangen ze met Ipad of het mo-
bieltje van papa of mama op de bank, wat tot serieuze 
bewegingsachterstanden kan leiden. Lisa: “Voldoende 
actief zijn is zo ontzettend belangrijk voor de ontwikke-
ling van je peuter of kleuter. Niet alleen lichamelijk, maar 
ook op sociaal, emotioneel en verstandelijk vlak. Klein-
tjes van nu worden hoofdzakelijk zittend vervoerd, in 
de MaxiCosi, in de auto of achter op de fiets. En overal 
liggen tegenwoordig rubberen stoeptegels. Kinderen 
weten amper hoe ze moeten bewegen, laat staan dat 
ze weten hoe te vallen. Zodat áls het gebeurt het ook 
meteen ernstiger is.”

Fijne motoriek dankzij Beweegkriebels
Daarom heeft het Huis voor Beweging Beweegkriebels 
ontwikkeld, een zesweeks interventieprogramma waar-
in kinderen door middel van leuke beweegactiviteiten 
worden uitgenodigd om te bewegen. Lisa: “Gewoon 

een half uurtje lekker samen springen, dansen, rollen 
en rennen, waarbij we alle motorische vaardigheden op 
een speelse manier aanleren. Een beetje vergelijkbaar 
met valpreventie voor ouderen, want in de vorm van 
leuke beweegspelletjes leren we ze letterlijk vallen en 
opstaan. Door mee te doen aan Beweegkriebels oe-
fenen ze ook in het leggen van contact met leeftijdge-
nootjes: ze leren samen spelen, maar ook ruzie maken 
en teleurstellingen verwerken. Bovendien krijgen ze al 
spelend en bewegend mee wat onder, boven, voor en 
achter is, wat weer goed is voor hun taalontwikkeling. 
En uiteraard past meer beweging verder uitstekend in 
de strijd tegen overgewicht bij jonge kinderen.”
Het Beweegkriebels-programma staat dankzij de in-
spanningen van Lisa en SportSupport-collega Carlijn 
Dings in Haarlem weer volledig op de kaart. Hun en-
thousiasme werkt aanstekelijk en via Hero Kindercentra, 
samenwerkingspartner van SportSupport in Haarlem, 
krijgen ze veel positieve reacties terug. “We zijn af en 
toe net zo’n animatieteam op de camping”, lacht Lisa. 
“Maar het werkt! Na zes Beweeglessen durven kindjes 
zich vrijer te bewegen en zijn ze over het algemeen min-
der angstig, waardoor ze ook minder kans hebben op 
ongevallen. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat ze er 
plezier in krijgen.”

De interventie Beweegkriebels is in 2020 opnieuw 
erkend als Goed Onderbouwd in de databases met 
Sport- en beweeginterventies van Kenniscentrum Sport 
en Bewegen en Centrum Gezond Leven.
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 WETHOUDER SPORT 
GEEFT OFFICIËLE 
STARTSEIN CAMPAGNE 
‘HOERA, WIJ GAAN 
WEER BEWEGEN
De campagne ‘Hoera, wij gaan weer bewegen is woensdag 1 september van start 
gegaan. Doel van de campagne is om inwoners van Haarlem weer meer te laten 
sporten en bewegen nu de corona restricties er grotendeels af zijn. Verenigingen 
en sociale partners bieden de hele maand september gratis proeflessen aan.

Op de Zuiderpolder werd na 
schooltijd een klein feestje gevierd. 
Daar namen de kinderen en ouders 
de eerste strippenkaarten in ont-
vangst uit handen van de wethou-
der sport, Michel Rog. Aangekleed 
met een springkussen en sport en 
spelactiviteiten en voor de ouders 
werd er koffie en thee geschonken.

Wethouder Michel Rog liet zich van 
zijn sportieve kant zien en deed een 
spelletje knotshockey mee. Rog: “Ik 
ben zo ontzettend blij dat iedereen 
de sport weer echt kan beleven. 
Van actief je eigen sport beoefenen 
tot kijken en genieten langs de lijn. 
Het is mooi om te zien dat elke 
wijk zo’n gevarieerd aanbod heeft. 
Ik hoop dat iedereen deze kans 
aangrijpt en gebruik maakt van de 
gratis proeflessen.” Ook konden 
kinderen het mega spel boter, kaas 
en eieren spelen of vier op een rij 
en hadden ze veel plezier op het 
springkussen. De ouders stonden te 

genieten met een lekkere kop koffie 
of thee. Elke stadsdeel heeft zijn 
eigen strippenkaart. Op deze kaart 
staat het aanbod van proeflessen 
wat er in de wijk allemaal te doen is, 
voor jong tot oud. Veel ouders wa-
ren verrast over hoe rijk het aanbod 
in de wijk eigenlijk is.  
Een van de ouders: “Ik wist niet  
dat er voor mensen van mijn leeftijd 
ook kickboksen wordt aangebo-

den.” Een andere ouder “Voor een 
alleenstaande vader zoals ik is het 
extra waardevol dat er in de wijk 
een ruim aanbod is.”

SportSupport hoopt met deze 
laagdrempelige manier van sporten 
uitproberen, ook weer nieuwe leden 
oplevert voor verenigingen. Want 
veel clubs hebben het moeilijk ge-
had tijdens de corona-crisis.

https://www.huisvoorbeweging.nl/
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 SAMEN OP 
DE IJSBAAN 
GELUKSMOMENTEN 
BELEVEN
Het schaatsseizoen is weer begonnen en dat betekent: de ijzers uit het vet halen. 
Dat geldt ook voor schaatsliefhebbers met een beperking, want bij Stichting 
Aangepast Schaatsen Kennemerland (ASK) is iedereen welkom.
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“Soms duurt het wat langer, maar in principe kan ieder-
een leren schaatsen”, zegt Marjolein van der Beeke, al 
ruim 18 jaar trainer/coach bij Stichting ASK. “We zijn 
iedere zaterdagochtend in het schaatsseizoen te vinden 
op de ijsbaan van Haarlem. Hier mag je zijn wie je bent, 
doe je lekker actief en intussen leer je iets moeilijks – 
voor plezier, trots en zelfvertrouwen. Denk niet te snel 
dat het niet kan, want er blijkt altijd zoveel meer moge-
lijk dan je vooraf verwacht.”

Zelfstandigheid
Erik-Jan (met klassiek autisme) is ruim 26 jaar lid bij 
ASK. Ooit begonnen met zijsteuntjes, staat hij inmiddels 
al jaren zeer stabiel op het ijs. “Je doet het helemaal 
zelf”, zegt hij breeduit lachend. “Ik schaats op eigen 
kracht, doe zelf boodschappen en fiets ook zelf naar de 

training. Mijn geheim? Denk in oplossingen, probeer al-
les en ga nooit, nooit achter de geraniums zitten.” Ook 
voor Lucas (‘ik heb downsyndroom én hele snelle be-
nen’) is schaatsen zijn lust en zijn leven. “Het is met je 
vrienden geluksmomenten beleven”, zegt hij. “En zelfs 
toen mijn vader overleed, stond ik de volgende ochtend 
weer op de baan. Zodat hij van bovenaf met me mee 
kon genieten.”

Bijzondere evenementen
Hoe belangrijk de zaterdag is, weet ook ASK-penning-
meester Wim Hoogzaad. “De meesten zijn normaal 
niet uit bed te krijgen, maar op zaterdag staan ze er al 
om 7 uur naast. En soms worden zelfs in de zomer de 
schaatsen nog ondergebonden, gewoon even voor het 
gevoel. Alles mag en niets moet bij ASK. Wij zorgen 
voor schaatslessen, schaatskleding en meerdere leuke 
wedstrijdevents met de clubs in Noord-Holland. Ook 
zijn we al twee keer met een mooie ploeg naar de Weis-
sensee geweest!”

Het allermooist zijn echter de Special Olympics, met in 
2023 de World Winter Games in Kazan, Rusland. Vanuit 
ASK mogen Lucas, Sebastiaan, Yara en Rick mee met 
Special Olympics Team NL. Yara: “Dat is ontzettend 
spannend, maar ook gaaf. En we zijn al op tv geweest, 
dus we moeten extra goed trainen.” “We gaan medail-
les halen hoor!” roept Sebastiaan. En Lucas bekent dat 
hij het allemaal eigenlijk ook een beetje voor zijn vader 
doet. “Want volgens mij zou hij best trots op me zijn, 
denk je niet?”
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 BATO HAARLEM 
125 JAAR EN STILL 
COUNTING
Op 5 maart bestaat BATO 125 jaar: topsportvereniging, officieel Dutch Gymnastics 
opleidingscentrum (KGU) en al decennialang zeer succesvol in het opleiden van 
talentvolle turnsters naar het hoogste niveau. Een mooie gelegenheid om met 
voorzitter Anouk Bloembergen even stil te staan bij de bijzonderheden van deze 
Haarlemse club.

Anouk kwam 10 jaar geleden als 
trainer naar BATO en is sinds ja-
nuari 2020 de eerste vrouwelijke 
voorzitter in de geschiedenis van 
de vereniging. “Vooral de club en 
de mensen trokken me erg aan”, 
herinnert ze zich, “en alles wat er op 
turngebied in Haarlem mogelijk is. 
Omdat ik zelf niet in Haarlem woon 
en daardoor als voorzitter niet over-
al bij kan zijn, richt ik de spotlights 
altijd liever op onze bestuursleden, 
trainers en alle leden die zulke 
supermooie dingen doen voor de 
club.”

Bestuurders in de sport
Zijn in Nederland vrouwen in de 
sportbestuurskamer vaak nog sterk 
ondervertegenwoordigd, bij BATO 
telt het huidige bestuur vier vrou-
wen en één man. “Al in 1924 waren 
er twee vrouwelijke bestuurders”, 
zegt Anouk. “Sinds begin jaren 
‘90 heeft de club zich bovendien 
gespecialiseerd in het dames- en 
meisjesturnen en het bestuur is wat 
dat betreft een reële afspiegeling 
van de ledengroep. Natuurlijk is 
het een prachtig uitgangspunt om 
als organisatie zo divers mogelijk 

te zijn, maar vergeet niet dat alles 
draait om vrijwilligers. Je hebt ge-
woon niet altijd die keuze. Kijk je 
landelijk naar bijeenkomsten van 
andere topturnclubs of naar andere 
hoog niveau sportsettingen, dan 
kom je beduidend meer mannen 
tegen. Toch heb ik die ongelijkheid 
nooit als zodanig ervaren, eerlijk 
gezegd.”

De filosofie van de club
Belangrijker dan de man-vrouwver-
houding vindt Anouk de filosofie 
van lesgeven binnen een club. Hoe 
gaan de trainers om met de spor-
ters in de zaal? “In het turnen heb 
je altijd te maken met jonge meisjes 
en in topsport is het sowieso al ma-
noeuvreren op een dun lijntje, dus 
ja, dat is rete-ingewikkeld. Zeker nu 
de turnwereld onder een vergroot-
glas ligt. Bij BATO staan wij daarom 
voor keihard werken, aan de eigen 
ontwikkeling, en met plezier voorop! 
Onze hoofdtrainster Kate Sarisska 
is al 25 jaar bij de vereniging en – 
evenals enkele andere van onze 
trainsters – zelf oud-topsporter ge-
weest. Dat bepaalt zeker je trainers-
stijl later. Waarmee ik overigens niet 

wil zeggen dat alleen vrouwelijke 
trainers capabel zijn, integendeel!”

Naar voren kijken
Vanwege corona staan veel van 
haar ambities en plannen nog even 
on hold. “Maar wij kijken graag naar 
voren”, zegt ze enthousiast. “De 
aftrap van ons 125-jarig bestaan 
wordt verzorgd door de selectie-
groep; zij geven een spectaculaire 
turndemonstratie in de binnentuin 
van Woonzorgcentrum Klein Bel-
gië (Sint Jacob) in Schalkwijk. Een 
symbolische koppeling tussen het 
nu van de jonge turnmeiden en het 
verleden, want zowel de club als 
de meeste zorgcentrumbewoners 
hebben een respectabele leeftijd. 
We vieren het jubileum gedurende 
dit hele jaar, met de hoop dat het 
begin 2022 weer mogelijk is om in 
een feestelijke setting alle leden, 
oud-leden en ereleden eens flink in 
het zonnetje te zetten.”
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 SPORTIEVE 
VOORJAARSVAKANTIE 
MET DRUKBEZOCHTE 
WINTER GAMES EN 
SPORTINSTUIVEN
Zaterdag 27 februari werden voor het eerst de Wintergames gehouden op het Nieuw Guineaplein. Deze activiteit 
was voor jongeren van 13 t/m 18 jaar. Vanaf 13:00 uur waren er verschillende activiteiten op het plein, zoals een 
voetbaltoernooi, een panna kooi en een springkussen. Daarnaast was de boks automaat een groot succes, jongeren 
konden lekker hun frustratie van de corona perikelen eruit gooien. De organisatie mocht maar liefst 100 jongeren 
verwelkomen op het Nieuw Guineaplein. De deelnemers waren erg enthousiast “Dit was echt geweldig, ik was even 
vergeten dat er corona was’’. Bij het voetbaltoernooi werd er fanatiek en goed gevoetbald. De samenhorigheid 
en sportiviteit was mooi om te zien. De Winter Games werden georganiseerd door SportSupport, Haarlem Effect, 
Streetcornerwork en DOCK. Een initiatief van de Krajicek Foundation en Cruyff foundation om jongeren in deze tijd 
meer te laten sporten en bewegen en dat daar behoefte aan is bleek wel uit het aantal deelnemers.

verzorgde hier een fantastisch programma waarin er 
lekker gedanst en samen gespeeld werd. Zowel de ou-
ders als de kinderen waren mega enthousiast en waren 
ontzettend blij dat voor deze doelgroep ook activiteiten 
werden georganiseerd in de vakantie.

Alliance en Pim Mulier
Basisschool kinderen konden zich ook uitleven in de 
voorjaarsvakantie. Op dinsdag 23 februari waren er 
maar liefst 65 kinderen bij voetbalclub DSS op het Pim 
Mullier Sportpark. Er stonden een aantal leuke spor-
tactiviteiten en clinics op het programma en de kids 
vonden het geweldig. Op donderdag 25 februari waren 
de buurtsportcoaches van SportSupport te vinden op 
de sportvelden van SV Alliance ’22. Wederom met een 
hoge opkomst van ruim 100 kinderen. De deelnemers 
kregen hier een judoclinic verzorgd door Kenamju, een 
hockeyclinic, een voetbalclinic door trainers van SV 
Alliance en kinderen gingen daarnaast een potje trefbal 
spelen.

Een succesvolle week waar weer veel kinderen plezier 
hebben beleefd en enthousiast hebben meegedaan met 
de georganiseerde activiteiten van SportSupport. Proeft 
dit naar meer? Check de website sportindewijk.nl, waar 
wekelijks gratis activiteiten georganiseerd worden per 
wijk in Haarlem.
 

Aangepast Sporten
Maar dat was niet het enige evene-
ment wat op de planning stond bij 
SportSupport. Ook voor kinderen 
met een beperking stonden er acti-
viteiten op het programma. Hiervoor 
sloegen SportSupport en Stichting 
de Baan hun handen ineen. Op 
dinsdag 23 februari werd in Heem-
stede bij Speelbos Meermond een 
‘Speciaal Avontuur’ georganiseerd. 
Kinderen met een beperking gingen 
onder begeleiding van de buurt-
sportcoaches op avontuur door dit 
speelbos. Lekker rennen, klimmen 
en glijden. Op woensdag 24 februari 
was de activiteit op het Cruijff Court 
bij het Reinaldapark met de Winter 
Games voor kinderen met een be-
perking. De trainers van MatiFasi 
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 JOGG-AANPAK: 
INTEGRAAL 
SAMENWERKEN 
AAN EEN GEZONDE 
TOEKOMST
Haarlem is sinds 2012 JOGG-gemeente. De JOGG-aanpak richt zich op het 
gezonder maken van de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen, jongeren en 
hun ouders/verzorgers. En biedt passende ondersteuning en zorg aan kinderen/
gezinnen met gezondheidsproblematiek. 

Het JOGG-team Haarlem focust zich op het leggen 
van verbindingen tussen school, sport, buurt, sociaal 
domein, eerstelijnszorg en bedrijfsleven. Marije de Wolf 
is als JOGG-regisseur werkzaam bij SportSupport: “Wil 
je gezondheidsachterstanden terugdringen, dan kan 
je niet zonder een integrale aanpak en samenwerking. 
Voor een gezonde jeugd en een gezonde toekomst 
moeten professionals en vrijwilligers vanuit verschillen-
de domeinen nauw samenwerken en de handen ineen-
slaan. Inmiddels is het evident dat sport en bewegen 
een onlosmakelijk onderdeel vormen van een gezonde 
leefstijl en dus van preventie. In deze context kunnen 
het netwerk en de expertise van SportSupport optimaal 
worden benut.” 

Wijkgericht Preventieakkoord
In Haarlem is er gekozen voor (meerdere) Preventie-
akkoorden op gebiedsniveau. Het eerste akkoord is 
gesloten in Boerhaavewijk Schalkwijk, omdat daar al 
veel wordt ingezet op preventie en gezondheidsbe-
vordering (Traject 5, Alliantie Boerhaavewijk Gezond). 
“Vanuit het Preventieakkoord Schalkwijk hebben we 
landelijk budget om nieuwe samenwerkingen in de wijk 
te stimuleren, maar ook om bestaande activiteiten uit te 
breiden of beter op elkaar af te stemmen”, zegt Marije. 
“Hoofdthema’s zijn Samenwerken, Welbevinden, Rook-
vrije generatie en Gezond gewicht. Het akkoord dient 
mede als voorbeeld voor andere gebieden en inmiddels 
zijn voor een Preventieakkoord Haarlem-Oost inmiddels 
ook de eerste stappen gezet.”

Korte lijnen in een breed netwerk
Voor een succesvolle en geborgde samenwerking zijn 
diverse partners - in de wijk en vanuit verschillende 
domeinen - zowel wenselijk als noodzakelijk. En ook de 
bewoners zelf worden zoveel mogelijk betrokken. Korte 
lijnen gericht op de jeugd, gezinnen en hun directe (leef)
omgeving – daarom zijn in de netwerkcirkel het fysieke, 
het medische en het sociale domein vertegenwoordigd. 
Zo werkt het JOGG-team ook samen aan projecten als 
de Nationale Diabetes Challenge, het GLI-programma 
‘Lekker in je lijf’ en de Fittest. Marije: “Huisartsen, fy-
siotherapeuten, diëtisten, buurtsportcoaches en maat-
schappelijke zorg maken bovendien deel uit van de 
Alliantie Boerhaavewijk en zijn ook nauw betrokken bij 
het Preventieakkoord Schalkwijk. Belangrijk, want korte 
lijnen tussen de partners dragen bij aan beter advies, 
ondersteuning en zorg op de juiste plek.”

Bewustwording creëren 
Nauwe samenwerking bestaat er ook tussen SportSup-
port/JOGG en Team:Fit. Gezamenlijk zetten zij zich in 
voor een gezondere (sport)omgeving, met aandacht 
voor een gezonder voedingsaanbod in de kantine, een 

rookvrij sportterrein en verantwoord alcoholgebruik. In 
Haarlem werken inmiddels tien sportkantines actief aan 
de challenges van Team:Fit, en er worden gesprekken 
gevoerd om speeltuinen en verschillende buurthuizen 
van Haarlem Effect en DOCK Haarlem aan dit traject 
mee te laten doen.

Het JOGG-team in Haarlem is het hele jaar actief in 
de wijken om meer bewustwording te creëren voor de 
gezonde omgeving. Zo werden er vanuit de samen-
werking tussen Hogeschool Inholland, PWN en JOGG 
Noord-Holland op meerdere basisscholen waterlessen 
verzorgd. Er waren feestelijke openingen van onder 
andere de Kwiekroute in combinatie met een Daily Mile 
en diverse watertappunten. En tijdens de Week voor de 
Gezonde Jeugd kwam de knuffelbare drinkwatermas-
cotte Druppie langs op scholen en buitenspeeldagen, 
tot grote vreugde van de allerjongsten. Een gezonde 
toekomst begint tenslotte bij een gezonde maar ook 
een blije jeugd.
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 HAARLEM NOORD
Uitvoeren, organiseren, adviseren, verbinden en aanjagen waren afgelopen jaar 
de verschillende rollen van team Noord om inwoners meer en beter in beweging te 
brengen. Als we één ding hebben geleerd van de lockdowns, is dat sporten heel 
goed buiten kan! Zo is dit jaar de Sport-In Fun Experience buiten georganiseerd. 
In plaats van in het Kennemer Sportcenter, waren alle clinics op de velden van 
korfbalverenigingen H.K.C. en Rapid. Ondanks het slechte weer kwamen er in één 
ochtend bijna 200 kinderen sporten! De waardering bij de kinderen en de ouders 
om toch iets leuks en sportiefs te doen in deze gekke tijden was enorm en fijn om te 
zien.

Nieuw in Noord waren dit jaar de Winter- Summer- en 
Herfstgames. Met subsidie vanuit de Kraijiceck Founda-
tion hebben wij twee fantastische dagen georganiseerd 
op het Nieuw Guineaplein. Jongeren uit de buurt kwa-
men in grote getalen opdagen om tijdens de lockdown 
toch met elkaar te kunnen sporten. De behoefte was 
groot evenals de waardering achteraf: ‘’Eindelijk weer 
eens een middag waarin we vergaten dat er Corona 
was’’. De Olympische Dag Haarlem ging dit jaar als een 
rondreizend circus door Haarlem.  In deze vorm konden 
er alsnog veel scholen in hun eigen wijk aan mee doen. 
In Noord waren dat 8 scholen. Ook hier waren weer ver-
schillende sportverenigingen aanwezig om sport clinics 
aan te bieden.
In het project Sportlab ‘Via het vmbo en het praktijk-
onderwijs naar een passend sportaanbod in de wijk’ 
beogen we de sportparticipatie onder jongeren uit het 
vmbo en praktijkonderwijs te vergroten en de terug-
loop van jongeren bij sportverenigingen in Haarlem te 
verminderen. In samenwerking met de jongeren en met 
een netwerk van verschillende sportaanbieders uit de 
wijk, studenten docenten en onderzoekers van Hoge-
school Inholland ontwikkelen we een multi-sportaanbod 
dat past bij de wensen en behoeften van de doelgroep. 
De verschillende sportaanbieders verzorgen samen met 
de buurtsportcoach en Sportkunde studenten clinics op 
de scholen en later op locatie van de sportaanbieders. 

Vanaf half september organiseerden wij wekelijks een 

sport- en beweegles voor de kinderen uit de vluchte-
lingengezinnen die in Haarlem werden opgevangen. 
Dit was een groep van gemiddeld 12 kinderen tussen 
de 3 en de 15 jaar oud. Het voornaamste doel was om 
de kinderen een leuke uitlaatklep te bieden. In samen-
werking met Alliance’22 werden de kinderen, bege-
leid door 2 ouders, opgehaald en naar het sportveld 
gebracht. Hier werden diverse spellen gedaan, zoals 
tikspelletjes of estafette activiteiten en als laatste altijd 
een potje voetbal. Vanuit diverse hoeken werd hulp 
aangeboden. Cricketvereniging Rood en Wit doneerde 
een tas met cricketmateriaal, dit is een hele populaire 
sport in Afghanistan. Vanuit een zaalvoetbalverenging 
kwam een tas met sportkleding. Vanuit Alliane’22 gaf 
voetbalschoenen uit de gevonden voorwerpen bak. Met 
slechtweer mochten we gebruik maken van de nabij ge-
legen gymzaal van de Van Gilseschool. Eind december 
stopten de lessen in verband met de verhuizing van een 
groot aantal gezinnen.

Voor de oudere doelgroep was het fijn dat 
we in aangepaste vorm wel een aantal keer 
de Doortrapmiddag konden aanbieden.

Op het gebied van Verenigingsadvies was het een druk 
jaar. Door de voortdurende veranderende maatregelen 
door corona en de bijbehorende tegemoetkomende 
financiële regelingen hadden de sportaanbieders veel 
onzekerheden en vragen.
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60.000
INWONERS

20
SPORTTAKKEN

6
THEMATIEK ADVISERING  
SPORTVERENIGINGEN

7
COLLEGA’S /
BUURSPORTCOACHES

41
SPORT 
VERENIGINGEN

27
SAMENWERKINGS-
PARTNERS



Met boksen kun je je energie aardig 
kwijt. Als het niet binnen kan, dan 
maar buiten. Dat dacht Jeffrey van 
Delft ook. De buurtsportcoach van 
SportSupport organiseerde daarom 
een clinic in speeltuin Delftwijk aan 
het Arthur van Schendelplantsoen 
in Haarlem-Noord.

Het is niet zo gek dat Jeffrey juist 
voor deze sport kiest. Hij heeft 
namelijk zelf een boksschool en 

doet het als sporter niet onver-
dienstelijk. „Ik kom hier zeker geen 
zieltjes winnen, want dan zouden 
ze naar Uithoorn moeten komen. 
Daar is namelijk de locatie waar 
ik ook personal training geef en 
andere sportlessen. Ik denk dat in 
de buurt genoeg opties zijn om op 
een soortgelijke wijze bezig te gaan. 

Dit is pure promotie, want boksen 
doe je niet zomaar eventjes. Het is 
naast waterpolo en rugby een van 
de zwaarste sporten”, zegt Jeffrey 
vol trots.
Op het grasveld voor het speeltuin-
gebouw liggen gekleurde ’doppies’ 

ter afbakening van de denkbeeldige 
boksring. Alleen de touwen ontbre-
ken voor een echt gevecht. Voor 
Jeffrey begint met de uitleg van 
een ’uppercut’ of ’rechtste hoek’, 
trekken Angel, Malissa, Caithlyn en 
Quinten de speciale handschoenen 
aan. „Een sneeuwbal maken, is las-
tig zo”, grapt Cathlyn. Toch lukt het 
de 12-jarige op tijd klaar te staan 
voor de eerste uitleg van Jeffrey. 
„De basis is om je voeten schuin 
naast elkaar te hebben staan. Je 
stapt naar voren, draait je schouder 
in en geeft een stoot.”

Het stukje coördinatie gaat Angel 
goed af. Hoe dat komt, vertelt ze 
meteen. „Ik heb eerder meegedaan 
aan deze trainingen. Ik houd van 
een potje stoeien. Vooral met m’n 
broertje. Maar ik moet een beetje 
uitkijken met hem, want het mag 
hem geen pijn doen natuurlijk”, zegt 
de 11-jarige met de nodige bra-
voure. Of ze juist nu extra behoefte 
heeft op deze manier haar energie 
kwijt te kunnen, weet ze niet. „Ik sla 
altijd in mijn eigen kussen. Dat helpt 
altijd om me af te reageren.”

HOOFDSTUK 2.1.2

“BOKSEN IS IN DEZE  
CORONATIJD EEN 
PRIMA UITLAATKLEP 
OM ALLES EVEN VAN JE 
AF TE SLAAN”
- concludeert buurtsportcoach Jeffrey van Delft in Haarlem-Noord
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De ’moves’ van Quinten lijken veel 
op die van Muhammad Ali. De 
bokslegende die met zijn fameuze 
dansbewegingen in de ring menig 
tegenstander gek maakte. Het slaan 
gaat hem ook goed af. „Het is heel 
leuk om te doen. Vroeger had ik een 
bokszak in mijn slaapkamer. Die ga 
ik terughangen.” Ali kent de 10-jari-
ge Quinten niet. „Rico Verhoeven en 
Badr Hari. Die zijn pas goed”, laat 
hij weten op het moment dat hij de 
gevechtshouding aanneemt tegen-
over de 14-jarige Malissa.

De ’vechtersbaasjes’ gaan nog even 
door. Opvallend is dat iedereen na 
een half uur een stuk rustiger is dan 
voor aanvang van de lessen. „Ik 
denk dat ze een lekkere workout 
hebben gehad. En daarmee is het 
in deze coronatijd een prima uit-
laatklep om alles even van je af te 
slaan”, concludeert Jeffrey.

BRON: Artikel geschreven door  

Marcel Tabbert uit het Haarlems Dagblad
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 DSS VOETBAL:  
ACCEPTATIE LHBTIQ+  
VANZELFSPREKEND
‘Veilig sportklimaat moet normaalste zaak van de wereld zijn’ 

De acceptatie van homoseksualiteit binnen de sport, in het bijzonder het voetbal,  
is regelmatig onderwerp van gesprek – in negatieve zin. Ook van anderen uit de  
‘LHBTIQ+-gemeenschap’ komt nogal eens het signaal dat zij lang niet altijd een  
veilig (sport)klimaat ervaren. Bij DSS voetbal vinden ze dat echter al jarenlang de 
normaalste zaak van de wereld. 

Voorzitter Martijn Egner vermoedt dat de vroege ontwik-
keling van het vrouwenvoetbal bij DSS hier een belang-
rijke rol in heeft gespeeld. “Het vrouwenvoetbal is hier 
een goede 20, 30 jaar geleden al begonnen”, vertelt hij. 
“Dat begon met één meisje, dat werden er twee en al 
vrij snel was er een eigen elftal. Inmiddels bestaat pak 
hem beet een derde van onze spelende leden uit vrou-
wen, waarbij we de jeugd zo lang mogelijk gemengd 
laten spelen – totdat ze zelf een keuze maken of ze bij 
de jongens of de meiden willen spelen. Binnen het vrou-
wenvoetbal is de aanwezigheid van lesbische speel-
sters eigenlijk nooit echt een issue geweest. Dat heeft 
er aan bijgedragen dat hier een sfeer is waarin iedereen 
welkom is en wordt geaccepteerd. Wat je geslacht ook 
is, uit welke cultuur of sociaal milieu je ook komt en of 
je nou voetbalt in het g-team of in het eerste. In die zin 
is LHBTIQ+ geen apart issue of onderwerp.”

Het feit dat er bij een collega-vereniging in Haarlem 
een regenboogvlag in brand werd gestoken, vormde 
wel aanleiding voor DSS om een zichtbaar statement 
naar de omgeving te maken. Martijn Egner: “Bij al onze 
teams draagt de aanvoerder een regenboogband, vond 
niemand een probleem. Daarnaast hebben we een re-
genboogvlag opgehangen, voornamelijk voor spelers en 
bezoekers van onze tegenstanders. Het accepteren van 
mensen zoals ze zijn, is wat mij betreft vanzelfsprekend. 
Maar het liefste zou ik die vlag weer weghalen, omdat ik 
vind dat het niet nodig zou moeten zijn.”

“De kernwaarden zijn bij DSS vastgelegd in de term 
‘DSS=SPORT’. De letters van SPORT staan daarbij voor 

Sportiviteit, Plezier, Openheid, Respect en Teamgeest. 
Er is een aparte commissie die deze waarden bewaakt 
en zorgt dat deze binnen de hele vereniging worden 
gedeeld. Zo organiseren we binnenkort een avond waar 
we op basis van een presentatie bijpraten hierover met 
alle trainers en begeleiders. Dat doen we in samenwer-
king met de John Blankenstein Foundation, die zich 
inzet voor acceptatie van homo’s en lesbiennes in de 
sport. Zo wordt ons beleid niet ‘iets van het bestuur’, 
maar echt iets van de hele vereniging.”

“Verder hebben we al een paar jaar vertrouwensperso-
nen, een man en een vrouw. Onder meer voor jeugd-
spelers die worstelen met hun geaardheid of gender. Ik 
weet dat er wel gebruik wordt gemaakt van die vertrou-
wenspersonen. Maar door wie, waarover en hoe vaak 
– dat weet ik niet en dat wil ik niet weten. Als iemand er 
zelf mee ‘naar buiten komt’, prima. Ik zie ook jongeren 
die er heel open over zijn, laatst nog die haar meisjes-
naam ‘veranderde’ in een jongensnaam. Prima, daar 
had niemand problemen mee. Wel heb ik de indruk dat 
onder jongens de drempel hoger is om te vertellen dat 
ze, bijvoorbeeld, op jongens vallen. Maar dat is meer 
een maatschappij-breed iets dan iets van onze club. 
Daar kunnen we naar mijn gevoel niet zoveel aan doen, 
anders dan de vrijheid en de ruimte bieden om jezelf te 
zijn.”

“Dat het bij DSS wordt geaccepteerd, wil natuurlijk nog 
niet zeggen dat het gemakkelijk is om je coming-out 
te hebben. Niet overal in de maatschappij wordt er zo 
makkelijk over gedaan. Denk alleen al aan grappen 

“De letters van 
SPORT staan  
daarbij voor  
Sportiviteit, Plezier, 
Openheid, Respect 
en Teamgeest”

bij sommige voetbalpraatprogramma’s. Kijk, er wordt 
hier natuurlijk in de kleedkamer of de kantine ook wel 
eens een grapje gemaakt. Het is echt niet zo dat je 
níets meer tegen elkaar mag zeggen hier. Dat kan net 
zo goed gaan over iemand met rood haar, een bril of 
o-benen – ik denk dat alle teamsporters wel weten hoe 
dat gaat en we zijn ook niet van suiker. Maar we letten 
er wel op dat zoiets niet te ver gaat of steeds tegen 
dezelfde persoon is. Verder moet je er niet te spastisch 
over doen, dan maak je het veel te groot.”

RKVV DSS, opgericht in 1919, hoort met ruimt 1500 
leden tot de grootste verenigingen van de regio. De club 
speelt op het Pim Mulier Sportpark in Haarlem-Noord. 
Naast veldvoetbal wordt er gezaalvoetbald en is er een 
honk- en softbaltak. Martijn Egner kwam als 7-jarig 
jongetje bij de club terecht, toen zijn vader trainer werd 
van het eerste elftal. Sinds maart 2021 is Egner voorzit-
ter van DSS Voetbal.

Tips van DSS:
Maak het onderwerp niet te groot, maar zorg wel voor 
een veilig sportklimaat voor iedereen.
Zorg dat een werkgroep of commissie verantwoordelijk 
is voor het behoud van het veilig sportklimaat, zo blijft 
het onderwerp onder de aandacht.

• Werk met vertrouwenspersonen, waarbij geheim-
houding een absolute vereiste is.

• Houd als bestuur de lange termijn in de gaten: bij-
voorbeeld wanneer een vertrouwenspersoon of lid 
uit een commissie/werkgroep ermee stopt.

• Betrek trainers, jeugdleiders en andere vrijwilligers 
actief bij het uitdragen van een veilig sportklimaat.

• Wees alert op taalgebruik en gedrag van leden en 
spreek hen hier zo nodig op aan.

• Spreek ‘de tegenstander’ aan als zaken uit de hand 
lopen, maar realiseer ook dat een gespannen/lasti-
ge situatie kan geven. Zeker in de emotie van een 
wedstrijd.
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TEMPERAMENTVOL  
EN RELAXT

Vier zaterdagen lang zijn er pou-
lewedstrijden van 17.00 tot 18.00 
uur en op 8 mei was de finale. “Het 
wordt zeer enthousiast ontvangen.” 
zegt Lisa. “Er komt een diverse 
groep op af, maar dat gaat ver-
rassend goed samen. De oudere 
jongens gaan respectvol om met de 
jongeren, die op hun beurt ontzet-
tend hun best doen om te laten zien 
wat ze kunnen. Iedereen is behoor-
lijk temperamentvol – er moet en 
zal gescoord worden – en soms 
gaat het echt hard tegen hard. Maar 
tegelijkertijd heerst er ook een hele 
relaxte sfeer.”

Lisa geniet van de passie en het 
plezier waarmee er gevoetbald 
wordt. “Ik moet ook vreselijk lachen 
om alle grapjes die er gemaakt wor-
den. Maar ik ben wel de scheids, 
dus ik moet streng zijn, want als ik 
niet oplet kunnen de gemoederen 
ineens hoog oplopen!” Soms zijn er 
ook tranen. Of er is wanhoop, zoals 
bij Maih (13) toen zijn teamgenoten 
niet kwamen opdagen. “Ik wilde zó 
graag meedoen, maar ik had geen 
team en ik wist niet meer wat ik 
moest doen” vertelt hij. Tot zijn gro-
te opluchting mocht hij als wissel 
met een ander team meespelen. 
“Natuurlijk mag dat”, zegt Lisa. “Zo 
streng zijn we nou ook weer niet, 
het gaat ook om de gezelligheid, 
hè.”

Lisa en Taninja zijn blij met de aan-
dacht vanuit de buurt en de ge-
meente. “Het is ook leuk om te zien! 
Iedereen is fanatiek, maar aan de 
andere kant zet een ouder team wel 
steeds alles op alles om hun 7-ja-
rige neefje aan de bal te laten. Dan 
spat de gemoedelijkheid er weer 
vanaf. Ze gaan er vol in, maar wel 
met heel veel plezier. En dat gaat 
dus prima samen.”
 

HOOFDSTUK 2.1.4

 PASSIE EN  
PLEZIER  
TIJDENS HET  
RAMADAN- 
VOETBAL- 
TOERNOOI
Vanwege corona is er voor de jongeren in 
Delftwijk in Haarlem-Noord maar weinig te 
doen – helemaal tijdens ramadan. Dat zegt 
Lisa den Ouden, buurtsportcoach bij Stichting 
SportSupport. “Je ziet soms dat jongeren puur  
uit verveling op straat hangen en op die  
manier overlast veroorzaken voor de buurt.”  
Om deze groep op een leuke manier bezig te 
houden, organiseerde Lisa samen met Taninja 
van Jong Haarlem een voetbaltoernooi op het 
Flevoplein. Vier tegen vier, voor 12 tot 25 jaar,  
met goodiebags met eten (voor later) en een  
bol.com-bon voor de winnaar.



Afgelopen jaar, waar Corona nog vaak te boventoon 
voerde, hebben wij veel activiteiten aangeboden om de 
inwoners te laten bewegen. Daarnaast hebben wij veel 
samengewerkt met partners in de wijk om iedereen een 
gezond en actief leven aan te kunnen bieden. Er zijn 
een aantal goed lopende activiteiten waarbij veel con-
tacten ontstaan zijn in de wijk en hierdoor de behoefte 
kunnen peilen wat de bewoners graag willen. Op deze 
manier proberen we zo goed mogelijk te voorzien in de 
behoeften van de inwoners en de partners uit de wijk. 
Vanuit die behoeften en wensen zijn een paar mooie 
evenementen ontstaan. In de voorjaars- en herfstva-
kantie ‘verbouwen’ wij de Spaarnehal altijd met veel fun 

onderdelen voor de kinderen. Daar komen meer dan 
250 kinderen op af en gaan uitgelaten weer naar huis. 
Op een wijk evenement kwam de brandweer langs om 
te laten zien wat zij zoal doen en om lekker mee te be-
wegen met en in de de buurt.
Ook hebben wij de Olympische Dag georganiseerd in 
Schalkwijk, waarbij veel enthousiaste kinderen konden 
‘proeven’ van diverse sporten en natuurlijk de sha-
ke-fiets om een gezonde drankje te creëren. Al deze 
activiteiten gaan worden ook in 2022 een vervolg geven 
aangevuld met onze nieuwe ideeën, wij komen elkaar 
weer tegen!

HOOFDSTUK 2.2.1

 HAARLEM  
SCHALKWIJK
Een aantal jaar gelden schreef ik al... Schalkwijk wordt het bruisende hart van 
Haarlem. Schalkwijk gaat het nieuwe normaal worden binnen Haarlem en er 
gaat nog veel veranderen daar in de wijk. Het bruisende centrum in Schalkwijk 
krijgt steeds meer gestalte met de oplevering van de bioscoop en meerdere 
uitgaansgelegenheden en er wordt nog gesproken over een nieuwe sporthal in 
het centrum. Plannen voor een nieuw zwembad worden op dit moment besproken 
en dan komt er ook een mooi nieuwe ov-hub in Schalkwijk Noord. Dit biedt 
kansen voor de bestaande sportverenigingen die gebruik maken van het Nol 
Houtkampsportpark, Sportboulevard ‘t Spaarne.
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43.000
INWONERS

20
SPORTTAKKEN

9
THEMATIEK ADVISERING  
SPORTVERENIGINGEN

6
COLLEGA’S /
BUURSPORTCOACHES

37
SPORT 
VERENIGINGEN

24
SAMENWERKINGS- 
PARTNERS



HOOFDSTUK 2.2.2

 PREVENTIEAKKOORD 
SCHALKWIJK
In Haarlem/Schalkwijk is er de afgelopen jaren volop ingezet op preventie en 
gezondheidsbevordering. In navolging van het Nationaal Preventieakkoord van 
de Rijksoverheid (2018) wil men de samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan 
en de interventies die worden uitgevoerd nu graag borgen binnen een wijkgericht 
Preventieakkoord. Belangrijkste thema’s hierin zijn gezond gewicht, rookvrije 
generatie en zingeving & welbevinden.

Gezondheidsverschillen terugdringen
Het doel van het lokale Preventieakkoord is het verbete-
ren van de gezondheidsvaardigheden van de inwoners, 
want Schalkwijk laat op verschillende gezondheids-
uitkomsten minder goede cijfers zien dan de rest van 
Haarlem. Marije de Wolf, JOGG-regisseur in Haarlem en 
werkzaam bij Stichting SportSupport, bouwt aan ge-
zondheidsnetwerken in wijken waar daar behoefte aan 
is. “Hoe meer je als organisaties met elkaar in gesprek 
bent, des te beter kun je de onderliggende problematiek 
in de wijk blootleggen.”

Daarom is zingeving & welbevinden een belangrijk 
thema binnen het akkoord: wat maakt het leven de 
moeite waard en welke belemmeringen spelen moge-
lijk een rol? Marije: “Je kunt namelijk wel allerlei wel-
zijnsprogramma’s inrichten, maar als de mensen voor 
wie ze bedoeld zijn er niet van afweten of niet kunnen 
deelnemen vanwege culturele overtuiging, geldgebrek 
of simpelweg schroom, dan verandert er in de cijfers 

uiteindelijk weinig. Is schuldenproblematiek de reden 
achter iemands overgewicht? Dan zal je eerst op dat 
vlak moeten ondersteunen voordat het zin heeft om een 
leefstijlprogramma voor te houden.”

Netwerken en nieuwe samenwerkingen
Haarlem is een van de gemeentes die de afgelopen 
jaren aan de slag is gegaan met de integrale aanpak 
van gezondheidsachterstanden (Traject5 van het Pro-
gramma Sociaal Domein). Tijdens de looptijd van het 
traject zijn samenwerkingen versterkt (Alliantie Boer-
haavewijk Gezond) en nieuwe professionals uit de zorg 
en het welzijn aangesloten. “Dankzij dit voortraject ligt 
er een gefundeerde basis”, zegt Marije. “Hierdoor kun-
nen we ons veel gerichter inzetten en energie steken in 
die initiatieven die echt een verandering teweegbrengen 
en die geborgd en blijvend zijn. Ook weten we nu dat je 
een aanjager nodig hebt die de partijen in de wijk actief 
en betrokken houdt en die bepaalt of we nog op koers 
zitten.”
“Met het Preventieakkoord Schalkwijk willen we lan-
delijk budget ophalen om nieuwe samenwerkingen te 
stimuleren, maar ook om bestaande activiteiten uit te 
breiden en beter op elkaar af te stemmen. Partners die 
concreet aan deze doelen en ambities willen bijdragen 
zijn van harte uitgenodigd om zich aan te sluiten.” Het 
kan daarbij gaan om kennis en expertise, om producten 
of om andere manieren die iets aan een project kunnen 
toevoegen. “Zolang we maar de handen echt ineen-
slaan, elkaar helpen, versterken en ondersteunen, zodat 
de inwoner van de wijk er beter van wordt.”
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 IETS BETEKENEN 
VOOR DE BUURT
Zowel in Parkwijk in Haarlem-Oost (Staalstraat en Bazellaan) als in Molenwijk 
(Waddenbuurt) in Haarlem Schalkwijk worden wekelijks activiteiten georganiseerd 
in samenwerking met SportSupport en Pré Wonen. Deze buurten zitten middenin 
een grote transitie, oude huizen worden gesloopt en er komen nieuwe huizen voor 
in de plek. De bewoners leven niet alleen meerdere jaren in een ‘bouwplaats’ maar 
moeten soms ook 2 keer verhuizen omdat hun oude huis opnieuw opgebouwd 
wordt en ze dus tijdelijk in een andere flat in de wijk moeten wonen.  
Met deze gratis activiteiten wil Pré Wonen iets 
betekenen en terugdoen voor de wijken. Sjoerd 
Hamann, Cora Zijlstra en Lisanne de Ruijter, alle drie 
buurtsportcoach bij SportSupport, vertellen hierover.

Naast de wekelijkse activiteiten is er 
eens per 6 weken een buurtevent. 
Sjoerd: “Dan wordt altijd groots uit-
gepakt. Er staat een luchtkussen of 
een Pannakooi en onlangs hadden 
we de shakefiets. Kinderen konden 
al fietsend hun smoothie shaken. 
Ook haakt er soms een sportvereni-
ging aan die dan een clinic aanbiedt 
zoals dans of kickboksen.” Al deze 
activiteiten zijn gericht om kennis te 
maken met elkaar, de saamhorig-
heid te vergroten en om uiteindelijk 
bewoners te activeren. De buurt op 
deze manier verbinden en er een 
fijne woonplek van maken. “Vanwe-
ge Corona is het in eerste instantie 
gericht op kinderen maar dit willen 
we later zeker uitbreiden wanneer 
dit weer mogelijk is. Want eigenlijk 
is dit initiatief voor de hele buurt 
bedoeld, jong en oud.”

Bewoners zijn op straat geïnter-
viewd en kinderen werd gevraagd 
wat ze leuk vonden om te doen om 
zo de behoefte van de wijken in 
kaart te brengen. Cora: “Hier kwam 
sterk uit naar voren dat de kinderen 
heel graag op sportief gebied iets 

wilden doen. Sport is ook een laag-
drempelig middel om kinderen deel 
te laten nemen aan activiteiten. Bui-
ten op een pleintje een spel doen 
met vriendjes en vriendinnetjes is 
altijd leuk.”

Lisanne: “In Oost heb ik hulp van 
Bilal, hij loopt stage bij ons. Hij on-
dersteunt bij alle activiteiten. Een 
bijkomend voordeel van Bilal is 
dat hij ook een bewoner is in deze 
wijk. Hij is tijdelijk verhuisd naar een 
andere flat in de wijk omdat de flat 
waar hij in eerste instantie woonde 
nu plat gaat en weer opnieuw wordt 
opgebouwd. Hij is dus begeleider 
en de doelgroep. Hierdoor is hij 
een bekend gezicht in de wijk. Dit 
helpt kinderen makkelijker over 
de streep te trekken. In Oost zijn 
we nog een beetje zoekende wat 
een goede plek is om deze activi-
teiten te organiseren. Er was een 
perfect grasveldje tussen de flats 
maar daar zijn ze nu helaas bezig 
met bouwen, daarom staan we bij 
de Prins Beatrixdreef. Daar is een 
mooie speeltuin met een voetbal-
veldje maar helaas iets verder weg 

van de flats. Het heeft daardoor iets 
meer tijd nodig om de bekendheid 
te vergroten maar ik heb er alle ver-
trouwen in dat dit goedkomt.”

In Molenwijk zijn inmiddels al twee 
enthousiaste moeders opgestaan 
om te ondersteunen bij de wekelijk-
se activiteiten. Cora: “Wij hebben 
inmiddels al een keer met de dames 
gebrainstormd over wat we nog 
meer kunnen doen. Ook is er nog 
een andere jongen uit de wijk die 
het leuk vindt om actief betrokken 
te zijn.  Dit zien we graag, betrok-
ken bewoners die helpen met de 
verschillende activiteiten en mee-
denken waar de behoefte ligt in de 
buurt.” Een ding staat vast. Alle 
kinderen zijn dol enthousiast.
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 KWIEKROUTE 
BOERHAAVEWIJK 
GEOPEND
Woensdag 29 september werd de eerste Kwiekroute in Haarlem geopend door 
Burgemeester Wienen. De Kwiekroute start bij Wijkcentrum de Ringvaart en is een 
route van 1,5 kilometer door Boerhaavewijk waar onderweg een 17-tal oefeningen 
gedaan kan worden.

Het feest begon in wijkcentrum de Ringvaart met mu-
ziek van het orkest huiskamergeluk. Burgemeester Wie-
nen deed de opening in het bijzijn van buurtbewoners, 
schoolkinderen en genodigden. Wienen ”Gemeente 
Haarlem vindt het belangrijk dat burgers zelf dingen 
organiseren en initiëren, zeker op het gebied van bewe-
gen en gezond eten. Vandaar dat ik dit mooie initiatief 
van buurtbewoonster Meliha zeer waardeer omdat het 
wandelen in deze wijk leuk en makkelijk gemaakt wordt. 
Vooral het woord Kwiek zet, in het dynamische Schalk-
wijk, hopelijk zoveel mogelijk bewoners in beweging.”

Na de opening liepen de deelnemers de route van 1,5 
kilometer door Boerhaavewijk. Helaas zat het weer op 
dat moment niet erg mee, het regende pijpenstelen, 
toch gingen alle deelnemers enthousiast naar bui-
ten. Lucia Grooff is medeorganisator en werkzaam bij 
SportSupport: “De route wordt goed aangeven door 
pijlen en onderweg deden de deelnemers enthousiast 
aan zoveel mogelijk van de 17 oefeningen mee. Wat 
zo mooi is aan deze Kwiekroute is dat deze geschikt is 
voor alle doelgroepen en leeftijden. Je kunt de route zelf 
zo lang maken als je wilt en alle oefeningen lekker op je 
eigen niveau doen.” De oefeningen worden via plaatjes 
op de tegels weergegeven.

In de week van de eenzaamheid, van donderdag 30 
september tot donderdag 7 oktober (het weekend uit-
gezonderd) staat er iedere dag een wandelbegeleider 
klaar (van 10:00 – 11:00 uur) om geïnteresseerden te 
begeleiden op de route. Inschrijven hiervoor is niet 
nodig, deelnemers kunnen zich melden in het wijkcen-
trum. De route is op ieder ander moment te wandelen, 

informatie en uitleg hiervoor is ook te verkrijgen in wijk-
centrum de Ringvaart. 
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 HAARLEM OOST
In Haarlem-Oost opereren we als spin in het web. We voeren uit, organiseren, 
adviseren en verbinden met als doel bewoners structureel te laten bewegen.  
We spelen in op de wensen van de verengingen, de behoefte van de bewoners en 
we organiseren sportieve lessen op basisscholen en in de wijk. Het hoogtepunt  
van 2021 was de start van de campagne ‘Hoera, wij gaan weer bewegen’.  
De wethouder gaf het officiële startschot voor deze campagne op het schoolplein 
van basisschool de Zuiderpolder. 

Op woensdag 1 september was 
de start van deze campagne. Het 
doel was om inwoners van Haar-
lem weer (meer) te laten sporten 
en bewegen nadat er geen corona 
restricties meer waren. Dit kon door 
het volgen van verschillende gratis 
proeflessen in de wijk. Dit aanbod 
stond op een ludiek middel, name-
lijk een strippenkaart. Er was per 
stadsdeel een gevarieerd sport- en 
beweegaanbod, voor jong en oud. 
Het aanbod kwam tot stand door 
de samenwerking met verenigingen 
en sociale partners. De campagne werd gelanceerd op 
basisschool de Zuiderpolder. Hier was op woensdag-
middag na schooltijd een klein feestje, aangekleed met 
een springkussen en sport & spel activiteiten. Voor de 
ouders was er koffie en thee, geserveerd uit een leuke 
mobiele koffiewagen. 
In Parkwijk werden wekelijks activiteiten georganiseerd 
in samenwerking met Pré wonen. Bewoners uit deze 
wijk zitten midden in een grote transitie, oude huizen 
worden gesloopt en er komen nieuwe huizen voor in de 
plaats. Met deze gratis activiteiten willen wij iets bete-
kenen en terug doen voor de wijk. Maandelijks wordt er 
een groter event georganiseerd samen met partners in 
de wijk. Wij hebben onder andere een hulpdiensten dag 
georganiseerd waarbij de kinderen in de brandweer- en 
politieauto mochten kijken, oefenen met de brandweer-
slag en konden voetballen met de politie.  
 

In de vakanties zitten wij zeker ook niet stil, wij organi-
seren dan toffe vakantie activiteiten voor kinderen uit 
de buurt. Strijden tot je er bij neervalt om de winst voor 
de wijk te behouden, om daarna op elkaars schouders 
het veld af te dansen dat is de sfeer bij Ballin, het voet-
baltoernooi in Haarlem-Oost dat voor de 6de keer op rij 
een doorslaand succes was. Daarnaast moest de prin-
ses gered worden en Haarlem gered van een bom, dit 
kon worden gedaan in een te downloaden fotospeur-
tocht door de wijk.  
 
Mede door het sportakkoord hebben we in 2021 samen 
met Oosterkwartier en fysio Berkhout een wekelijke les 
verzorgt voor ouderen om deze doelgroep ook weer te 
enthousiasmeren om meer te gaan bewegen. Daarnaast 
is het sociale aspect erg belangrijk en wordt de les altijd 
afgesloten met het drinken van een kopje koffie.  
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22.375
INWONERS

16
SPORTTAKKEN

9
THEMATIEK ADVISERING  
SPORTVERENIGINGEN

5
COLLEGA’S /
BUURSPORTCOACHES

14
SPORT 
VERENIGINGEN

2
GEZONDE SPORTOMGEVING
(voeding, alcohol en roken)

21
SAMENWERKINGS-
PARTNERS
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“HEY SPORTSUPPORT 
JUF! WAT VOOR SPEL 
GAAN WE VANDAAG 
DOEN?”
Even voorstellen: Lisanne de Ruijter. Buurtsportcoach in Haarlem-Oost  
en vrijwilligerscoördinator evenementen bij SportSupport

Na een succesvolle stage bij SportSupport werd Lisanne de Ruijter in september 
2018 gevraagd om het ‘evenemententeam’ te komen versterken als vrijwilligersco-
ordinator. Haar contract werd al snel uitgebreid met extra uren voor de functie van 
buurtsportcoach in het stadsdeel Haarlem-Oost. Naast haar werk volgt ze op dit 
moment de deeltijdstudie ALO aan de HAN en vindt ze tussendoor nog ergens tijd 
om voetbal te spelen.

Juist de combinatie van deze twee 
functies geeft Lisanne veel voldoe-
ning. “Evenementen zijn heel tof 
om te organiseren. Het moment dat 
zo’n hele grote groep hardlopers bij 
bijvoorbeeld de Halve van Haarlem 
van de Grote Markt van start gaat 
is heel bijzonder. Het regelen van 
alle zaken geeft soms een hoop 
stress, maar als het moment dan 
daar is maakt dat mij heel trots.” 
Als buurtsportcoach richt ze zich op 

kinderen tussen 6 en 14 jaar. ”Het 
werken met kinderen is heel leuk 
vooral omdat het zo divers is; van 
activiteiten organiseren in de wijk, 
de samenwerking opzoeken met 
basisscholen en andere partners in 
de wijk naar sportinstuiven orga-
niseren in de vakanties. De focus 
ligt vooral op voldoende beweging, 
gezond eten en plezier.”

Dat Lisanne affiniteit heeft met sport 
behoeft geen verdere uitleg. “Sport 
als doel en middel; hoe fijn is het als 
je een baan hebt in het vakgebied 
wat je zelf heel leuk vindt? Sport is 
niet alleen leuk en gezond maar het 
brengt mensen ook bij elkaar.’’ 

Een onderdeel van Lisannes werk is 
het geven van de TSO op de Ber-
nardusschool. ”Ze noemen me de 
SportSupport-juf. Een mooie titel 
toch? Na het geven van de TSO 
vragen de leerlingen of we dit spel-
letje morgen weer kunnen spelen 

want ze vonden het zo leuk en de 
pauze was te kort. Dit soort reacties 
zijn heel super om te horen. Veel 
kinderen kom ik ook bij de activi-
teiten in de wijk tegen. Je speelt 
in op wat ze willen. Ze worden bij-
voorbeeld heel enthousiast van een 
spel als levend stratego. Succes 
verzekerd.’’

Als buurtsportcoach heb je ook 
een maatschappelijke rol. “Ik sig-
naleer problemen, zeker wanneer 
je de kinderen op meerdere plek-
ken tegenkomt. Het doel van de 
activiteiten die wij organiseren in 
de wijk is in eerste instantie om de 
kinderen een extra beweegmoment 
aan te bieden (aangezien er steeds 
minder bewogen wordt door o.a. de 
technologische ontwikkeling) daar-
naast als de kinderen meedoen aan 
de activiteit halen ze in ieder geval 
geen kattenkwaad uit.‘’ En er is nog 
een verbindende rol voor Lisanne. 
“Er komen ook vragen vanuit ver-

enigingen, die bijvoorbeeld meer 
leden willen en aan de andere kant 
hebben we ook juist kinderen die 
opzoek zijn naar een verenging.  
Zo proberen we in te spelen op de 
wensen en behoefte van diverse 
partijen”. 

“SportSupport is een leuke 
werkgever en ook buiten 
het werk zijn mijn collega’s 
altijd in voor een drankje of 
spelletje.” In de afgelopen 
25 jaar heeft SportSupoort 
zich goed op de kaart gezet, 
maar wat Lisanne betreft 
kan het altijd beter. “Nog 
meer mensen moeten we-
ten wie we zijn en wat we 
doen. Ik ben daarbij graag 
de spin in het web en dat wij 
hét aanspreekpunt worden 
in Haarlem-Oost wat betreft 
sport en bewegen.’’
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 SPORT EN 
JONGERENWERK 
IN SCHALKWIJK EN 
HAARLEM-OOST
Sport is een effectief middel om 
jongeren te bereiken, weten Jeroen 
Koomen en Renger van Grinsven van 
Stichting SportSupport, teamleiders in 
resp. Schalkwijk en Haarlem-Oost. 
“Met behulp van onze activiteiten 
proberen we verbinding te maken met 
jongeren om te zien of we iets voor 
hen kunnen betekenen in hun verdere 
ontwikkeling. Uiteraard op het gebied 
van sport, maar zeker ook daarbuiten. 
In Schalkwijk en Haarlem-Oost zijn 
daar al meerdere mooie initiatieven uit 
voortgekomen.”

Hattrick en Triple ThreaT
Voorbeelden hiervan zijn jongerenwerkorganisaties Hat-
trick en Triple ThreaT. “Zowel Mohammed van Hattrick 
als Okrah van Triple ThreaT is begonnen bij mij in het 
team”, zegt Jeroen. “Okrah had de Triple ThreaT-com-
munity zoals die nu is toen al helder voor ogen en van-
uit SportSupport hebben we hem op allerlei manieren 
kunnen helpen om zijn doel te bereiken. Mohammed 
bleek een perfecte match met Streetcornerwork, waar 
hij kon doorontwikkelen.” Andere ‘jongens van de 
straat’ zijn Redouan en Patrick, die als buurtsportcoach 
voor SportSupport werkzaam zijn.
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Vindplaats
In Haarlem-Oost verzorgt SportSup-
port vijf vaste sportactiviteiten in de 
week voor de doelgroep van 10 tot 
ongeveer 20 jaar oud. In Schalkwijk 
zijn dat wekelijks drie activiteiten in 
de Spaarnehal, van 6 tot 16 jaar. In 
de nachten van de ramadan (van 
23.00 tot 01.00 uur) en op oude-
jaarsdag worden er daarnaast extra 
activiteiten aangeboden. “Dit doen 
we enerzijds om de jeugd op die 
dagen een sportieve afleiding te 
bieden”, zegt Renger. “Anderzijds 
is het idee dat de buurt minder 
overlast ervaart als deze jongens en 
meiden een paar uur flink hebben 
lopen sporten met ons.”
Jeroen: “Via de sport-in-de-wijk-ac-
tiviteiten creëren wij zo een vaste 
ontmoetingsplek voor de jeugd, 
wat direct dient als vindplaats. Voor 
de jongerenwerkers ligt hier de 
kans om langs te gaan en om net 
al de buurtsportcoaches écht met 
die gasten het gesprek te voeren, 
de diepte in te gaan en aan een 
vertrouwensband te werken. Want 
alleen dán haal je de vragen en pro-
blemen op waarmee je hen verder 
kan helpen.”

Ideale samenwerking
“Wij zijn hard bezig om de banden 
met alle partijen in het jongerenwerk 
opnieuw aan te halen”, zegt Renger. 
“Afstemmen wie wat doet, hoe we 
de ander bereiken en hoe we goed 
op elkaar aansluiten. Zodat een jon-
gere met een probleem over studie 
of werk gemakkelijk in contact ge-
bracht wordt met Streetcornerwork, 
en iemand met een leuk idee voor 
de buurt met Stichting STAD. En zij 
helpen dan verder met de vervolg-
stappen.”
“Mijn ideaalbeeld is dat wij met 
ál deze organisaties álle jongeren 
begeleiden. Dat iedereen vanuit z’n 
eigen visie de jeugd op het goede 
pad weet te zetten en dat er uitein-
delijk geen jongere meer tussen wal 
en schip belandt.”



“Denk eens aan het project 
DAK/OnderDAK van Triple 
Threat in Schalkwijk, dat is 
tijdens de zomervakantie 
een grote boost. Ik denk 
graag dat mijn idee hier iets 
aan heeft bijgedragen.”

HOOFDSTUK 2.3.4

 BALLIN21 OOK IN  
CORONATIJD IMMENS
Strijden tot je erbij neervalt om de winst voor de wijk te behouden.  
Om daarna op elkaars schouders het veld af te dansen. Dat is de sfeer bij  
Ballin, het voetbaltoernooi in Haarlem-Oost dat voor de zesde keer op  
rij een doorslaand succes was.

Bedenker en bevlogen organisator is Redouan El Yousfi, buurtsportcoach bij 
Stichting SportSupport. “Het idee is ontstaan omdat er vijf jaar geleden tijdens 
de zomervakantie voor thuisblijvers niets georganiseerd werd. Daarom dus dit 
toernooi, voor de leeftijdsgroepen 10-12 jaar, 13-15 en vooral ook 16+. Behalve 
voetbal zijn er nog allerlei gave nevenactiviteiten, zoals een springkussen, BBQ, 
voorlichting over lachgas of Virtual Reality-games.” Locatie: Cruyff Court  
Parkwijk. Deelnemers: ongeveer 150.

Het nieuwste FIFA-spel
Het grote succes is mede te danken 
aan het prijzenpakket: het winnende 
team krijgt de nieuwste FIFA-voet-
balgame. Redouan: “Het is zoveel 
spannender als het echt ergens om 
gaat. Dat geeft Ballin de status en 
het prestige van een groot toernooi, 
met grote prijzen en grote spelers. 
Want al vanaf het eerste jaar ko-
men er ook jongeren van profclubs 
op af, wat het superaantrekkelijk 
maakt natuurlijk!” Sponsoring kwam 
voorgaande jaren vanuit onder meer 
Rabo ClubSupport en het Wijkbud-
get; dit jaar vanuit Summer Games, 
een initiatief van de Cruyff Founda-
tion en de Krajicek Foundation.

Rolmodellen
“De jongens van buitenaf die bij 

‘echte’ teams spelen, fungeren als 
rolmodellen – ze laten zien dat je 
met hard werken dingen bereikt” 
zegt Renger van Grinsven, senior 
buurtsportcoach en verenigings-
adviseur bij SportSupport. “Maar 
misschien wel belangrijker zijn de 
jongeren uit de wijk zelf die helpen 
met organiseren. Hieruit komen 
vaak ook Scholarshippers voort: 15- 
tot 27-jarigen die een studiebeurs 
krijgen en in ruil daarvoor één keer 
per week de buurtsportcoaches 
helpen met sport- en spelactivitei-
ten. Mooi hoe zij in een Krajicek-trui 
ineens het voorbeeld voor anderen 
zijn. Want als je de volgende dag 
op de Playground steeds glas staat 
te vegen, denk je wel twee keer na 
voordat je dat daar ’s avonds zelf 
stukgooit.”

Buurtbetrokkenheid
Steeds meer welzijnsorganisaties 
zien het belang van een zomerpro-
gramma. Redouan: “Denk eens aan 
het project DAK/OnderDAK van 
Triple Threat in Schalkwijk, dat is 
tijdens de zomervakantie een grote 
boost. Ik denk graag dat mijn idee 

hier iets aan heeft bijgedragen.” 
Renger is blij dat ze met name die 
16+-groep weten te mobiliseren. 
“Dat je deelnemers, publiek en 
omwonenden op zo’n positieve 
manier bij elkaar brengt – er ston-
den mensen mee te juichen op de 
balkons! Die betrokkenheid tussen 
de buurt en de bewoners is precies 
wat SportSupport en de gemeente 
Haarlem met sport-in-de-wijk-eve-
nementen willen bereiken. En dit 
toernooi past daar fantastisch in.”
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 HAARLEM CENTRUM 
ZUID-WEST
Dit jaar is een vervolg gegeven aan de intensieve samenwerking tussen  
de partners in de wijk. Wij hebben hierdoor weer extra beweegmomenten kunnen 
realiseren bij diverse doelgroepen in verschillende wijken. Wij waren veel  
zichtbaar in het Rozenprieel en in de Leidsevaartbuurt. 
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FACTS 
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36.000
INWONERS

20
SPORTTAKKEN

6
THEMATIEK ADVISERING  
SPORTVERENIGINGEN

3
COLLEGA’S /
BUURSPORTCOACHES

18
SPORT 
VERENIGINGEN

3
GEZONDE SPORTOMGEVING
(voeding, alcohol en roken)

Buiten spelen is ook in Centrum/Zuid-West een actueel 
thema. Grote sportparken en sporthallen zijn er bijna 
niet in deze wijk. Daarom hebben we afgelopen voorjaar 
een buitenspeelmaand georganiseerd. In samenwerking 
met verschillende speeltuinen en Haarlem Effect. Onder 
andere Geel-Wit heeft clinics verzorgd voor de jeugd uit 
de wijk. Op Alliance ’22 is in mei de Olympische Dag 
georganiseerd voor deze wijk. Maar liefst 6 scholen 
konden alsnog van een Olympische Dag op maat 
genieten. In deze vorm was het een stuk kleinschaliger 
en lekker dichtbij de scholen en met verenigingen uit de 
buurt. Wellicht zelfs voor herhaling vatbaar!

Met oud en nieuw zijn er verschillende activiteiten 
georganiseerd om de rondhangende jeugd en jongeren 
op een positieve manier bezig te houden. Er is een 
groep gaan paintballen met een buurtsportcoach en 
een jongerenwerker van Haarlem-Effect. Een mooi 
voorbeeld van hoe de intensieve samenwerking 
daadwerkelijk gestalte krijgt. Ook werd er op 30 

december een voetbaltoernooi georganiseerd op het 
Voortingsplantsoen. Zowel jeugd als jongeren deden 
mee met deze sportieve middag. 

Om tijdens de lockdown 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. Met een lekker 
achtergrondmuziekje werden de getallen getrokken. 
Bij elk getal 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.

11
SAMENWERKINGS-
PARTNERS
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 BEWEEGROUTE 
ZUID-WEST MAAKT 
SLIM GEBRUIK 
VAN OPENBAAR 
STRAATMEUBILAIR
Op 28 mei, de startdag van NLdoet van het Oranjefonds, stond stadsdeel Haarlem 
Zuid-West geheel en al in het teken van bewegen. Onder de noemer ‘Van Zuid tot 
West in Beweging’ lanceerden partners uit de wijk de beweegroute: een uitnodi-
gende wandeling door de buurt, waarbij onderweg het aanwezige straatmeubilair 
en andere voorwerpen gebruikt kunnen worden voor het uitvoeren van leuke, laag-
drempelige oefeningen. Balanceren tegen een lantaarnpaal, opstaan en gaan zitten 
op de bankjes langs de openbare weg.

Het is een gezamenlijk initiatief van Sociaal Wijkteam 
Zuid-West, Stichting SportSupport, de Wijkraad Hout-
vaartkwartier, Haarlem Effect, Vitaal Haarlem, BSO De 
Geelwitjes, Alliance’22, Albert Hein Vos, de Stookkamer 
en Stichting De Baan. Manon Hoefman van Sociaal 
Wijkteam: “We willen dat bewegen in de openbare ruim-
te in Haarlem Zuid-West een plek krijgt. Met de be-
doeling om jong en oud in beweging te brengen, maar 
ook om het contact in de buurt te vergroten.” Peter 
Casper van de Wijkraad: “In een wereld die steeds meer 
versteend raakt, is de aandacht voor stukjes groen en 
ruimte voor ontmoetingen hoognodig. Door onze krach-
ten te bundelen hopen we meer draagvlak te creëren.”

Vanaf het verzamelpunt bij Albert Heijn Vos aan de Wes-
tergracht liep een enthousiaste groep buurtbewoners, 
partners uit het netwerk en enkele vertegenwoordigers 
van de gemeente Haarlem gezamenlijk de beweegroute 
die eindigde bij voetbalclub Alliance‘22. Voor de aller-
kleinsten was er daarnaast een vossenjacht vanaf BSO 
de Geelwitjes, De Stookkamer organiseerde een uitda-
gende Miniatuur Buur Safari en Vitaal Haarlem verzorg-
de 60+ Buurtsport bij Alliance’22.
“Geweldig hoe we vanuit de behoefte aan verbinding 
en ontmoeting alles in één netwerk hebben kunnen 
samenbrengen”, zegt Daniëlle Krijger van SportSupport. 

“Vóór de wijk, door de wijk! Er zijn meerdere routes 
uitgezet die bewoners op eigen gelegenheid kunnen 
uitproberen. Als het aanslaat kunnen we kijken naar een 
officiële beweegroute, bijvoorbeeld in samenwerking 
met KWIEK. Met mooie (stoep)tegels of bebording met 
aanwijzingen.”

Ook wethouder Floor Roduner liep mee. “Dat zoveel 
partners zoveel mensen hebben kunnen enthousias-
meren, dat is toch prachtig. Er is grote behoefte aan dit 
soort initiatieven.” “Door corona weten we hoe belang-
rijk lichamelijke beweging is”, beaamt tevreden buurtbe-
woner Anton. “Maar ook dat het prettig is om je buren 
te kennen. De beweegroute verbindt die twee dingen.” 
Mevrouw Ipenburg doet vanuit Trefpunt ‘t Trionk in rol-
stoel aan de wandeling mee en geniet met volle teugen, 
ook al zijn niet alle oefeningen aan haar besteed. “Deze 
combinatie van netwerkpartners levert veel blije en ook 
nieuwe gezichten op”, vat gebiedsverbinder leefbaar-
heid en veiligheid Moira Faber mooi samen. “En de 
opkomst is super!” Er ligt een mooie basis voor verdere 
samenwerking.
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 AFTRAP HAARLEMS 
REGENBOOGWEEKEND 
BIJ SV ALLIANCE ’22
Kleurrijke gesprekken langs het sportveld

Zaterdagochtend 9 oktober heeft raadslid Ron Dreijer het Haarlemse 
regenboogweekend afgetrapt op het hoofdveld van sv Alliance ’22. Een tiental 
Haarlemse verenigingen besteedde op zaterdag 9 en zondag 10 oktober extra 
aandacht aan de acceptatie van LHBTIQ+’ers in de sport. Onder het genot van een 
kop koffie gingen ze daarover in gesprek met sporters, ouders en supporters.

In sportkantines en langs de velden 
schonken de deelnemende clubs 
koffie en thee in regenboogkleurige 
bekertjes. De leverde leuke reacties 
op en bleek ook een goede aanlei-
ding om aan de praat te raken over 
het belang van een veilige sportom-
geving, waarin iedereen zichzelf kan 
zijn.

Het startsein voor het regenboog-
weekend werd voorafgaand aan 
voetbalwedstrijd tussen de MO15-
teams van sv Alliance ’22 en AFC 
IJburg gegeven. Ron Dreijer (voor-
zitter van raadscommissie Samen-

leving) reikte 
de aanvoerders 
van beide 
teams een re-
genboogband 
uit, voordat hij 
de aftrap ver-
zorgde. Dreijer: 
“De regenboog 
staat voor di-
versiteit, gelijk-
heid en vrijheid 
op het gebied 
van seksualiteit, 

maar ook als het gaat om afkomst, 
of als je arm of rijk bent. We zijn 
allemaal gelijk”.

Robert Graat, voorzitter bij Allian-
ce:  “Bij Alliance ’22 wappert de 
regenboogvlag ieder weekend als 
er gevoetbald wordt. Daarmee laten 
we zien dat iedereen bij ons welkom 
is. Maar om als club te zorgen voor 
een fijne omgeving, waarin iedereen 
zich echt veilig en geaccepteerd 
voelt, is er meer nodig. Dat begint 
met in gesprek komen, bewustwor-
ding en je kunnen verplaatsen in 
de ander. Het regenboogweekend 

is voor ons ook het startpunt voor 
een aantal activiteiten die we samen 
met de John Blankenstein Founda-
tion organiseren met én voor diver-
se geledingen in de club.

SportSupport is vanuit de gemeen-
te ook betrokken om verenigingen 
bewust te maken van dit onder-
werp. “Zo’n regenboogweekend 
voorafgaand de internationale Co-
ming Out Day op 11 oktober is erg 
belangrijk. Je brengt het onderwerp 
onder de aandacht en maakt spor-
ters, ouders en toeschouwers weer 
bewust van dat sporten voor ieder-
een toegankelijk moet zijn in een 
vertrouwde en veilige omgeving.

Het regenboogweekend loopt voor 
uit op de internationale Coming 
Out Day, die maandag 11 oktober 
wordt gevierd en is een initiatief van 
SportSupport, Bureau Discrimina-
tie Kennemerland en Haarlemse 
sportverenigingen (onder andere: sv 
Alliance ’22, Koninklijke HFC, DSS, 
Geel Wit, HMHC Saxenburg en 
Rugbyclub Haarlem).
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 SPORTSUPPORT + 
HAARLEM EFFECT = 
EEN SUCCESFORMULE
Samen bouwen aan sterke wijken en buurten. Dat typeert de samenwerking  
van SportSupport met Haarlem Effect misschien wel het best. Met het doel  
dat alle inwoners van Haarlem mee kunnen doen aan de samenleving.  
Maar het staat of valt met hoe goed de welzijnswerker en buurtsportcoach  
elkaar weten te vinden. 

Centrum
In wijkcentrum Binnensteeds in Haarlem-Centrum ver-
zorgen Anike van der Ham, welzijnswerker van Haarlem 
Effect, en buurtsportcoach Michel Hoogervorst een 
wekelijkse beweegactiviteit voor senioren. Anike: “Deze 
seniorengroep is ooit ontstaan vanuit de GGZ. Zij wil-
den graag meer bewegen en we hebben SportSupport 
gevraagd om een laagdrempelig beweeguurtje te ver-
zorgen. We willen mensen uit de zorg houden en pro-
beren iedereen een plekje te bieden, waarbij verbinden 
of ontmoeten altijd het uitgangspunt is. Vanuit het wel-
zijnswerk heeft Haarlem Effect de locatie plus de erva-
ring met allerlei soorten mensen; SportSupport heeft 
dan de sportieve expertise en de kennis van gezond 
leven. Daarin vullen we elkaar prachtig aan.”

Vanuit wijkcentrum De Tulp in het Rozenprieel organise-
ren Haarlem Effect en SportSupport hoofdzakelijk ac-
tiviteiten voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Michel: “Voor 
die leeftijdsgroep zijn er op dinsdagmiddag Sport in de 
wijk-activiteiten in de gymzaal, en vanaf maart starten 
we met Druppiekunde: eerst samen sporten en daar-
na samen koken in het buurthuis. Voor senioren en de 
groep jongeren 13+ zijn we nog aan het inventariseren 
wat we gezamenlijk allemaal van de grond kunnen krij-
gen.” 

Noord
In Delftwijk City in Haarlem-Noord voert Taninja Ninp-
huak, jongerenwerker bij Haarlem Effect, met haar team 
de regie. “Jongeren uit de buurt kunnen hier vrij van de 
ruimte gebruik maken; er is muziek, films, spelletjes. 
Met de achterliggende gedachte dat ze bij ons ook te-

recht kunnen met eventuele hulpvragen. SportSupport 
verzorgt hier wekelijks een vaste sportactiviteit, maar 
we organiseren samen ook veel losse evenementen.” 
Zoals de Winter Games, midden in de lockdown van 
2021. “Een ongekend succes, met wel 100 deelne-
mers”, zegt Jochem de Boer, coördinator Sport en 
Bewegen bij SportSupport. “Inmiddels zijn er Summer 
Games, Herfst Games en Urban Spring Games, waarbij 
we sport en bewegen mooi combineren met graffiti- of 
rapworkshops. Wij doen de sportieve invulling, en Haar-
lem Effect - samen met stichting perMens (voorheen 
Streetcornerwork) – weet hoe je de jongeren bereikt.” 
Een superwaardevolle samenwerking, volgens Taninja, 
omdat er direct wordt ingespeeld op de behoefte van 
de jongeren.

Uitlaatklep
Taninja: “Sport is ontzettend belangrijk in de ontwikke-
ling van de jeugd, maar niet iedereen heeft de middelen 
om een sport te beoefenen. Samen met SportSupport 
bieden wij jongeren in Noord de kans om laagdrempelig 
kennis te maken met verschillende sporten. Bovendien 
is het een belangrijke uitlaatklep - in het buurtcentrum 
kunnen ze terecht voor een praatje, maar veel jongens 
gaan liever een uurtje rennen. Voor de buurtsportcoach 
meteen een mooi moment om normen, waarden en 
sociale omgangsvormen ter sprake te brengen. Ik weet 
zeker dat sport in de afgelopen (corona)tijd een grote rol 
heeft gespeeld in het mentaal gezond blijven van deze 
jongeren hier.”

“Inmiddels zijn er 
Summer Games, Herfst 
Games en Urban Spring 
Games, waarbij we 
sport en bewegen mooi 
combineren met graf-
fiti- of rapworkshops. 
Wij doen de sportieve 
invulling, en Haarlem 
Effect - samen met 
stichting perMens 
(voorheen Streetcor-
nerwork) – weet hoe je 
de jongeren bereikt.”
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 BLOEMENDAAL 
In 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.

Ondanks de verschillende 
lockdowns, maatregelen en 
ander ongemak dat corona het 
afgelopen jaar voor ons in petto had 
hebben de buurtsportcoaches in 
Bloemendaal zeker niet stil gezeten. 
Er zijn clinics georganiseerd voor 
Les Petits, zijn er verschillende 
TSO’s (zo wel normaal als 
nood) ondersteund op sportief 
gebied, hebben de inwoners van 
Woonzorgcentrum de Rijp meerdere 
malen kunnen kennismaken met 
de Beweegbingo en hebben de 
leerlingen van de sportklassen 
van de Hartelust MAVO allerlei 
verschillende sporten uit kunnen proberen. Dankzij een 
goed team buurtsportcoaches hebben we in april op 
5 verschillende locaties (waarvan 3 in Bloemendaal) 
een alternatieve vorm van de Koningsspelen neergezet 
waarbij we zo’n 1000 kinderen in beweging hebben 
gebracht. Ook hebben we van de Olympische Dag 
Haarlem een Bloemendaal editie neer mogen zetten bij 
HBS en kon onze buurtsportcoach in Bennebroek de 
BN’er(bekende Bennebroeker) Harry van er Meer een 
gepast afscheid bezorgen. 

Een doelgroep die in Bloemendaal nog onderbelicht is 
zijn de kinderen in de leeftijd 2-4 jaar. Voor deze groep 
hebben we onderzocht wat de wensen zijn en in het 
nieuwe jaar is de eerste Peuterinstuif in de Tetterode hal 
een feit. 
 
In Bloemendaal is door middel van thematafels 
gestart met het lokale preventieakkoord. SportSupport 
heeft hier een inhoudelijke bijdrage aan kunnen 
leveren en dient als mede kartrekker op verschillende 

onderwerpen binnen dit akkoord. Het sportakkoord 
wordt nog steeds actief ondersteund. Dit jaar hebben 
we onder andere een start gemaakt met de bouw van 
zo gehete calisthenics klimrekken in Vogelenzang en 
Bloemendaal om de jeugd uit te dagen niet langer rond 
te hangen maar te gaan bewegen. Ook in Bloemendaal 
hebben we de booster aanvraag uitgerold om nog 
meer bekendheid voor het akkoord te genereren en 
deze bleek een groot succes met op het moment van 
schrijven 10 goedgekeurde aanvragen.

Tot slot hebben de buurtsportcoaches met het 
uitreiken van de Club van het jaar uitverkiezing aan 
rolstolhockeyclub de Kennemer keien en het uitreiken 
van de Respect box aan voetbalvereniging BSM 
geprobeerd het sportklimaat van Bloemendaal positief 
in het zonnetje te zetten.

HOOFDSTUK 3

FACTS 
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23.478
INWONERS

7
SPORTTAKKEN

6
THEMATIEK ADVISERING  
SPORTVERENIGINGEN

7
COLLEGA’S /
BUURSPORTCOACHES

54
SPORT 
VERENIGINGEN

42
SAMENWERKINGS-
PARTNERS
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 GROEN LICHT VOOR 
DE KONINGSSPELEN ‘21
Op 23 april, de vrijdag voor Koningsdag, worden overal in het land Koningsspelen 
gehouden. Ontstaan als initiatief van de Cruyff Foundation en de Krajicek 
Foundation in het kroningsjaar van koning Willem-Alexander om zoveel mogelijk 
kinderen aan het bewegen te krijgen. Inmiddels is het evenement voor de meeste 
basisscholen uitgegroeid tot dé sportdag van het jaar.

“Hier in de regio organi-
seert Stichting SportSupport 
Kennemerland meerdere 
Koningsspelen in verschil-
lende vormen”, zegt Rianne 
Koldenhof, senior buurt-
sportcoach van gemeente 
Heemstede en Bloemendaal. 
“In de gemeente Velsen doen 
er jaarlijks rond de 1.200 
kinderen mee, in Hillegom 
1.000, in Haarlem zo’n 500 
en met ruim 2.000 deelne-
mers zijn we in Heemstede/
Bloemendaal al jaren het 
grootst. Al met al brengen 
we op zo’n dag behoorlijk 
wat kids in beweging.”

Meerdere locaties
“Normaal houden we de Konings-
spelen van Heemstede/Bloemen-
daal op het strand”, vertelt buurt-
sportcoach Pascalle Twisk. “Maar 
om de reisbewegingen in deze co-
ronaperiode zo beperkt mogelijk te 
houden, hebben we gekozen voor 
‘maar’ 1.000 kinderen verspreid 
over vijf buitenlocaties.” Leerlingen 
van in totaal acht basisscholen 
gaan naar het Sportpark in Heem-
stede, de Koninklijke HFC, cricket-
club Bloemendaal, het Kennemer 
Lyceum in Overveen en op het Wil-
linkveld bij de Sparrenbosschool in 
Bennebroek.
“Dit vraagt om vijf keer zoveel or-
ganisatietalent!” zegt Rianne. “We 
moesten echt even schakelen, maar 
dankzij de inzet van ons fantasti-
sche team worden de Koningsspe-
len ook in 2021 weer memorabel.”

Helpende handjes
De buurtsportcoaches krijgen hulp 
van twee sportklassen van het 

Kennemer Lyceum, één klas van 
de Haemstede Barger en zeventig 
Sportkunde-studenten van Hoge-
school Inholland Haarlem, aange-
stuurd door Pascalle. “De scholie-
ren van de Haemstede Barger zijn 
altijd onze extra ‘handjes’ op de 
dag zelf, terwijl de BSM-klassen en 
gymdocenten van het Kennemer 
Lyceum sinds vorig jaar zelf de 
sportclinics en het programma op 
hun terrein organiseren, met on-
dersteuning van SportSupport. Een 
veelbelovende samenwerking die 
dit jaar mooi uit de verf komt.”
Voor de Inholland-studenten is de 
uitdaging om – onder de hoede van 
SportSupport – een gedeelte van 
zo’n groot evenement te draaien. 
Rianne: “Ze bereiden de clinics voor 
en worden in de uitvoering daar-
van bijgestaan door de middelbare 
scholieren van de Haemstede Bar-
ger, die zij dus moeten begeleiden 
en aansturen. Voor de studenten 
superleerzaam, voor ons een pretti-
ge organisatiepartner.”

Grotere saamhorigheid
Rianne: “De sportieve uitlaatklep 
is voor die kids zo belangrijk op 
dit moment. Wij hebben alles op 
alles gezet om in elk geval íets te 
organiseren: linksom of rechtsom, 
er zou iets gebeuren!” Wat opvalt is 
een grotere bereidheid om te hel-
pen bij de scholen, aldus Pascalle. 
“We doen met deze ‘corona’-opzet 
een beroep op hun inzet en durf en 
dat zorgt voor een andere samen-
werking. En dan zie je hoeveel zin 
iedereen in deze dag heeft.”
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 SUCCESVOLLE  
FITTEST IN  
BENNEBROEK
Vanuit een initiatief van gemeente Bloemendaal, SportSupport en Inholland 
Haarlem zijn op zaterdag 17 mei inwoners van gemeente Bloemendaal van 65 jaar 
en ouder gratis getest op hun fitheid bij Fysiotherapie Bennebroek.

De Fittest was een groot succes 
met ruim 40 deelnemers. Vanwege 
de coronamaatregelen waren er 
een beperkt aantal plaatsen. Deze 
beschikbare plekken waren al snel 
vol. Deelnemers waren zeer enthou-
siast en vonden het prettig om te 
weten hoe het met hun gezondheid 
gesteld was. Zeker na een lange Corona periode waarin 
mensen toch beperkt waren in hun activiteiten. Daar-
naast vonden ze het erg fijn om direct advies mee te 
krijgen over de diverse sport- en beweegmogelijkheden 
in de buurt. Uiteindelijk is het doel dat de deelnemers 
van de Fittest een passend sportaanbod vinden zodat 
ze in de toekomst meer gaan bewegen. Er stonden ver-
schillende kraampjes op de Beweegmarkt waaronder 
die van SportSupport, Ecosol, Welzijn Bloemendaal en 
Diëtistenpraktijk CSK.

De test startte met het afnemen van een algemene 
enquête, waarin onder andere gevraagd werd naar de 
leefstijl, het sportverleden en de huidige sportbehoefte. 
Na de enquête ontvingen de deelnemers een testformu-
lier en hebben zij onder leiding van Sportkunde studen-
ten kleine testjes afgenomen met betrekking tot lenig-
heid, longinhoud, conditie en kracht. Met het ingevulde 
testformulier konden de deelnemers meteen advies 
krijgen van de buurtsportcoach van SportSupport of de 
fysiotherapeut van Fysiotherapie Bennebroek.
Alle deelnemers waren na afloop zeer dankbaar. “Ik 

vond het heel erg leuk om alle testjes te doen want ik 
vind het belangrijk om te weten hoe het met mijn fitheid 
is gesteld.” Mede door de fantastische samenwerking 
met Fysiotherapie Bennebroek, Ecosol, Welzijn Bloe-
mendaal, Diëtistenpraktijk CSK, SportSupport en de 
studenten van InHolland Haarlem, heeft deze Fittest tot 
zo’n positief resultaat geleid. De Fittest is opgenomen in 
het Sportakkoord van de gemeente Bloemendaal.

“Ik vond het heel erg 
leuk om alle testjes  
te doen want ik vind 
het belangrijk om te  
weten hoe het met 
mijn fitheid is gesteld.”
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HOOFDSTUK 3.4

 ROLSTOELHOCKEY-
CLUB KENNEMER KEIEN 
IS CLUB VAN HET JAAR 
BLOEMENDAAL
Vijf tegen vijf, elektrisch (E) of handgestuurd (H), met gemengde teams waarin 
mannen en vrouwen, mensen met en zonder beperking, en jeugd en volwassenen 
allemaal door elkaar spelen. Dat is rolstoelhockey. Rolstoelhockeyclub Kennemer 
Keien uit Overveen (sinds 1983) won op 19 juni de titel van Club van het Jaar voor 
de gemeente Bloemendaal. De prijs werd tijdens een kleine feestelijke bijeenkomst 
in de Tetterodehal overhandigd door wethouder Nico Heijink.

“Zo’n mooie clubcultuur en 
zo’n prachtige diversiteit zou 
iedere sport moeten hebben.”



In andere jaren huldigt Stichting 
SportSupport altijd de Sportkampi-
oenen, maar corona gooide roet in 
het eten. “Omdat we toch een club 
in het zonnetje wilden zetten heb-
ben we de huldiging gekoppeld aan 
de Club van het Jaar-verkiezing”, 
licht organisator Pascalle Twisk van 
SportSupport toe. “Een initiatief 
van de Rabobank, waarbij ook ge-
meentewinnaars worden gekozen.” 
Clubvoorzitter Rico Raps is erg blij 
met de waardering. “Rolstoelhoc-
key is een fantastische sport en dat 
willen we graag laten zien. Aan mo-
gelijk nieuwe leden, maar ook aan 
iedereen die het gewoon een keer 
wil proberen.”

Saamhorigheid
Christian (zonder beperking) speelt 
al ruim drie jaar samen met zijn 
broer (met een beperking) in het 
derde H-team. “Er heerst hier een 

sterk gevoel van saamhorigheid, je 
helpt elkaar waar je kan. En ik voel 
dat ik er echt helemaal bij hoor.” 
Kennemer Keien heeft vijf teams en 
vier trainers; het is een kleine club 
met prettig contact onderling, al-
dus de voorzitter. In 2014 waren ze 
landskampioen. “Het sociale aspect 
is erg belangrijk, maar het sportieve 
element uiteraard ook. Onze kracht 
is de balans tussen presteren en 
kameraadschap.” Hij hoopt dat het 
1e team binnenkort opnieuw in de 
Nederlandse top speelt.
Omdat de vereniging graag onder-
deel uitmaakt van haar omgeving, 
worden er regelmatig vrienden- of 
familiedagen georganiseerd. Daar-
naast werken ze met plezier mee 
aan de Sportinstuif, het Sportontbijt 
en aan clinics op basisscholen in 
de buurt. “Door langs te gaan op 
het reguliere basisonderwijs bereik 
je zowel kinderen met een beper-

king als zonder”, zegt Pascalle. “Zo 
kunnen ze allemaal ervaren wat 
rolstoelhockey precies is.”

Inclusiviteit
Dennis van der Snoek, coördinator 
Aangepast Sporten van SportSup-
port, is zeer tevreden met al deze 
aandacht voor de rolstoelhockey-
club. “Ze zijn een geweldig voor-
beeld van inclusiviteit: iedereen mag 
er zijn en mag meedoen! De spelers 
ontwikkelen kracht en conditie, 
maar vooral het gevoel ergens bij 
te horen. En dat geeft het broodno-
dige zelfvertrouwen om zelfstandig 
met de rolstoel op pad te durven 
gaan.” Coach Coen Kerkstra beves-
tigt deze doorwerking van de sport 
in de maatschappij: “Als ik de spe-
lers in een wedstrijd of training kan 
pushen om net even langer door 
te zetten, gaan ze meteen ook veel 
beter het weekend in!”
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 120 BLIJE KINDEREN 
BIJ HET SPORTONTBIJT 
MET DE WETHOUDER
Op dinsdag 2 november vond het Bloemendaalse Sportontbijt plaats in de zaal 
van de Tetterodehal in Overveen. 120 Kinderen uit groep 6 van 3 basisscholen 
uit de gemeente Bloemendaal schoven aan om met elkaar te ontbijten en daarna 
sportclinics te volgen. Dit jaar waren de Julianaschool, Vondelschool en SAB 
aanwezig.

Wethouder de Roy van Zuidewijn – Rive heeft het ontbijt 
officieel geopend. Ze vertelde de kinderen over haar 
eigen ontbijt en sport en ook vroeg ze de kinderen naar 
hun ideeën hierover. Daarna was het tijd om lekker van 
het ontbijt te genieten.

Na het ontbijt deden de kinderen verschillende sportcli-
nics. HC Bloemendaal was aanwezig om een hockey-
clinic te geven en Cricketclub Bloemendaal en Dans en 
Balletstudio Jolein waren aanwezig met clinics. Daar-
naast werd er een hele vette rolstoelhockeyclinic geor-
ganiseerd door de Kennemer Keien. Voor veel kinderen 
was dit de eerste kennismaking met een rolstoel. Dat 
maakt het hockeyen opeens een stuk lastiger. Ontzet-
tend leuk om te zien hoe de kinderen hier van genoten 
en hun interesse toonden in de sport. De overige cli-
nics werden verzorgd door de buurtsportcoaches van 
SportSupport.

Het Sportontbijt in Bloemendaal wordt ieder jaar geor-
ganiseerd door de buurtsportcoaches van SportSupport 
en vindt ieder jaar plaats in de week van het Nationaal 
Schoolontbijt. Het doel van het Nationaal Schoolontbijt 
is om het belang van gezond ontbijten zo veel mogelijk 
onder de aandacht brengen bij basisschoolkinderen, 
met als missie een gezond ontbijt, elke dag en voor 
ieder kind. Het thema van dit jaar was dan ook: ‘Altijd 
een gezond ontbijt’.

Het gehele ontbijt was dit jaar gesponsord door winkels 
uit de gemeente Bloemendaal en Haarlem. Fruit en 

zuivel werd gesponsord door de Albert Heijn in Over-
veen, het brood werd gesponsord door Bakkerij Vink, 
het vlees door Van Leeuwen Vleesch, de kaas door Het 
Oude Zuivelhuis uit Haarlem en de 100% appelstroop 
en muesli door Ekoplaza uit Haarlem.

Het Sportontbijt was weer een groot succes. De buurt-
sportcoaches kijken met een tevreden gevoel terug en 
zijn blij met de hulp van de sportverenigingen en win-
kels uit de omgeving.
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 MET DE RESPECTBOX 
MAAK JE IEDEREEN 
DEELGENOOT VAN HET 
THEMA
Bij voetbalvereniging BSM in Bennebroek hoefden ze niet lang na te denken 
of ze een respectbox wilden ontvangen. De doos met vlaggen, polsbandjes en 
spelletjes werd door Pascalle Twisk van Stichting SportSupport overhandigd aan 
de jeugdspelers Nolan, Quinn, Kai en de voorzitter van de afdeling jeugdvoetbal 
Xander Frencken.

Volgens Xander is het een ‘open 
deur’ dat de jeugdspelers met res-
pect met elkaar en de tegenstander 
omgaan. “Het zou niet hoeven 
moeten om hier op deze manier 
aandacht voor te vragen. Maar ook 
wij merken dat het verhard. Natuur-
lijk schelden we niet op het veld. Of 
trappen we na. Op het voetbalveld 
mag het er stevig aan toegaan, 
maar wel binnen de grenzen van het 
sportieve’’, stelt Xander.
Binnen het team met spelers in 
de leeftijd tot 13 jaar is regelmatig 
aandacht voor het thema. Xander: 
“Met goede normen en waarden 
houd je het gezellig voor elkaar. Er 
moet bereidheid zijn om de zaken 
onderling op te lossen. We willen 
ze bewust maken van hun eigen rol 
en verantwoordelijkheid. We geven 
na de wedstrijd een hand, high-five 
of, zoals tegenwoordig moet, een 
boks. Naar een ander wijzen is heel 
makkelijk. Het veranderen begint bij 
jezelf. Wat mij betreft zou het heel 
fijn zijn als de spelers in de eredivi-
sie dat ook laten zien.’’

Het gaat bij BSM niet alleen om de 
spelers en staf onderling. Ook ou-
ders spelen een belangrijke rol. “In 
het begin van het seizoen hebben 
we een bijeenkomst waarbij we een 
oproep doen het toch vooral ge-
zellig te houden. BSM is een echte 
dorpsvereniging met aanwas vanuit 
de woonwijk Floriande in Hoofd-
dorp. Het is langs de zijlijn veelal 
ons kent ons.’’

Bij sportvereniging Blijft Steeds 
Moedig, opgericht op 23 mei 1923, 
zijn inmiddels de vlaggen opge-
hangen en hebben zijn aanvoer-
dersbanden aan de collega’s van 
tegenstanders gegeven. Xander tot 
slot: “Het is goed om anderen deel-
genoot te maken van dit thema. Het 
is een goed initiatief dat wij graag 
buiten de gemeentegrens van Bloe-
mendaal onder de aandacht willen 
brengen.’’
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“Het zou niet hoeven 
moeten om hier op 
deze manier aandacht 
voor te vragen. Maar 
ook wij merken dat 
het verhard. Natuurlijk 
schelden we niet op 
het veld. Of trappen we 
na. Op het voetbalveld 
mag het er stevig aan 
toegaan, maar wel bin-
nen de grenzen van het 
sportieve’’

068 | H3.6



HOOFDSTUK 4.1

 HEEMSTEDE
In Heemstede heeft SportSupport van oudsher goed contact met het primair 
onderwijs. Dit jaar is daar uitbreiding op het gebied van Verenigingsadvies bij 
gekomen. Gelukkig konden we dit jaar ondanks corona veel van onze vaste 
projecten toch uit voeren. 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 SportSup-
port zich voornamelijk op de leeftijd 
0 tot en met 12 jaar. Dit jaar zijn 
daar de voorzittersrol bij het Spor-
takkoord Heemstede en Vereni-
gingsadvies bij gekomen. Afgelopen 
februari kwamen we knallend uit de 
lockdown met een sportinstuif in 
Speelbos Meermond. Dankzij een 
goed team buurtsportcoaches heb-
ben we in april op 5 verschillende 
locaties (waarvan 2 in Heemstede) 
een alternatieve vorm van de Ko-
ningsspelen neergezet waarbij we 
zo’n 1000 kinderen in beweging 
hebben gebracht. 

In het nieuwe schooljaar zijn onze gymdocenten vol 
goede moed begonnen met het aanbieden van gymles-
sen aan leerlingen op 3 verschillende basisscholen in 
Heemstede. Ook is gestart met een pilot samenwerking 
met fysiotherapie praktijk Deen. De kinderfysiotherapeut 
van Deen is naar aanleiding van de MQ-scan en obser-
vaties van onze gymdocent langs geweest bij Kindcen-
trum de Molenwerf om kinderen extra te testen op mo-
torisch vlak en zo het aanbod voor deze kinderen beter 
af te stemmen aan de behoefte. Zes kinderen uit groepe 
1 t/m 4 zijn gestart met ‘extra gym’ om ze in kleine 
setting extra te laten  bewegen met oefeningen gericht 
op de sociale en motorische ontwikkeling. Volgend jaar 
hopen wij deze pilot een vervolg te kunnen geven en 
hierdoor meer kinderen al op jonge leeftijd te helpen 
met het plezier in bewegen te krijgen en te houden. 

Na een herijking van het in 2020 getekende sportak-
koord is in november de vernieuwde variant uitgerold 
waarbij de welkomsbooster van €500,- is aangevraagd 
door zo’n 15 verenigingen en scholen in de gemeente. 
Vanuit de aanvragen uit het werkveld en de regiegroep 
zullen de komende tijd allerlei mooie initiatieven op 
sportgebied worden uitgerold. Ook het lokale preventie 
akkoord heeft inmiddels handen en voeten gekregen en 
wordt het komende jaar samengevoegd met het Spor-
takkoord waarna intensief wordt samengewerkt om nog 
meer inwoners van Heemstede een leven lang gezond 
actief te maken en houden.  
 

HOOFDSTUK 4

FACTS 
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27.545 
INWONERS

19
SPORTTAKKEN

5
THEMATIEK ADVISERING  
SPORTVERENIGINGEN

5
COLLEGA’S /
BUURSPORTCOACHES

30
SPORT 
VERENIGINGEN

30
SAMENWERKINGS-
PARTNERS
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 NIEUW! EEN 
VERENIGINGSADVISEUR 
IN HEEMSTEDE 
Sander Rotteveel (37) is dé nieuwkomer bij SportSupport. Niet alleen is hij pas 
sinds oktober in dienst, ook zijn functie als verenigingsadviseur is gloednieuw. 

Hij is een geboren en getogen Heemstedenaar. Was topsporter in de atletiek, medaillekandidaat op de 400 meter 
en trainde om uit te komen op de Paralympische Spelen 2008 (Sander draagt een onderbeenprothese). Een hard-
nekkige zenuwbaanontsteking in zijn hoofd gooide echter roet in het eten en uiteindelijk moest hij zijn olympische 
droom definitief opgeven. Wel is hij altijd ‘in de sport’ gebleven. Zo werkte hij bij de Bootcamp Club en begon hij als 
personal trainer voor topsporters en recreanten.

HOOFDSTUK 4.3

 ALLEEN MAAR 
BLIJE GEZICHTJES OP 
ZOMERSE HEEMSTEDE 
SPORTDAG
Op 30 mei deden zo’n 450 leerlingen van zes basisscholen in Heemstede weer 
mee aan de grote Heemstede Sportdag op Sportpark Groenendaal. Een dag vol 
sport- en beweegactiviteiten voor alle groepen 7 en 8, georganiseerd door de 
buurtsportcoaches van Stichting SportSupport in samenwerking met verschillende 
sportverenigingen uit Heemstede. Zij werden daarbij geholpen door de 
tweedejaarsstudenten Sportkunde van Hogeschool Inholland Haarlem.

Breed takenpakket
Sander: “Verenigingsadvies in Heemstede is een com-
pleet nieuwe functie binnen SportSupport. Vandaar dat 
we de afgelopen periode hebben gebruikt om de clubs 
duidelijk te maken waarmee zij bij ons terecht kun-
nen. Want dat kan echt van alles zijn: van vragen over 
verenigingsbeleid, subsidies en covid-19, tot vrijwilli-
gersmanagement, ledenwerving of het type bal dat ze 
gebruiken aan toe.”

Als adviseur is hij zowel actief in Heemstede als in 
Bennebroek, hij is contactpersoon voor het primair on-
derwijs en hij schuift aan bij de sociale-coalitiepartners. 
Daarnaast is Sander clubkadercoach en ondersteunt 
in die hoedanigheid verenigingen op pedagogisch en 
didactisch vlak, en verder is hij nog betrokken bij het 
Heemsteedse Sportakkoord. “Ik ben een sporter en 
sporters kunnen niet stilzitten”, lacht hij. “Juist de afwis-
seling van het contact met verenigingsbesturen, scho-
len, de gemeente en inwoners maakt het werk voor mij 
zo uitdagend. Zo zijn we bijvoorbeeld bezig met het ver-
kennen van de mogelijkheden voor een open sportpark 
bij HBC en rondom Groenendaal. Maar tegelijkertijd zijn 
we ook druk met het treffen van alle voorbereidingen 
om in 2022 eindelijk weer mooie en grote schoolsporte-
venementen neer te kunnen zetten.”

Maatschappelijke vitaliteit
Nog in 2004 huldigde SportSupport hem tot Sporter 
van het Jaar, straks reikt hij zelf de medailles uit. San-
der: “Ik stond veelal aan de commerciële kant van sport 
en werkte met grote bedrijven als Heineken of Hema. 
Maar ik voelde steeds sterker de behoefte om ook 
maatschappelijk aan vitaliteit bij te dragen. Er wacht me 
een dubbele uitdaging, want 65% van de Nederlanders 
is - mede door corona - minder gaan bewegen en meer 
gaan roken en drinken. Voor mij is dus én alles nieuw én 
mensen hebben het nu extra hard nodig om fit te wor-
den. Mijn handen jeuken!”
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“Het was echt een 
feestje!” zegt Tessa van 
der Zee, buurtsportcoach 
Heemstede. “Supermooi 
weer, lekker buiten 
en heel veel leuke 
activiteiten. Je merkt 
duidelijk dat ook de 
leerkrachten en de 
verenigingen het fijn 
vinden dat er weer 
grotere evenementen 
georganiseerd mogen 
worden. Iedereen was  
blij en uitgelaten.”

Corona-aanpassingen
Normaalgesproken vindt de Heem-
stede Sportdag plaats in oktober, 
maar vanwege de coronamaatre-
gelen werd het event vorig jaar af-
geblazen. Tessa: “Het was voor het 
team best even aanpoten nu, omdat 
de nieuwe datum vrij dicht op de 
Koningsspelen lag. Maar uiteindelijk 
is het goed gelukt om in korte tijd 
weer echt iets bijzonders op poten 
te zetten.” Alle klassen bleven dit 
jaar op een eigen veld, binnen hun 
eigen ‘bubbel’. “Dat bracht verras-
send veel rust en overzicht. Bij ons 
als organisatie, maar ook bij de kin-
deren. Doordat zij vertrouwd onder 
elkaar bleven, waren zij bovendien 
vrijer in bijvoorbeeld het dansen of 
dingen uitproberen. Een mooie bij-
komstigheid.”

Grote diversiteit aan  
sportclinics
Iedere klas volgde vier verschil-
lende sportclinics van steeds 45 
minuten. Deel verzorgd door de 
negen Heemsteedse sportvereni-
gingen: RCH-Pinguïns (honk- en 
softbalvereniging), Holland Scher-
men, WIJ Heemstede (Urban Run), 

DBH-Heemstede (dans), Dans & 
Balletstudio Jolein, Kenamju (judo), 
HBC Tafeltennis, Dance Ballet Cen-
ter en Gym Hasselbaink (kickbok-
sen). De Haarlemse Reddingsbri-
gade regelde de EHBO. De overige 
clinics werden bedacht en begeleid 
door 22 Inholland-studenten. Tes-
sa: “We hebben de volledige groep 
ingezet als ‘clinicgever’. Dat vonden 
ze natuurlijk geweldig en het ging 
ook heel goed. Zij kwamen met 
atletiek en hockey, maar ook met 
gekke dingen als kickball en stoe-
pranden.”

Perfecte locatie
Dat de velden van Sportpark Groe-
nendaal uitermate geschikt zijn voor 
zo’n divers sportevenement weten 
de buurtsportcoaches al langer. 
Ook zijn ze blij met de schakeling 
met de verenigingen op het park 
zelf. Tessa: “Zo maken we grif 
gebruik van de ruimtes van dans-
school Jolein, en hoe leuk is het om 
te mogen honkballen op de échte 
velden van RCH-Pinguins?” Vol-
gend jaar hopen ze ook het zwem-
bad er weer bij te betrekken en de 
(binnen)gymhallen, want die waren 
nog niet open voor publiek. “Al met 
al een mooie gezamenlijke inspan-
ning met een prachtig eindresul-
taat”, aldus Tessa. “Met als ultieme 
beloning al die verhitte, maar oh zo 
blije gezichtjes!”

HOOFDSTUK 4.4

 ADVENTURE DAGEN 
RAVOTTEN EN LEKKER 
VIES WORDEN IN DE 
NATUUR
Stichting SportSupport organiseert al ruim tien jaar  
de Adventure Dagen in Speelbos Meermond,  
bedoeld voor de groepen 5 van de Heemsteedse  
basisscholen. “Een van de allerleukste evenementen  
die we organiseren”, aldus Rianne Koldenhof,  
buurtsportcoach van SportSupport/Team Heemstede.



De nadruk ligt hier op écht buiten-
spelen: rennen, klimmen en volop 
ravotten. Rianne: “Nog maar weinig 
kids doen dat uit zichzelf tegen-
woordig en maar weinig ouders 
weten dat Speelbos Meermond 
bestaat. Dit speelbos is een groot 
openbaar terrein met allerlei span-
nende ‘buitenspeelapparatuur,’ 
zoals kabelbanen en touwbruggen. 
Ideaal voor bijvoorbeeld Levend 
Stratego en onze puzzelestafettes, 
maar ook kan je er uitgebreid hutten 
bouwen of een tikspel spelen.”

De Adventure Dagen vinden plaats 
op twee dinsdagen en woensdagen 
in oktober. Per dagdeel (een och-

tend of een middag) komen onge-
veer honderd leerlingen naar het 
bos, verdeeld in groepjes van onge-
veer zestien; gemiddeld zijn ze zo’n 
1,5 uur in de weer. Scholen regelen 
zelf het vervoer en tenminste een 
leerkracht en een ouder ter begelei-
ding. “Er zijn geen voorzieningen”, 
zegt Rianne. “Dus eten, drinken 
en muziek brengen we zelf mee en 
plassen gebeurt in de bosjes. Zowel 
ouders als leraren zijn altijd wild 
enthousiast, ook al komen de kids 
steevast ónder de modder trots la-
ten zien hoe vies ze zijn geworden.”

Heemsteedse Sport- en  
Evenementenkalender
Deze buitenspeeldagen zijn onder-
deel van de Sport- en Evenemen-
tenkalender, het jaarlijks activitei-
tenprogramma dat SportSupport in 
opdracht van gemeente Heemstede 
opstelt voor iedere jaarlaag van het 
basisonderwijs. Zo is er voor de 
groepen 1 – 4 Vallen & Opstaan, 
voor groepen 6 het Sportontbijt 

en voor groepen 7 en 8 de grote 
Heemsteedse Sportdag. Voor de 
Adventure Dagen hadden zeven van 
de tien scholen zich aangemeld. Ri-
anne: “Groep 5 heeft ook precies de 
goede leeftijd hiervoor, zij houden 
van outdoor en van dingen ontdek-
ken. Maar eigenlijk is het standaard 
een doorslaand succes. Toen vorig 
jaar vanwege corona de SportInstuif 
niet door mocht gaan tijdens de 
voorjaarsvakantie, hebben we 
in plaats daarvan een paar extra 
Adventure Dagen gehouden. Dat 
sloeg zo aan, dat we zelfs door een 
basisschool in Bloemendaal werden 
benaderd om dit – eenmalig – ook 
voor hun groepen 1 tot en met 7 te 
organiseren. Zonder uitzondering 
hoor je altijd aan het einde van zo’n 
dag: “Ah juf, mogen we alstublieft 
nog één laatste rondje?”

“Een 
dagdeel vol 
speelplezier 
in de  
natuur.”

076 | H4.4 SportSupport    Een leven lang gezond actief!

HOOFDSTUK 4.5

 SPORTAKKOORD 
HEEMSTEDE UIT DE 
STARTBLOKKEN
Het Sportakkoord Heemstede heeft handen en voeten gekregen.  
De inhoud is up-to-date, er is een nieuwe stuurgroep geformeerd en de partners  
uit het werkveld zijn actief betrokken. Ready, set, go!

Kartrekker is Rianne Koldenhof vanuit Stichting SportSupport. “We merken dat zo’n sportakkoord vaak een beetje 
hoog over gaat. Daarom hebben we drie concrete actiepunten geformuleerd om eerst naar de verenigingen helder 
te communiceren welke mogelijkheden het Sportakkoord allemaal biedt. Daarnaast zullen we ook de overige  
partijen benaderen, zoals scholen, zorginstellingen, kinderopvang, ouderencentra en niet te vergeten: de inwoners.  
Want het Sportakkoord is er voor iederéén die binnen gemeente Heemstede met een sport- of beweegplan aan de 
slag wil.”

Concrete acties
Eerste actiepunt is verenigingsbe-
sturen erop te wijzen dat zij vanuit 
het landelijk Sportakkoord tegen 
gereduceerd tarief gebruik kun-
nen maken van een breed scala 
aan trainingen/services. Rianne: 
“Dat gaat niet alleen om specifieke 
trainersopleidingen, maar ook om 
bijvoorbeeld kadertraining of be-
stuurscoaching. Hoe ga je als club 
om met maatschappelijk gevoelige vraagstukken? Hoe 
zit het met het vrijwilligersmanagement? Ten tweede 
willen we ook de mogelijkheden onder de aandacht 
brengen voor ondersteuning bij andere services, bij-
voorbeeld bij de inrichting van een Gezonde Kantine. 
En ten derde stellen we voor alle verenigingen een extra 
uitvoeringsbudget beschikbaar van €500,-. Een kleine 
financiële impuls voor een nieuwe activiteit, gemak-
kelijk aan te vragen. Bedoeld als kickstart na corona 
en meteen een mooie manier om het Sportakkoord te 
introduceren.”

Contact
Vaak stranden mooie plannen al in de ideeënfase van-
wege subsidieproblematiek. En dat is zonde, vindt 
Rianne, zeker in een gemeente als Heemstede, waar 

burgerparticipatie vrij hoog is en er bovendien prachtige 
sportfaciliteiten liggen. “De positieve effecten van sport 
zijn zo enorm groot! Niet alleen is (samen) bewegen 
gezond en zorgt het voor kracht, plezier en zelfvertrou-
wen, maar het verbindt ook mensen. Het maakt fitter op 
lichamelijk, mentaal en sociaal vlak. En hoe gezonder 
je nu bent, hoe kleiner de kans dat je op latere leeftijd 
klachten ontwikkelt. Laat ons daarom vooral weten 
waarmee je aan de slag wil, dan kijken we samen hoe 
wij je verder kunnen helpen. De enige voorwaarde is dat 
een project binnen de doelstellingen van het Sportak-
koord past: het moet bijvoorbeeld duurzaam zijn, dus 
op termijn zelfstandig kunnen voortbestaan, en binnen 
twee maanden na toekenning van de subsidie starten. 
Wij hopen echt dat de aanvragen binnen zullen stro-
men!”
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 HILLEGOM
De 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 2021 is een mooie start gemaakt met het implementeren van ‘Het Leefstijlakkoord Healthy Hillegom 2020-2023’ 
met de partners Hillegom in Beweging, WelzijnsKompas, Welzijnskwartier en The Pando Network.  
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Healthy Hillegom brengt bestaande partijen, projecten 
en initiatieven samen die gezondheid in de breedste 
zin stimuleren en op die manier een gezondheidsbewe-
ging 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 strategi-
sche partners gebouwd aan een stevig fundament voor 
Healthy Hillegom. Dit werd zichtbaar tijdens de Nati-
onale Diabetes Challenge, de Winter & Springgames, 
Balkongym voor ouderen, het Sportontbijt en de Herfst-
wandeling voor ouderen in een rolstoel.

Bijna alle activiteiten zijn onder de vlag van Healthy 
Hillegom georganiseerd, in afstemming en in samen-
werking met de partners van 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 ont-

moeten 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 sportver-
enigingen en scholen ondersteund met advies op maat 
rondom de coronamaatregelen, inclusief bijbehorende 
protocollen, en werden sportaanbieders aan elkaar ge-
koppeld. 

Naast het vaste team van SportSupport/Hillegom  
in Beweging hebben ook andere collega’s vanuit 
SportSupport hun expertise ingezet in Hillegom.  
Zo kon de Nationale Diabetes Challenge snel georga-
niseerd worden door de inzet van een collega die het 
ook in Haarlem had georganiseerd, de ondersteuning 
van Verenigingsadvies Haarlem heeft geholpen bij het in 
kaart brengen van de verenigingen in de vitaliteitsindex 
om de advies structuur te geven en de nieuwsbrieven 
vanuit SportSupport/HIB worden nu maandelijks  
verstuurd.

HOOFDSTUK 5
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22.000
INWONERS

13
SPORTTAKKEN

5
THEMATIEK ADVISERING  
SPORTVERENIGINGEN

6
COLLEGA’S /
BUURSPORTCOACHES

30
SPORT 
VERENIGINGEN

8
GEZONDE SPORTOMGEVING
(voeding, alcohol en roken)

32
SAMENWERKINGS-
PARTNERS
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HOOFDSTUK 5.2

 NATIONALE DIABETES 
CHALLENGE HILLEGOM
Stap voor stap richting een fittere leefstijl
Samen wandelen is gezellig en goed voor de gezondheid. Daarom doet ook de gemeente Hillegom onder de vlag 
van Healthy Hillegom dit jaar mee aan de Nationale Diabetes Challenge: deelnemers lopen vanaf 11 mei 2021 
gedurende twintig weken door de prachtig bloeiende omgeving van Hillegom. De organisatie ligt in handen van 
SportSupport/Hillegom in beweging. Op 25 september is er een feestelijke afsluiting. Omdat wandelen niet alleen 
goed is voor mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes, obesitas of te hoge cholesterol, nodigen we ie-
deréén die toe wil naar een actievere leefstijl van harte uit om aan deze challenge mee te doen.

Bewezen effectief
De Nationale Diabetes Challenge 
(NDC) is een initiatief van de Bas 
van de Goor Foundation. Het is een 
bewezen effectieve wandelinterven-
tie die de afgelopen vier jaar al ruim 
15.000 mensen in beweging heeft 
gebracht. Gedurende twintig weken 
lopen in heel Nederland deelnemers 
onder begeleiding door hun eigen 
omgeving. Na afloop ontvangt iede-
re deelnemer tijdens de feestelijke 
afsluiting een welverdiende medaille 
als aandenken aan deze grandioze 
prestatie. “Samen wandelen is leuk, 
je merkt snel resultaat en je gaat je 
er fitter en energieker door voelen”, 
zegt Leonie Verstegen, coördinator 
Sport en Bewegen bij Stichting 

SportSupport en initiatiefnemer van 
de Diabetes Challenge vanuit Hil-
legom in Beweging. “Het is fijn om 
aan je gezondheid te werken met 
mensen die hetzelfde doel hebben, 
dat motiveert om door te zetten. 
Bovendien is wandelen goed voor 
zowel je fysieke als voor je mentale 
en sociale gezondheid.”

Contact met  
zorgprofessionals
Professionals uit het zorg-, sport- 
en sociale domein werken samen 
om mensen te stimuleren aan de 
Diabetes Challenge deel te ne-
men, en om ook daarna aan een 
duurzame gedragsverandering te 
werken. Daarmee past dit initiatief 
perfect binnen de ambities van het 
Leefstijlakkoord Healthy Hillegom. 
Leonie: “Het is een laagdrempelige 
manier om mensen te ondersteunen 
naar een gezondere en actievere 
leefstijl. En doordat er tijdens de 
wandelingen altijd wandeltrainers, 
buurtsportcoaches en eerstelijns-
zorgverleners meelopen, komen er 
naast bewegen ook andere leefstijl-
factoren aan bod. Een makkelijke 

manier voor deelnemers om in 
gesprek te komen met zorgprofes-
sionals.” Tegelijkertijd is het voor 
zorgprofessionals onderling - bij-
voorbeeld huisartsen en fysiothera-
peuten - een uitgelezen moment om 
ook met elkaar in contact te komen. 
“Wij zetten de Diabetes Challenge 
in Hillegom dit eerste jaar op met 
de bedoeling dat de partners elkaar 
daarna weten te vinden en de wan-
delingen zelf voortzetten.”

Zelf meewandelen?
We starten op 11 mei 2021 om 
19.00 uur vanaf het gemeentehuis 
van Hillegom. Wandelingen duren 
ongeveer een uur, vanwege corona 
in kleine groepjes met voldoende 
afstand van elkaar. Rekening hou-
dend met de dan geldende corona-
maatregelen sluiten we samen de 
Diabetes Challenge lokaal feestelijk 
af op 25 september.

Aanmelden kan via Leonie Verste-
gen: lverstegen@sportsupport.nl. 
Kijk voor meer informatie op  
Hillegom in beweging en Healthy 
Hillegom.
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“Samen wandelen is leuk, 
je merkt snel resultaat 
en je gaat je er fitter en 
energieker door voelen”

mailto:lverstegen@sportsupport.nl
http://www.hillegominbeweging.nl
https://www.healthyhillegom.nl/
https://www.healthyhillegom.nl/
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HOOFDSTUK 5.3

 DE JEUGD VERLEIDEN 
OM TE SPORTEN
13+ en verveeld? Dat is in Hillegom niet nodig deze zomer. In samenwerking met 
Welzijnskwartier en het Fioretti College organiseert Team Hillegom in Beweging 
(SportSupport) twee grote zaalvoetbaltoernooien, een toffe Demo Dag en de 
Sportinstuif. “We willen de boel activeren” zegt Paul de Bree van Hillegom in 
Beweging, “door te laten zien hoe leuk het is om samen actief te zijn.”

Vanwege corona waren de gebrui-
kelijke activiteiten als sport, cultuur 
en sociale bijeenkomsten niet of 
nauwelijks meer mogelijk. Dat heeft 
geleid tot een toenemende overlast 
in de openbare ruimte, doordat 
jongeren zich vervelen en samen-
scholen op straat. Bovendien be-
staat er zorg over de invloed van de 
vrijheidsbeperkende maatregelen 
op de fysieke en mentale gezond-
heid van deze groep. De overheid 
spoort gemeenten dan ook aan 
meer aandacht te hebben voor jon-
gerenactiviteiten.

Paul de Bree: “Vooral de jeugd van-
af 13 jaar lijkt zich te vervelen. Zij 
hangen doelloos op straat of zitten 
eindeloos onderuitgezakt op zolder 
te gamen. Daarom zetten wij vol 
in op deze leeftijdsgroep, om ze te 
verleiden om mee te doen en ho-
pelijk weer te gaan sporten. Omdat 
deze doelgroep voor ons redelijk 
nieuw is en wat moeilijker te berei-
ken, hebben we contact gezocht 
met het Fioretti College. Zo verloopt 
de promotie voor onze activiteiten 

nu via influencers: schoolgaande 
kids van precies die leeftijd, die zelf 
het nieuws verspreiden op een po-
sitieve manier.”

Sportieve zomeractiviteiten
Op woensdag 21 juli is er de ‘Hille-
gomse Voetbal Cup’, een zaalvoet-
baltoernooi in Sporthal De Vosse, 
vanaf 20.00 uur. Deelnemende 
teams worden verzameld via het 
Welzijnskwartier en het Fioretti Col-
lege. En omdat voetbal in Hillegom 
zo razendpopulair is, volgt er een 
tweede toernooi in augustus. Eind 

augustus vindt ook de Sportinstuif 
plaats. Hier kunnen kinderen van 
4 tot 17 jaar kennismaken met het 
aanbod van de Hillegomse sport-
verenigingen, zoals handbal, bas-
ketbal, voetbal, turnen, dansen en 
knutselen. En in de tweede week 
van het nieuwe schooljaar ten slotte 
wordt de Demo Dag gehouden. 
Een groots ‘show off’-event op het 
schoolplein van het Fioretti Col-
lege, met demonstraties van bij-
voorbeeld free style voetballers en 
kickboks-professionals. Verder is er 
bootcamp en een dj-booth.

Paul: “Corona maakte het leven 
van jongeren een tijd lang heel 
onpersoonlijk, waardoor ze 
hartstikke in zichzelf gekeerd 
raakten. Juist daarom is het 
nu zo belangrijk om de sociale 
omgang weer op gang te 
brengen. Samen het veld op!  
Dat is om meerdere redenen 
goed voor je.”



HOOFDSTUK 5.4

 IK DOE MEE!  
IN HILLEGOM
Ik doe mee. Onder die naam zijn er in de regio Hillegom momenteel twee projecten 
actief. Een voor psychisch kwetsbaren, de ander tegen eenzaamheid. Het 
doel? Meedoen en elkaar ontmoeten. Teamleider Jessica Frans van Hillegom in 
Beweging/SportSupport licht beide projecten toe.

Ik doe mee in de Bollenstreek
Ik doe mee in de Bollenstreek is een 
samenwerking tussen SportSup-
port, WelzijnsKompas, Lumen, 
Welzijn Teylingen en de gemeenten 
Lisse, Hillegom en Teylingen. Ont-
staan vanuit de Tendersubsidie en 
bedoeld voor inwoners die korte of 
langere tijd psychisch kwetsbaar 
zijn. Centraal staat nu eens niet 
een probleem of ziekte, maar juist 
wat mensen wél kunnen. Jessica: 
“Daarbij kijken we naar het com-
plete plaatje: wat speelt er naast 
medische problematiek nog meer? 
Mist iemand contact? Een mentale 
uitdaging? Integratie? Op basis 
daarvan wordt dan een persoonlij-
ke route uitgestippeld, die door de 
cliënt zelf wordt ingevuld met allerlei 
activiteiten. Op het gebied van leef-

stijl, sport en bewegen, maar het 
kan ook gaan om vrijwilligerswerk, 
workshops of computertrainingen – 
net waar de behoefte ligt.”

“Onder de noemer Summerschool 
werd er afgelopen zomer al van al-
les aangeboden: yoga, muziekwork-
shops, kookcursussen, noem maar 
op. Ook hebben we het programma 
Bewegen op Recept opgezet, als 
aanvulling op het al eerder gelan-
ceerde Welzijn op Recept. Daarin 
gaan eerstelijnsverzorgers zoals 
huisartsen, praktijkondersteuners 
of fysiotherapeuten na wat cliënten 
naast medicatie nog meer kunnen 
doen om zich beter te voelen. Om 
actiever en gezonder te worden, 
maar vooral ook om (weer) onder 
de mensen te komen. Een echte 
samenwerking met GGZ en wel-
zijnsorganisaties om te zien hoe we 
elkaar kunnen versterken, want we 
hebben elkaar zo hard nodig! Wij 
kunnen namelijk vanuit sport wel 
van alles aanbieden, maar de pati-
enten bereiken wij uiteindelijk nooit 
zelf.”

Ik doe mee tegen  
eenzaamheid
Het tweede project is onderdeel 
van de strijd die de gemeente Hil-
legom voert tegen eenzaamheid. 
“Zeker geen nieuw probleem”, zegt 
Jessica. “Maar corona heeft het 

verhevigd en zichtbaarder gemaakt. 
Het zijn allang niet meer alleen ou-
deren, het is ook de jonge student 
alleen op zijn kamertje, de vrouw 
met een taalbarrière of de langdurig 
werkloze. Hillegom heeft daarom 
instellingen, bedrijven en inwoners 
opgeroepen om de ik-doe-mee-ver-
klaring te ondertekenen.  
Zo’n veertig verenigingen, scholen, 
bibliotheken en andere commerciële 
en maatschappelijke organisaties 
gaven hieraan gehoor. En als kern-
partners jagen wij, SportSupport, 
WelzijnsKompas, Welzijnskwartier 
en de gemeente de boel aan om het 
thema onder de aandacht te blijven 
brengen. In aanloop naar de lan-
delijke Week van de Eenzaamheid 
– of de gezelliger klinkende Week 
van de Ontmoeting zoals we het in 
Hillegom noemen – hebben we alle 
ondertekenaars gevraagd of zij iets 
willen organiseren.  
Dat heeft geresulteerd in een in-
drukwekkende lijst activiteiten, 
waarop binnenkort iedere inwoner 
kan inschrijven.”

“Met de twee ik-doe-mee-projecten 
hebben sport, cultuur, welzijn en 
zorg de handen ineengeslagen.  
En precies daarin ligt de kracht.  
Ik hoop dat we in die zin een mooi 
voorbeeld kunnen zijn voor andere 
gemeenten: pak deze thema’s niet 
alleen op, maar doe het samen!”
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HOOFDSTUK 5.5

 TWEEDE EDITIE 
HERFSTWANDELING 
MET BEWONERS VAN 
WOONZORGCENTRUM 
PARKWIJK
Dinsdagmiddag 26 oktober werd in Hillegom de tweede editie van ‘de 
Herfstwandeling’ georganiseerd. Dit uitstapje in rolstoel voor bewoners van 
woonzorgcentrum Parkwijk vond voor het eerst plaats in 2019 en deze geslaagde 
editie vroeg om herhaling. Helaas kon de wandeling vorig jaar in verband met 
corona niet plaatsvinden.

Afgelopen dinsdag kon 
het gelukkig wel door-
gaan. Meer dan 35 ou-
deren gingen afgelopen 
dinsdag met evenveel 
vrijwilligers op pad.  
De wandelaars vormden 
een bonte stoet en van 
alle kanten klonk gelach. 
Na afloop hebben de 
vrijwilligers en bewoners 

gezamenlijk in de grote zaal van Parkwijk een kop 
koffie/ thee gedronken. De bewoners vonden het een 
gezellig uitje.

‘De Herfstwandeling’ is een initiatief van Jacqueline 
Ringma, welzijnsmedewerkster van Stichting HOZO 
(Hillegomse organisatie voor zorgverlening aan oude-
ren) en Sandra Boonstra, buurtsportcoach Hillegom in 
Beweging van Stichting SportSupport. Veel bewoners 
hadden wel zin in een rondje maar zonder inzet van 
vrijwilligers en voldoende rolstoelen kan ‘de Herfstwan-
deling’ überhaupt niet georganiseerd worden.

De organisatie had rond de 34 vrijwilligers nodig en naar 
verwachting zo’n vijftien rolstoelen plus transport. Aan 
de huur en transport van de benodigde rolstoelen hangt 
een prijskaartje. Met dank aan een financiële bijdrage 
van Healthy Hillegom konden de rolstoelen gehuurd 
worden. Vrijwilligers vinden is bij iedere activiteit een 
uitdaging en ook deze keer moest de organisatie weer 
alle zeilen bijzetten. Net op tijd was het allemaal gere-
geld en kon deze tweede zeer succesvolle editie van de 
herfstwandeling plaatsvinden.

Oproep:
Sandra: ‘Een evenement als dit staat 
of valt echt met vrijwilligers en 
nieuwe aanmeldingen zijn dan ook 
ontzettend welkom! Voor de wekelijkse 
dinsdagwandelingen, maar ook voor de 
‘Middag Vierdaagse’ mei 2022.  
En je hoeft niet meteen vier dagen te helpen, 
één middagje is ook al heel waardevol.  
Want hoe meer vrijwilligers er zijn, hoe 
meer bewoners er mee naar buiten kunnen. 
Zo simpel is het helaas.’
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 MET BALKONGYM 
LEKKER VOOR JE EIGEN 
DEUR BEWEGEN
In Hillegom kan men met balkongym lekker samen bewegen voor de eigen 
voordeur. Deelnemers zijn senioren die nog zelfstandig wonen, van 77 tot 94 
jaar. Het vindt afwisselend plaats op de locaties van wooncentrum Bloemhof, 
Maartensheem, Groot-Veenenburg, Maronia en Clusiushof. “Maar,” benadrukt 
Sandra Boonstra van Team Hillegom in Beweging, “we hebben afgesproken 
dat alle mensen van andere locaties ook welkom zijn.” Zij kunnen dan samen 
met Sandra mee naar binnen – uiteraard met inachtneming van alle geldende 
coronamaatregelen.

Balkongym wordt verzorgd door de buurtsportcoaches 
van Team Hillegom in Beweging/SportSupport. Het 
ontstond vorig jaar tijdens de eerste lockdown en bleek 
direct een groot succes. In eerste instantie opgezet 
in samenwerking met ouderenzorginstelling HOZO en 
woningcorporatie STEK, sinds begin 2021 wordt het ge-
financierd vanuit het Leefstijlakkoord Healthy Hillegom. 
De ouderenactiviteit wordt drie weken achtereen twee-
maal per week aangeboden op twee verschillende loca-
ties, de daaropvolgende drie weken zijn dan twee ande-
re locaties aan de beurt. “Oorspronkelijk stond iedereen 
echt bij zichzelf voor de voordeur”, zegt Sandra. “Maar 

nu komen de deelnemers steeds vaker naar beneden. 
Dan staan we met z’n allen – op veilige afstand – in de 
tuin of op de binnenplaats, dat is wel zo leuk.”

Onder balkongym vallen verschillende beweegactivitei-
ten, zoals het bewegen op muziek en de beweegbingo. 
Sandra: “Op de locaties met een (binnen)tuin en rond-
om balustrades trek je de mensen wat sneller uit huis. 
Want zodra er muziek klinkt, kijkt iedereen uit nieuws-
gierigheid altijd wel even om het hoekje van de deur.” 
Is er geen gemeenschappelijke ruimte, dan wordt er 
samen gewandeld.

Samen bewegen, samen lachen
“Dit soort activiteiten zijn ontzettend belangrijk”, zegt 
Sandra. “Natuurlijk gaat het ook om het bewegen zelf, 
want bij een gezonde leefstijl hoort beweging. Maar 
veel belangrijker nog is het samenzijn. Mensen worden 
doodongelukkig van eenzaamheid, dus juist dat met 
elkaar een beetje lachen en geinen geeft deze activi-
teit zo’n meerwaarde.” Deelneemster mw. W. Hijkoop 
beaamt dit van harte. “Veel mensen beseffen niet hoe 
belangrijk dit is. Om vooral in deze tijd van corona even 
mijn huis uit te gaan en andere mensen te zien. Balkon-
gym houdt mijn spieren soepel, maar het is vooral ook 
vreselijk gezellig!”

 H5.6 | 087SportSupport    Een leven lang gezond actief!086 | H5.6 SportSupport    Een leven lang gezond actief!

“Veel mensen beseffen 
niet hoe belangrijk dit 
is. Om vooral in deze tijd 
van corona even mijn 
huis uit te gaan en  
andere mensen te zien. 

Balkongym houdt mijn 
spieren soepel, maar het 
is vooral ook vreselijk 
gezellig!”
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 JAARLIJKSE 
SPORTONTBIJT 
HILLEGOM
Afgelopen 2, 4 en 5 november vond het jaarlijkse Sportontbijt plaats in Hillegom. 
Het Sportontbijt wordt sinds 2017 georganiseerd door Hillegom in Beweging 
(SportSupport), en met succes. Inmiddels doen zes van de zeven basisscholen 
van Hillegom mee en vinden dankzij het evenement steeds meer kinderen de weg 
naar de sportverenigingen. Buurtsportcoach Colin van der Klauw noemde het een 
geslaagde editie: “We gingen bijna ten onder aan ons eigen succes!”

“Het jaarlijkse 
Sportontbijt 
leert kinderen 
het belang 
van een 
gezond ontbijt 
en laat hen 
kennis maken 
met nieuwe 
sporten.”

Het team van Hillegom in Beweging koppelde het 
Sportontbijt een aantal jaar geleden aan het Nationaal 
Schoolontbijt. Om kinderen de meerwaarde van een 
gezond ontbijt mee te geven, in combinatie met verbin-
ding aan sport. Het Sportontbijt wordt georganiseerd 
voor de groepen 4 en 5 van de basisscholen in Hille-
gom. De kinderen zijn op deze leeftijd net klaar met 
zwemlessen en klaar voor het kiezen van een sport.  
Op deze manier geeft Hillegom in Beweging kinderen 
de kans om een geschikte sport uit te kiezen en kunnen 
sportverenigingen zichzelf promoten.

Tijdens het Sportontbijt komen elke dag rond de 100 
kinderen bij elkaar. De dag wordt gestart met een geza-
menlijk ontbijt in de sporthal. Hierbij wordt het belang 
van een gezond ontbijt meegegeven door bijvoorbeeld 
kaas, kipfilet en fruit op tafel te zetten in plaats van 
hagelslag en vlokken. Hiermee hoopt Hillegom in Bewe-
ging kinderen te stimuleren gezondere keuzes te maken 
in de toekomst. Na het ontbijt worden door sportver-

enigingen uit Hillegom verschillende sportactiviteiten 
georganiseerd van zo’n 15 tot 20 minuten en kunnen de 
kinderen kennismaken met bijvoorbeeld voetbal, bok-
sen, kickboksen, dans, tafeltennis of badminton.

“Het mooie aan het Sportontbijt is dat kinderen in aan-
raking komen met sport van een hoger niveau”, zegt 
buurtsportcoach Colin. “De sportverenigingen pakken 
namelijk groot uit tijdens het Sportontbijt. Ze hebben 
natuurlijk veel mogelijkheden en materialen en dat werkt 
onderscheidend van een gewone les. Daarom vinden 
kinderen het extra leuk. Op de dag van het Sportontbijt 
zie ik alleen maar blije gezichten. Van zowel kinderen als 
leerkrachten. Iedereen is enthousiast.”
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68.348
INWONERS

34
SPORTTAKKEN

9
THEMATIEK ADVISERING  
SPORTVERENIGINGEN

6
COLLEGA’S /
BUURSPORTCOACHES

69
SPORT 
VERENIGINGEN

8
GEZONDE SPORTOMGEVING
(voeding, alcohol en roken)

22
SAMENWERKINGS-
PARTNERS

HOOFDSTUK 6.1

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

In de gemeente Velsen is er vanuit 
het lokale Sport- en Preventieak-
koord budget vrijgemaakt om de 
MQ-scan gemeente breed uit te 
rollen. Maar liefst bij 11 scholen is 
de MQ-scan afgenomen. Recent 
onderzoek laat een dalende trend 
zien in de motorische ontwikkeling 
van kinderen in het basisonderwijs.  
De MQ-scan is een screeningstool 
om deze motorische vaardigheden 
in kaart te brengen. Na de scree-
ning verwijzen wij door naar de 
fysiotherapeut of nodigen wij de kinderen uit om deel te 
nemen aan ons extra aanbod na schooltijd.  
 
Tijdens de lockdown in het begin van 2021 en in de-
cember 2021 hebben we extra sport- en spel activitei-
ten aangeboden op de scholen voor de kinderen op 
de noodopvang. Het was ontzettend fijn om dit aan te 
kunnen bieden voor de kinderen. Bewegen is en blijft 
belangrijk, zeker in een tijd waar niet veel mag en kan. 
Sporten en bewegen helpt om kinderen mentaal en 
fysiek gezond te houden. Omdat deze sport momenten 
tijdens de lockdown nog een van de weinige dingen die 
onder begeleiding georganiseerd werden was het altijd 
een moment waar ze naar uit keken. Sporten en bewe-
gen geeft kinderen en ook jongeren nieuwe energie en 
wat perspectief. 

In de zomervakantie stonden er ook twee nieuwe en 
super toffe activiteiten op het programma. Wij zijn 
met een groep kinderen gaan suppen, lasergamen bij 

landgoed Beeckestijn en we hebben levend stratego 
gespeeld bij de bunkers van IJmuiden.  
Dat hier behoefte aan was bleek wel door het aantal 
deelnemers. Dit jaar hebben we de peutersport 
activiteiten uitgebreid. Onder het motto jong geleerd 
is oud gedaan zetten wij  en uitdagend, prikkelend en 
gevarieerd aanbod neer. Want ook voor deze leeftijd is 
het belangrijk om voldoende te bewegen met je peuter. 
Dit legt de basis voor een actief leven.  
Met de peutersport ervaren kinderen dat bewegen leuk 
is daarnaast wordt er gewerkt aan de ontwikkeling 
van de motorische vaardigheden. Voor de jongeren 
hebben wij in de voorjaarsvakantie de Wintergames 
georganiseerd. Er werd Archery Tag gespeeld, dit is 
een super spannende handboogactiviteit in combinatie 
met trefbal. Deze activitet kwam tot stand onder andere 
door subsidie van het Cruyff Court Foundation, Krajicek 
Foundation en Sociaal Werk Nederland. De jongens en 
meiden vonden het echt een gave activiteit. 
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 TESSA VAN DER ZEE 
LAAT DE VELSENSE 
JEUGD BEWEGEN
Als buurtsportcoach in Velsen maakt Tessa van der Zee zich sterk voor bewegen 
door de jeugd, van klein tot groot. Met het project peuters wil ze het bewegen voor 
de jongste doelgroep bij ouders, bij sportaanbieders en zorgverleners onder de 
aandacht brengen. “We hebben mede hierom een peuterinstuif georganiseerd in 
een sporthal, waarbij de kinderen op een laagdrempelige manier bezig zijn met 
beweging. Het is belangrijk dat ze hier al op jonge leeftijd kennis mee maken. 
Vroeg beginnen is winnen. Denk daarbij aan het afleggen van een parcours met de 
loopfiets, trampolinespringen, touwklimmen en -zwaaien, dansen of jezelf vermaken 
op een opblaasobject”, vertelt Tessa enthousiast.

Het is de bedoeling zeven keer per jaar zo’n peute-
rinstuif te organiseren. “Voor de allerjongste kinderen 
zijn er eigenlijk niet van dit soort evenementen. De aan-
vangsleeftijd is vrijwel altijd 4 jaar; als ze naar de basis-
school gaan. Bij ons zijn de jongsten anderhalf jaar. Het 
was superleuk en bleek een groot succes en ouders en 
grootouders waren blij met het initiatief. We kregen veel 
vragen of het vaker geregeld kon worden. We hopen 
hier in 2022 een vervolg aan te geven.”

De peuterinstuif is nog maar een van de voorbeelden 
waar Tessa zich mee bezighoudt. “Ik ben met de JGZ, 
Jeugdgezondheidszorg, in gesprek over een goede 
variatie in het aanbod voor peuters. We geven via de 
website tips en verwijzen eventueel door naar een ver-

eniging, maar we overleggen ook over het geven van 
workshops.”
 
Op basisschool De Hoeksteen is er de Sportmix. Tessa: 
“Dat aanbod is voor de oudere kinderen. We hebben 
sportverenigingen benaderd om clinics te geven, maar 
los daarvan willen we voor iedere leerling ook twee 
keer per week extra gymmomenten realiseren.” In het 
verlengde daarvan is Tessa ook bezig met Vallen en 
Opstaan. “Dit project draait bij drie scholen in IJmui-
den voor de groepen 1 tot en met 4. Daar wordt een 
motorische screening uitgevoerd, waarover de vakleer-
kracht in gesprek gaat met de groepsleerkracht. Na dit 
gesprek worden sommige kinderen doorgestuurd naar 
extra gymlessen en in kleine groepjes wordt dan op veel 
verschillende manieren bewogen.” De eerste resulta-
ten zijn al zichtbaar. “De kinderen bewegen niet alleen 
méér op het schoolplein, maar ze zijn ook krachtiger en 
zelfverzekerder. Het doet kennelijk iets met je zelfver-
trouwen.”

Tot slot weer terug naar de peutergym. “Los van de 
instuif willen we heel graag verenigingen helpen bij de 
opzet van dit aanbod. Bij voetbal en tennis gebeurt dit 
al, net als bij sommige dansscholen.” 

Voor verdere informatie verwijst Tessa graag naar de 
website www.sportpasvelsen.nl
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 SPORT EN SPEL OP 
HET VELD OF PLEIN IN 
DE GEMEENTE VELSEN
In de gemeente Velsen is de naschoolse Sportmix sinds vorig jaar zomer vervangen 
door ‘Sport en spel op het veld of plein’, een gratis extra beweegmoment voor 
kinderen uit de wijk. Vanuit het idee om de sportverenigingen te ontlasten, maar 
voor de buurtsportcoaches meteen een mooie gelegenheid om te evalueren en per 
wijk na te gaan waar de (sport)behoefte precies ligt. “Een uitgelezen moment om te 
zien of de Sportmix in sommige buurten wellicht definitief aan vervanging toe is, of 
juist niet”, zegt Bianca van Geldorp van Stichting SportSupport Kennemerland.

Via de Sportmix kunnen basis-
schoolleerlingen kennismaken met 
verschillende sporten. Bianca: “Het 
is een naschoolse activiteit, waarbij 
elke vier weken een andere sport 
centraal staat. De buurtsportcoa-
ches leggen het contact met een 
vereniging, die vervolgens zelf de 
clinics organiseert. Het idee is dat 
kinderen na zo’n maand zowel de 
sport als de trainer hebben leren 
kennen, wat de drempel verlaagt 
om lid te worden van de club.”

Een alternatief op maat
Verenigingen werken over het al-
gemeen graag mee, maar Bianca 
realiseert zich dat er daarbij best 
wat van hen wordt gevraagd. “Er 
moet een trainer of jeugdspeler 
geregeld worden om tijdens werk-
tijd de zorgvuldig voorbereide cli-
nics te geven, terwijl op dit moment 
een hoop andere zaken prioriteit 
hebben.” Daarom bedachten de 
buurtsportcoaches een alternatief: 
Sport en spel op het veld of plein, 
verschillende sport- en beweegac-

tiviteiten, zónder inmenging van de 
sportvereniging. “De kids schrijven 
zich in – max 25 per keer – en dan 
zien ze wel wat er allemaal voor-
bijkomt. Van simpele tikspelletjes 
tot eerst even hockeyen en daarna 
basketballen.”

Enthousiast ontvangen
Het is een gratis activiteit voor kin-
deren in Velsen-Noord, Santpoort, 
Velserbroek en IJmuiden, die ver-
rassend goed aanslaat. Bianca: “Ik 
sta er echt van te kijken! Het lijkt 
zichzelf te promoten. De kids mel-
den zich massaal aan en het wordt 
zelfs door ouders in de groepsapp 
van school geplaatst om anderen 
erop te attenderen. Er is zo’n be-
hoefte aan extra beweegmomenten 
na alle thuisscholing. Voor ouders 
fijn om hun kind even buitenshuis 
te kunnen droppen en voor de kids 
zelf is het een uitje om met andere 
kinderen rond te rennen. Voor ons 
bovendien een mooie kans om weer 
te laten zien wie we zijn en wat 
doen.”

Sportmix onder de loep
Of de Sportmix in de oude vorm 
terugkomt, valt nog te bezien, 
aldus Bianca. “Dit is een goed 
moment om te evalueren. We zijn 
er altijd vanuit gegaan dat dankzij 
de Sportmix kinderen doorstromen 
naar de sportclubs, maar gebeurt 
dat ook echt? Werkt de Sportmix 
wel zoals het bedoeld is? Of is er 
meer behoefte aan een algemeen 
sport-en-spelmoment? Tegelijkertijd 
willen we specifiek onderzoeken 
wat er per wijk nodig is, want ook 
dat is niet per se overal hetzelfde.”
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 SCHOOLPLEIN- 
ACTIVITEITEN GAAN 
MET EEN MIEZER- 
REGENTJE GEWOON 
DOOR
In de gemeente Velsen organiseerden de buurtsportcoaches van Stichting 
SportSupport vóór de coronaperiode wekelijkse de Sportmix. Op basisscholen 
in Santpoort-Noord, Driehuis, Velserbroek en IJmuiden. Sportverenigingen uit de 
buurt verzorgden sportlessen of -clinics, zodat kinderen al vroeg kennis konden 
maken met verschillende sporten. Voor de kinderen een extra beweegmoment, 
voor de verenigingen de kans om hun sport te promoten. Toen de verenigingen, 
gymzalen en uiteindelijk ook de scholen vanwege corona dicht moesten, vulden 
de buurtsportcoaches de vrijgekomen uren eerst tijdelijk zelf in, maar veel scholen 
voelden zich daar toch niet prettig bij.

De Hoeksteen en  
De Westbroek
Uitzondering daarop vormen basis-
scholen De Hoeksteen en De West-
broek in Velserbroek, die beide tot 
hetzelfde schoolbestuur behoren. 
Buurtsportcoach Adrie Engel van 
SportSupport: “Ter vervanging van 
de Sportmix organiseren we daar 
vanaf januari hele leuke sportactivi-
teitjes op het schoolplein. Ikzelf bij 
De Hoeksteen op maandag, mijn 
collega Tessa op donderdag bij de 
Westbroek.” Voor de groepen 1 tot 
en met 4; het aantal deelnemers 
schommelt tussen de twaalf en 
twintig kinderen per keer. En vanaf 
de meivakantie ook voor groepen 5 
tot en met 8.

“Bij De Hoeksteen staan allerlei 
klimattributen, dus er valt genoeg 

te verzinnen”, zegt Adrie enthousi-
ast. “Het liefst gebruik ik het hele 
schoolplein! Bijvoorbeeld om een 
gigantische hinkelbaan te maken, 
waar ze in estafettevorm zo snel 
mogelijk overheen moeten. Wat 
ook altijd goed aanslaat is poli-
tie-en-boeftikkertje, waarbij het 
appelvormige klimrek de ideale 
‘gevangenis’ is. Maar ook komen 
de bekende spelletjes als voetbal, 
hockey en natuurlijk Annamaria 
Koekoek of Hollandse Leeuwen aan 
bod.”

Vrolijkheid en beweging
Er wordt gewerkt met online in-
schrijvingen, per reeks van vijf of 
zes ‘lessen’. Adrie: “In deze tijd wil-
len we uiteraard graag weten wie er 
komt en wie er geweest is. Twee uur 
van tevoren kijk ik op buienradar en 

bij te slecht weer mail ik de ouders. 
Maar dat gebeurt echt niet snel 
hoor, met een miezerregentje gaan 
we gewoon door!” Hij heeft nog 
maar één keer hoeven cancelen.

“Voordat de scholen en de vereni-
gingen weer open gingen merkte je 
duidelijk een ander enthousiasme 
bij de kinderen: toen zat er vaak wel 
wat te veel energie in de lichaam-
pjes. Nu vinden ze het gewoon 
hartstikke leuk. Zijn ze bijvoorbeeld 
te laat, dan moeten ze zich voor de 
grap vijftien keer opdrukken – vin-
den ze fantastisch! Verder maak 
ik altijd even een kletspraatje met 
ze, dan babbelen we wat, kijken of 
iemand nog een mop weet. Ik breng 
wel vrolijkheid, denk ik. En natuurlijk 
de hoognodige beweging.”
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 DE MQ-SCAN  
GEMEENTEBREED  
UITGEROLD IN VELSEN
Onderzoek laat een dalende trend zien in de motorische fitheid van kinderen in 
het basisonderwijs: de motorische vaardigheden van kinderen van 10 tot 12 jaar 
gaan sterk achteruit, omdat zij steeds minder bewegen en het is van belang om dit 
probleem al op jonge leeftijd aan te pakken. De MQ-scan is een screeningstool om 
deze motorische vaardigheden in kaart te brengen. Inzicht maakt het mogelijk om 
vroegtijdig bij te sturen of in te grijpen en zodoende helpt de MQ-scan de motoriek 
van kinderen te verbeteren. Daarnaast helpt het de bewustwording hierover bij 
ouders en vakleerkrachten te vergroten.

In de gemeente Velsen is er vanuit 
het lokale Sport- en Preventieak-
koord budget vrijgemaakt om de 
MQ-scan gemeentebreed uit te 
rollen. “Zes basisscholen uit de 
omgeving zijn daardoor dit school-
jaar begonnen met screenen, vijf 
deden al mee en gaan ook dit jaar 
weer door”, zegt Tessa van der 
Zee, buurtsportcoach van Stichting 
SportSupport Kennemerland. Zij is 
samen met Jerry van Akkeren aan-
jager van de MQ-scan in Velsen.

Screening
De scan meet verschillende basis-
vaardigheden, zoals balanceren, 
klimmen, rollen, op handen en voe-
ten lopen, hinkelen. Tessa: “Wijst de 
uitslag op een mogelijke motorische 
achterstand? Dan verwijzen we 
door naar kinderfysiotherapie voor 
verder onderzoek – in nauw overleg 
met de vakleerkracht. Voor kinderen 
met een score net onder het gemid-
delde is er extra beweegaanbod be-
schikbaar.” Dat extra beweegaan-
bod wordt gefinancierd vanuit het 
Sport- en Preventieakkoord Velsen 

en verzorgd door de buurtsportcoa-
ches van SportSupport. Tien weken 
lang, één keer per week na school-
tijd, op locaties in IJmuiden, Vel-
sen-Noord en Santpoort-Driehuis. 
“In kleine groepjes oefenen we met 
specifieke aandacht de basisvaar-
digheden”, aldus Tessa. “Maar wel 
in spelvorm, zodat de kids vooral 
ook veel plezier hebben!” Helaas is 
het extra aanbod vanwege de co-
ronamaatregelen dit schooljaar nog 
niet van start gegaan.

Bewustwording
Hoewel de MQ-screening geldt voor 
alle basisschoolleeftijden, is het 
extra beweegaanbod alleen be-
doeld voor de groepen 1 tot en met 
4. “Juist op die jonge leeftijd is het 
belangrijk om vroeg in te grijpen”, 
benadrukt Tessa. “Zijn er onder-
gemiddelde scores bij de oudere 
kinderen, dan vragen we de gymdo-
cent om in gesprek te gaan met die 
leerlingen en hun ouders. Met het 
doel om bewustwording te creëren 
over het belang van blijven sporten 
en bewegen.”

Bewustwording ontstaat er boven-
dien bij de vakleerkracht zelf. Tessa: 
“Dankzij de MQ-scan denken zij 
meer na over hun aandeel in het 
ontwikkelingsproces van de leerlin-
gen. Gelukkig! Want vaak worden 
de extreme achterstanden er altijd 
wel uitgepikt, maar met de overige 
kinderen wordt meestal niet zo veel 
gedaan. Terwijl ook zij het hard 
nodig hebben. Wij bieden de con-
tacten met kinderfysio’s uit de buurt 
en stimuleren daarbij het gesprek 
tussen de kinderen, de ouders en 
de docenten.”
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https://www.kennisbanksportenbewegen.nl/?file=10126&m=1602152047&action=file.download


HOOFDSTUK 6.6

 EEN ZOMER VOL PRET 
IN GEMEENTE VELSEN
Suppen, levend stratego en lasergamen bij de bunkers van IJmuiden of rondom 
landgoed Beeckestijn. In de gemeente Velsen hoefden kinderen zich deze 
zomervakantie niet te vervelen. Adrie Engel, een van de buurtsportcoaches Velsen 
bij Stichting SportSupport, vertelt over hun invulling van het zomerprogramma.

‘Omdat kinderen vanwege de co-
ronamaatregelen misschien niet of 
op een ander moment op vakantie 
zouden gaan, wilde gemeente Vel-
sen een zomerprogramma aanbie-
den onder de noemer Zomerpret. 
Hiervoor stelden ze een subsidiere-
geling beschikbaar voor allerlei cul-
tuur-, kunst- en sportorganisaties, 
bedoeld om organisaties te stimu-
leren activiteiten aan te bieden voor 
de jeugd in de eigen woonplaats. 
Omdat we als team van buurtsport-
coaches ook wel eens wat andere 
activiteiten wilden aanbieden dan 
normaal, hebben we via die weg ne-
gen grote sup-boarden aangeschaft 
en een lasergameset. Door span-
nender sporten en spellen aan te 
bieden, hoopten we ook de lastiger 
te bereiken doelgroep van 11- en 
12-jarigen enthousiast te maken. En 
dat is behoorlijk gelukt. In no-time 
waren alle inschrijvingen compleet 
volgeboekt.’

‘Vorig jaar al organiseerden we leu-
ke zomeractiviteiten. Extra beweeg-
momenten op weer eens andere 
locaties dan de bekende sporthal 
of schoolpleinen. Bijvoorbeeld bij 
de bunkers van IJmuiden of in het 
Beeckestijn-park. En de kids vinden 
het waanzinnig! Ook dit jaar boden 
we dit soort (Zomerpret-)activiteiten 
weer aan. Zes keer verspreid over 
de zomervakantie, rekening hou-

dend met de momenten dat kinde-
ren weinig speelmaatjes hebben en 
zich vervelen.’

‘De eerste twee weken hadden we 
Sport & Spel, met veel levend stra-
tego, parachute- en andere tikspel-
letjes. Voor de oudere kinderen is er 
dan jachtseizoen (tikken en vangen) 
– extra spannend natuurlijk doordat 
het nu bij de bunkers plaatsvindt. 
En daarnaast kan er altijd worden 
gevoetbald. Deze laatste twee we-
ken van de vakantie kunnen ze dan 
lasergamen en suppen in recreatie-
gebied Spaarnwoude.’

‘In totaal bereiken we zo’n twee-
honderd kinderen, schat ik. En die 
zijn allemaal enthousiast, ook de 
11- en 12-jarigen. Ouders komen 
met complimenten en er staan 
regelmatig groepjes passanten te 
genieten van de vrolijke boel. Sup-
pen is duidelijk populair en voor die 
kids is het superstoer om te doen. 
Maar een board huren of kopen is 
normaalgesproken een dure grap, 
daarom ben ik ontzettend blij dat 
we dit gratis mogen aanbieden. Ik 
kan bijna niet wachten tot volgende 
zomer, want dit is een ongekend 
succes!’
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“De laatste twee 
weken van de 
vakantie kunnen 
ze dan lasergamen 
en suppen in 
recreatiegebied 
Spaarnwoude”
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 BUURTSPORT- 
COACHES GEVEN MEER 
AANDACHT AAN  
PEUTERSPORT
Voldoende en gevarieerd bewegen met je peuter. Dit legt de basis voor een actief 
leven. Door vroeg te beginnen is er veel te winnen. Zo ervaren kinderen namelijk al 
vanaf vroege leeftijd dat bewegen leuk is en wordt er gewerkt aan de ontwikkeling 
van de motorische vaardigheden.

HOOFDSTUK 6.8

‘AAN DIT SPORT- EN 
PREVENTIEAKKOORD 
KAN IEDEREEN EEN 
VOORBEELD NEMEN!’ 
Heeft een lokaal Sportakkoord eenmaal vorm gekregen, dan begint het eigenlijke 
werk. Zo ook in Velsen. Corona zorgde daarbij voor de nodige uitdagingen, want 
sommige plannen konden niet doorgaan, andere moesten drastisch worden 
aangepast. Tim Joon, manager Sport en Bewegen bij SportSupport: “Na de kick-
off moet je zorgen dat het blijft lopen, je moet de energie in het akkoord zien te 
houden.” 

Vaak denken ouders dit al genoeg 
te doen. Toch wordt er onvoldoende 
de link gelegd tussen gevarieerde 
beweging en een goede motori-
sche ontwikkeling. Daarnaast zijn 
ouders vaak te weinig op de hoog-
te over de peutersport die wordt 
aangeboden bij verenigingen in de 
buurt. De buurtsportcoaches van 
SportSupport/Team Velsen vonden 
dat hier verandering in gebracht kon 
worden.

Sportpas Velsen
In samenwerking met Jeugdge-
zondheidszorg Kennemerland 
(JGZ) wil SportSupport peutersport 
meer onder de aandacht brengen. 
Om ouders ervan op de hoogte te 
stellen welke peutersport er in ge-

meente Velsen en omgeving wordt 
aangeboden, is de informatiepagi-
na voor 0-4 jarigen gelanceerd op 
www.sportpasvelsen.nl.
De website biedt informatie over 
het belang van meer en gevarieerd 
bewegen bij 0-4 jarigen.
Behalve het sportaanbod in ge-
meente Velsen en omgeving bevat 
de site ook beweegtips voor thuis 
en informatie over de beweegricht-
lijnen voor peuters.

Een eerste stap voor SportSupport 
is het op de hoogte stellen van 
ouders welke peutersport er in ge-
meente Velsen en omgeving wordt 
aangeboden. JGZ en SportSupport 
kijken samen hoe ze peuters nog 
meer en gevarieerder kunnen laten 

bewegen. Op dit moment wordt 
er nog gewerkt aan een workshop 
over beweging en voeding.

Sportinstuiven 
Naast de informatiepagina organi-
seert SportSupport ook sportinstui-
ven voor de allerkleinsten. Op deze 
georganiseerde sportdag, van een 
uur, maken ouders en peuters ken-
nis met hoe peutersport er daad-
werkelijk uitziet. Op een sportdag 
komen verschillende peutersporten 
op een creatieve en laagdrempeli-
ge manier samen. Door samen te 
balanceren, springen, mikken en te 
klimmen, oefenen peuters met veel 
van de basisvaardigheden van de 
grove motoriek.

Met de organisatie van de spor-
tinstuiven en de lancering van de 
informatiepagina zijn de buurt-
sportcoaches van SportSupport de 
verbindende factor tussen sportver-
enigingen en ouders om zo peuter-
sport te stimuleren.

Tim Joon is samen met Femke van Baarsen van Sport-
loket Velsen en Janneke Cluistra van Welzijn Velsen 
kartrekker van de (nieuw samengestelde) stuurgroep 
van het Sport- en Preventieakkoord Velsen. Overige 
stuurgroepleden zijn een adviseur lokale sport van de 
KNVB, een fysiotherapeut, een beleidsmedewerker 
Sport en een beleidsmedewerker Gezondheid van de 
gemeente, een verenigingsbestuurder, een GGD-mede-
werker en een afgevaardigde van voetbalclub Telstar.

Over de grenzen van de domeinen heen
Tim Joon: “Vorig jaar is het preventie-gedeelte aan het 
akkoord toegevoegd, waarmee het nu een volwaardig 
Sport- en Preventieakkoord is geworden. Als stuur-
groep kijken we hoe we sport en bewegen optimaal 
kunnen inzetten voor het behalen van uiteenlopende 
doelstellingen. Niet alleen op sportgebied, maar juist 
ook op het gebied van gezondheid. Als het coronavirus 
iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het hoe belangrijk je 
gezondheid is. Maar intussen zien we de gezondheids-
achterstanden oplopen. Houden andere gemeenten in 
Nederland sportieve doelen enerzijds en gezondheids- 
en maatschappelijke doelen anderzijds nog altijd strikt 
gescheiden, in Velsen kiezen we er juist voor om die 
zaken te verenigingen. Op die manier zijn gezondheids-
doelen niet puur de taak van de welzijnsorganisaties, 
en sportdoelen niet puur de verantwoordelijkheid van 

de sportverenigingen. Organisaties kunnen zo beter 
doen waar hun kracht ligt en sport en bewegen boven-
dien veel breder inzetten.”

Verbinding tussen partners
Plannen en initiatieven te over. Zo zijn er projecten 
gericht op het terugdringen van eenzaamheid, er is de 
succesvolle Nationale Diabetes Challenge en er zijn 
activiteiten die normen en waarden op het sportveld 
onder de aandacht brengen, zoals het outdoor basket-
bal van 3x3 Unites voor 12- tot 18-jarigen. Een ander 
initiatief richt zich weer op inclusie van de LHBTI-ge-
meenschap, met COC Kennemerland als voortrekker. 
En weer iets anders is de mogelijkheid tot clubkader-
coaching vanuit het Sportakkoord: hoe ga je als vereni-
gingsbestuur om met een angstig kind? Of met jonge-
ren met problemen in de thuissituatie?

Aan de stuurgroep de taak om actief de verbinding tus-
sen de partijen in het veld te zoeken, om organisaties 
samen te brengen en om de mogelijkheden vanuit het 
lokale akkoord te laten zien. Tim: “Wat dat betreft lopen 
we in Velsen echt voorop, vind ik. Zelfs in de afgelopen 
coronatijd hebben de stuurgroepleden ontzettend goed 
doorgepakt, met als gevolg dat er nog altijd mooie 
plannen ingediend worden. En ook haken er telkens 
weer enthousiaste nieuwe partners aan.”
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FACTS 
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27.545
INWONERS

3
COLLEGA’S /
BUURSPORTCOACHES

60
SPORT 
VERENIGINGEN

8
GEZONDE SPORTOMGEVING
(voeding, alcohol en roken)

28
SAMENWERKINGS-
PARTNERS

HOOFDSTUK 7.1

 LISSE
In Lisse is SportSupport onderdeel van het Team Buurtsportcoaches Lisse Actief. 
Het team bestaat uit een buurtsportcoach van WelzijnsKompas, Welzijnskwartier, 
Sportfondsen, ‘Landgoed Ter Specke’, de JOGG-regisseur en een sportregisseur. 
SportSupport vervult de rol van JOGG ‘Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst’. 
De JOGG-aanpak is een lokale, wijkgerichte, integrale en duurzame aanpak 
rondom jongeren, hun ouders/verzorgers en de omgeving waarin een gezonde 
leefomgeving en gezonde leefstijl centraal staat. Met de inzet van het JOGG-team 
in Lisse werken wij samen aan een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Waar 
de gezonde keuze weer de normale keuze is.
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Afgelopen jaar heeft het JOGG-
team het lokale preventieakkoord 
van Lisse geschreven en geregis-
seerd. In samenwerking met de 
sportregisseur waren het Meerjaren-
programma Sporten, Bewegen en 
spelen, het lokale Sportakkoord en 
het lokale Preventieakkoord de rode 
draad door alle activiteiten die wer-
den georganiseerd door het Team 
Buurtsportcoaches.

Het sport- en preventienetwerk 
is dit jaar verder uitgebreid met 
onder andere het Wijksamenwer-
kingsverband dat geleid heeft tot 
ondersteuning van de Gecombi-
neerde Leefstijl Interventie door de 
buurtsportcoaches, verbindingen 
voor kookworkshops bij het Vriendenhuis en de opstart 
van projecten met de eerstelijns zorg. In samenwerking 
met Dunea zijn er waterlessen gegeven op basisscholen 
en heeft deze stakeholder ‘drankenborden’ gesponsord. 
Tevens is JOGG Lisse de initiator geweest voor een re-
gionale samenwerking tussen verschillende JOGG-ge-
meenten en Dunea.

Verschillende verenigingen hebben een badge gehaald 
voor een Gezonde Omgeving in de Sportkantine. De 
Voedseleducatie menukaart is gelanceerd voor de Duin- 
en Bollenstreek, een mooie samenwerking tussen de 
organisaties; Jong Leren Eten, de JOGG-gemeenten 
Noordwijk, Katwijk en Lisse én NME de Groende Bol. 

Het realiseren van de Beweegtuin in het Mondriaanpark 
was ook een van de hoogtepunten van het jaar. Tijdens 
de raadsvergadering op sportpark Ter Specke hebben 
de clubs zich samen met JOGG voor elkaar gepresen-
teerd onder het genot van een gezonde maaltijd. Er zijn 
gezonde ambities en doelstellingen geformuleerd. Het 
Team Buurtsportscoaches heeft verschillende ‘LOS’ 
sportactiviteiten georganiseerd tijdens schoolvakan-
ties en rondom Corona; activiteiten om sportief even 
letterlijk ‘los’ te gaan. Daarnaast is er een subsidie 
aangevraagd en toegezegd voor het samenstellen van 
JOGG-tassen voor de buurtsportcoach van Welzijns-
kwartier in het nieuwe jaar.
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 NEDERLANDSE 
SPORTRAAD BEZOEKT 
SPORTINSTUIF OP  
TER SPECKE
Op donderdag 21 oktober organiseerde het Team Buurtsportcoaches Lisse in 
samenwerking met de verschillende (sport)verenigingen en Dunea op sportpark 
Ter Specke de grote Sportinstuif. Zo’n 150 kinderen konden kennis maken met 
de verschillende sporten op het sportpark. Vanuit de Nederlandse Sportraad 
bezochten Michael van Praag (voorzitter) en Jiske Griffioen (raadslid) het evene-
ment om in de praktijk te ervaren wat de rol van de buurtsportcoaches inhoudt.

Juvat Westendorp (ambassadeur JOGG-aanpak) onder 
andere bekend van ‘Het perfecte plaatje’ en ‘Goede 
Tijden Slechte Tijden’ verzorgde de warming up voor 
alle kinderen. Daarna verspreidden de kinderen zich 
over het sportpark om verschillende activiteiten te doen 
zoals dansen, atletiek, voetbal, tennis, honkbal, wielren-
nen en hockey. De activiteiten werden verzorgd door de 
verschillende verenigingen.

Buurtsportcoaches leggen verbindingen
Met de Sportinstuif slaan het Team Buurtsportcoaches 
Lisse, de (sport)verenigingen op Ter Specke en Dunea 

de handen ineen. In Lisse wordt volgens de 
JOGG-aanpak gewerkt; integraal samen-
werken aan een gezonde omgeving voor de 
jeugd. De bijzondere samenwerking vond 
plaats onder toeziend oog van Michael van 
Praag (Voorzitter Nederlandse Sportraad) 
en Jiske Griffioen (Sportraadslid). De Neder-
landse Sportraad kreeg op deze wijze in-
zicht in het werk van een Buurtsportcoach. 
In gesprek met de Buurtsportcoach vertelde 
Michael van Praag: “Het is fijn om nu eens 
met de Buurtsportcoach zelf in gesprek te 
gaan in plaats van het over de Buurtsport-
coach te hebben. Ondanks dat er nu al erg 

goed werk wordt geleverd valt er nog een hoop winst te 
halen en dat zit het met name in de samenwerking tus-
sen lokale en landelijke politiek en de integraliteit tussen 
de verschillende beleidsterreinen.”.

Invulling Sportakkoord
Het Team Buurtsportcoaches geeft samen met partners 
invulling aan het lokale Sportakkoord, onderdeel van 
het meerjarenprogramma Sporten, bewegen en spelen. 
Sport is een maatschappelijk bindmiddel. Het bevordert 
een gezonde leefstijl en heeft een belangrijke sociale 
component: een inclusieve samenleving.

Foto’s: René van Dam
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 MOOIE SAMENWER-
KING DRINKWATER- 
BEDRIJF DUNEA EN 
JOGG LISSE

Drinkwaterbedrijf Dunea 
en JOGG Lisse gaan 
samenwerken op het 
gebied van ‘DrinkWater’.  
Onder meer via 
speciale lessen op de 
basisscholen en een uniek 
drinkwaterbord nemen 
Dunea en JOGG Lisse 
basisschoolleerlingen 
mee in de wereld van 
drinkwater en een 
gezonde leefstijl.  
Ook leren kinderen 
bewuster omgaan met 
de natuur en hoe je van 
water kunt genieten 
zonder het te verspillen.

De voorlichtingslessen vinden 
plaats op verschillende scholen in 
Lisse. Op een enthousiaste en ac-
tieve manier maken kinderen kennis 
met het werk van Dunea. Zo komen 
tijdens de les onder meer water-
winning en het gezondheidsbelang 
van water drinken voorbij. Aan de 
hand van een ‘drinkwaterbord’ 
worden kinderen op een speelse 
manier bewust gemaakt van de 
hoeveelheid suiker in verschillende 
drankjes. De eerste gastlessen zijn 
inmiddels achter de rug. In novem-

ber 2020 werd afgetrapt op basis-
school de Klarinet en afgelopen 
week gaven Dunea en JOGG Lisse 
voorlichtingslessen op basisschool 
de Waterval.

Bewustzijn begint vroeg
De gemeente Lisse werkt samen 
met de JOGG-regisseur vanuit de 
JOGG-aanpak. De JOGG-aanpak 
is een lokale, integrale en duurzame 
aanpak waarbij een gezonde leef-
omgeving en een gezonde leefstijl 
centraal staat. “Zo streven wij naar 
het gezonder maken van de plekken 
waar kinderen veel komen. Zodat 
kinderen en jongeren thuis, op 
school en op hun sportvereniging 
meer bewegen en bewuster eten 
en drinken. Het thema ‘DrinkWater’ 
maakt water drinken op school 

weer gewoon en zo worden leer-
lingen bewust dat water gezond, 
lekker en goedkoop is.”, aldus Cora 
Zijlstra, JOGG-regisseur Lisse werk-
zaam bij Stichting SportSupport 
Kennemerland.

Jong geleerd is oud gedaan
Drinkwaterbedrijf Dunea levert goed 
en betrouwbaar drinkwater aan ruim 
1,3 miljoen klanten in het westelijk 
deel van Zuid-Holland. Karin van 
der Burgwal, projectleider Educatie 
(Dunea) vindt voorlichting over wa-
ter onder kinderen heel belangrijk; 
‘Jong geleerd, is oud gedaan. Wij 
vertellen graag hoe bijzonder het 
is dat er schoon water uit de kraan 
stroomt. Zeker aan kinderen, want 
hoe meer zij weten over (drink)water 
hoe bewuster zij ermee omgaan.’
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 GEZONDE KOEL- 
VITRINE VOOR FC LISSE
Vrijdag 11 juni was bij FC Lisse de  overhandiging van de ‘gezonde koelvitrine’,  
het symbool voor de Gezondere Eetomgeving in en rondom de club.  
Daarmee trapt deze voetbalvereniging af voor badges op thema’s zoals roken, 
drinken, eten en duurzaamheid. Jan Kuyper, aanspreekpunt De gezonde kantine 
van FC Lisse, ontving de koelvitrine uit handen van Jeffrey van Haaster,  
wethouder Sport bij Gemeente Lisse en Leonie Verstegen, JOGG Lisse.

HOOFDSTUK 7.5

 UITREIKING 
EERSTE MENUKAART 
VOEDSELEDUCATIE  
IN LISSE
Op vrijdag 2 juli heeft groep 4 van basisschool De Lisbloem de eerste Menukaart 
Voedseleducatie in ontvangst genomen. Deze kaart werd uitgereikt door Rita 
Kleijhorst,  voorzitter van NME ‘De Groene Bol’. Dit gebeurde in aanwezigheid van 
Druppie, de drinkwatermascotte van JOGG. In de menukaart staan activiteiten voor 
scholen en kinderopvangorganisatie uit de Duin- en Bollenstreek over onder andere 
smaak, voedselproductie en gezonde 
voeding. Daarnaast heeft Rita het 
activiteitenprogramma van NME  
‘De Groene Bol’ voor het nieuwe 
schooljaar uitgedeeld. 

 

“Gezamenlijk willen we gaan voor een 
gezonde jeugd en een gezonde toekomst.  
De sportkantine speelt een belangrijke  
rol hierin” aldus wethouder  
Jeffrey van Haaster.

“Want een gezonder aanbod in de kantine hoort wat de 
club betreft ook naast rookvrije zones en een zo’n duur-
zaam mogelijke accommodatie, zegt Leon Annokkee, 
voorzitter van FC Lisse: “Met een gezond alternatief in 
onze sportkantine zetten wij verder in op gezondheid. 
Het gaat niet alleen over sporten, maar zeker ook over 
gezonde voeding. Wij hopen zo aan ouders en de vele 
kinderen die hier sporten een gezond alternatief aan te 
bieden. En gezond is ook gewoon lekker. Dit neemt niet 
weg dat het nog steeds mogelijk blijft om een bitterbal 
en een biertje, nadat de jeugdwedstrijden zijn afgelo-
pen, in de kantine te nuttigen”.

De club heeft in het verleden al een certificaat behaald 
voor de gezondere kantine, maar FC Lisse wil dit mini-
maal continueren in hun nieuwe gebouw.

Zo is onder andere het drankassortiment onder de loep 
genomen en aangepast en zijn er gezonde alternatieven 
aan toe gevoegd, popcorn is bijvoorbeeld toegevoegd 
als alternatief voor chips. Daarnaast staat er in de toe-
komst op de toonbank een koelvitrine.  Die koelvitrine is 
een belangrijk onderdeel om het gezonde aanbod beter 
te presenteren. Ook is er een waterkan, waardoor er de 
hele dag makkelijk en gratis water kan worden gedron-
ken.

Sinds begin dit jaar is JOGG samen met Team: Fit ge-
start met de ondersteuning van sportkantines in Lisse 
om hun producten assortiment aan te passen aan de 
richtlijnen die het Voedingscentrum hanteert. De juiste 
aanpassingen en uitstraling van een gezondere kantine 
worden beloond met een badge. In Lisse is voor dit ini-
tiatief een samenwerking ontstaan tussen Team Buurt-
sportcoaches Lisse, JOGG en Team:Fit. Zij vertrouwen 
erop dat deze kick-off een inspiratie is voor veel andere 
sportkantines in Lisse.

Het bewustzijn om gezonder te eten groeit in Neder-
land, maar het aanbod aan gezonde producten in sport-
kantines blijft veelal nog achter. Goed om te weten dat 
er een kosteloze begeleiding is om dit te verbeteren, 
waarbij FC Lisse al de bal heeft opgepakt.
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NME Lisse ‘De Groene Bol’, Team Buurtsportcoaches 
Lisse, JOGG Lisse|SportSupport en het programma 
Jong Leren Eten willen Lissese kinderen alles leren over 
gezonde en duurzame voeding. De Groene Bol heeft 
daarom in samenwerking met de andere partijen de 
menukaart met thema’s en activiteiten opgesteld.

Groot aanbod activiteiten
De Duin- en Bollenstreek heeft een groot aanbod aan 
activiteiten over voeding en voedsel, zoals moestuinie-
ren op locatie of op het schoolplein, kooklessen, gast-
lessen over gezonde voeding of een boerderijbezoek. 
Voor scholen en kinderopvangorganisaties is het soms 
lastig om te bepalen welke activiteit goed uitvoerbaar 
en effectief is en wie daarbij kan helpen. Daarom is al 
het aanbod nu gebundeld in een menukaart, die helpt 
bij een goede aanpak van het thema voedsel voor alle 
leeftijden. 

Subsidie aanvragen
De menukaart is beschikbaar voor alle scholen en op-
vangorganisaties in Lisse en omstreken. Veel program-
ma’s in de menukaart kunnen gratis of met een kleine 
eigen bijdrage uitgevoerd worden. En vanaf 1 septem-
ber kunnen scholen ook eenmalig subsidie aanvragen 
voor extra activiteiten zoals moestuin- of kooklessen of 

een bezoek aan een boerenbedrijf. De subsidie kun je 
aanvragen door een account aan te maken op: mijnge-
zondeschool.nl. De menukaart helpt bij het maken van 
een plan.

Activiteitenboekje NME
In het nieuwe schooljaar worden er weer nieuwe acti-
viteiten georganiseerd door NME ‘De Groene Bol’. Alle 
scholen zijn van harte welkom om de activiteiten te 
boeken via de website van het NME. De activiteiten va-
riëren van wandelen, slootjesonderzoek naar het lenen 
van leskisten en de Boomfeestdag. 
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 NATIONALE 
KRAANWATERDAG & 
SPORTWEEK  
IN LISSE
Op woensdag 22 september organiseerden de Nederlandse drinkwaterbedrijven 
gezamenlijk de Nationale Kraanwaterdag. Ook in Lisse werd dit feestelijk gevierd 
op SKOL BSO de Joseph en de SKOL BSO de WirWar met een leerzame les over 
het belang van water drinken.

Beide BSO’s ontvingen gratis educatieve materialen 
om onder andere een aantrekkelijke les te geven 
waarbij kinderen meekrijgen waarom kraanwater zo 
gezond is en dat het een duurzame keuze is. Druppie, 
de drinkwater mascotte van JOGG (Gezonde Jeugd, 
Gezonde Toekomst) kwam ook even langs bij de 
kinderen van de BSO’s.

De Nationale Kraanwaterdag viel midden in de 
Nationale Sportweek. Daarom had het Team 
Buurtsportcoaches van Lisse na schooltijd de 
activiteit LOS! georganiseerd bij de Waterkanten, want 
waterdrinken en bewegen gaan hand in hand samen. 
Alle kinderen kregen na de sportieve middag een appel 
van Druppie. Daarnaast werden de kinderen nogmaals 

geattendeerd op de nieuwe boekjes van Sjors Sportief 
en Creatief. In deze boekjes staan ontzettend veel 
sportieve en creatieve activiteiten waar kinderen kennis 
mee kunnen maken, vaak nog gratis ook! 

Op de Nationale Kraanwaterdag wordt er aandacht 
gevraagd voor kraanwater als gezonde en sportieve 
dorstlesser. Voldoende water drinken draagt bij aan een 
gezonde levensstijl. Nergens ter wereld is de kwaliteit 
van het drinkwater zo hoog als in Nederland.
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“Druppie, de 
drinkwater 
mascotte van 
JOGG (Gezonde 
Jeugd, Gezonde 
Toekomst)”
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