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Met gepaste trots presenteert Topsport Amsterdam u haar jaarverslag 2017. 

In de namiddag van 9 juli 2017 vond de finale van de EK 3x3 basketball plaats. Het tijdelijke 
stadion op het Museumplein stond op zijn kop. Vier Nederlandse meiden veroverden 
in eigen huis en voor eigen fans de bronzen medaille. Een prachtige prestatie op een 
fantastisch evenement. 

Op deze dag kwamen alle facetten van de bedrijfsvoering van Topsport Amsterdam 
samen. Het evenement was er niet gekomen zonder de sturende en katalyserende rol 
van Topsport Amsterdam. Het stond aan de wieg van het evenement en heeft beide 
organisatoren, House of Sports en TIG Sports, samengebracht. De communicatie 
en promotie voorafgaand aan het evenement in de stad werd voor een groot deel 
verzorgd door Topsport Amsterdam. Tijdens de EK was het zelfs onderdeel van het 
communicatieteam van het evenement.  Commerciële partners van Topsport Amsterdam 
konden diensten en producten leveren aan de EK en waren getuigen van de eerste dag. 
Het mooiste echter was dat drie van de vier bronzen internationals afkomstig waren uit 
het CTO basketballprogramma van Topsport Amsterdam. 

Dit zijn de momenten waarvoor Topsport Amsterdam het doet. Het dagelijks inzetten voor 
de fantastische topsport in deze prachtige stad maakt trots.

Bij alles wat in 2017 gedaan is en wat in de toekomst gedaan zal worden, houdt Topsport 
Amsterdam bovenstaande in het achterhoofd. De kracht van Topsport Amsterdam is 
niet alleen het helpen realiseren van de sportieve ambities van sport en stad, maar ook 
dat Topsport Amsterdam dit altijd in samenhang en in verbinding doet. Alleen zo kan de 
topsport in Amsterdam steeds naar een hoger niveau worden gebracht.

In dit jaarverslag leest u over de belangrijkste activiteiten die in 2017 voor de Amsterdamse 
topsport zijn verricht.

Namens de Raad van Toezicht en de directie biedt Topsport Amsterdam dit jaarverslag van 
harte aan en wenst u veel plezier met het lezen.

Frank Thewessem
Directeur-bestuurder

Voorwoord
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Nederland heeft de ambitie om structureel tot de beste tien landen van 
de internationale sportwereld te horen. Om de nationale topsportinfra-
structuur op world class niveau te krijgen en te houden, heeft NOC*NSF 
landelijk vijf topsportcentra een CTO-accreditatie verleend. CTO staat 
voor Centrum voor Topsport & Onderwijs.

Topsport Amsterdam heeft één van deze CTO-geaccrediteerde topsport-
centra. Hierdoor worden topsporters en talenten in de stad Amsterdam 
een uniek platform geboden waarbij fulltime trainen, studeren en wonen 
is gecombineerd met minimale reisafstanden. Trainingsaccommodaties, 
onderwijsfaciliteiten, huisvesting, topsportleefstijl coaching en medische 
begeleiding zijn op fietsafstand van elkaar gerealiseerd. 

Sporters die niet binnen een CTO-programma actief zijn, maar wel een 
NOC*NSF-status hebben, kunnen ook bij Topsport Amsterdam terecht 
voor begeleiding en het gebruik van de faciliteiten. 

Daarnaast adviseert en begeleidt Topsport Amsterdam ook Amsterdam-
se topverenigingen die op het hoogste nationale niveau actief zijn, onder 
meer op terreinen als topsportbeleid, jeugdopleiding, communicatie en 

sponsoring. Leden van de eerste selectie van de verenigingen kunnen 
ook gebruikmaken van de faciliteiten voor de weg van individuele  
sporters.

De doelstellingen voor 2017 bij topsportbegeleiding en talentontwikke-
ling waren als volgt:

1. Toevoegen nieuwe CTO-programma’s;
2. Investeren in kwaliteit van basisvoorzieningen;
3. Uitvoeren van de regiefunctie RTO Noord West;
4.  Bijdragen aan de sportieve prestaties van de Amsterdamse topspor-

ters en talenten.

1. Toevoegen nieuwe CTO-programma’s

Nadat eind 2016 het CTO Investeringsplan 2017+ van Topsport Amsterdam 
door NOC*NSF is gehonoreerd, kon in het verslagjaar aan de slag worden 
gegaan met de implementatie van dit plan. Eén van de onderdelen hiervan 
was het toevoegen van nieuwe CTO-programma’s:

Topsportbegeleiding
en talentontwikkeling
Ieder	jong	talent	moet	in	Amsterdam	de	kans	krijgen	om	zich	te	ontwikkelen	tot	een	internationale	topper.	Sportief,	maar	ook	als	
individu.	Goede	begeleiding	speelt	hierin	een	cruciale	rol.	Middels	haar	Centrum	voor	Topsport	&	Onderwijs	verzorgt	Topsport	
Amsterdam de begeleiding voor Amsterdamse toptalenten en olympische sporters. Hiermee worden de optimale randvoorwaarden
gecreëerd	voor	de	sporters	om	zich	optimaal	te	kunnen	focussen	op	hun	sportieve	én	maatschappelijke	carrière.

Honkbal
Sinds 1 september 2017 wordt een talentenprogramma honkbal gefaci-
liteerd waarbij talentvolle sporters dagelijks werken aan hun sportieve 
ontwikkeling als honkballer. Naast de trainingen krijgen de talenten 
begeleiding van specialisten op het gebied van topsport en onderwijs 
(duale carrière), prestatiegedrag, topsportleefstijl en voeding. 
In de zomermaanden trainen de honkballers op het Honk- en Softbalcen-
trum Ookmeer. De indoortrainingen vinden plaats bij Sporthal Ookmeer. 
Hier zijn twee slagkooien beschikbaar.

Softbal
Het vrouwen softbalprogramma traint sinds maart 2017 in Amsterdam.  
De Koninklijke Nederlandse Base- en Softbalbond (KNBSB) en Topsport 
Amsterdam werken samen aan de ontwikkeling van het nationale team 
en het talentenprogramma. De twintig speelsters werken fulltime toe 
naar de Olympische Spelen van Tokio 2020. 
Net als bij het honkbalprogramma worden de talentvolle speelsters 
opgeleid voor een succesvolle carrière zowel op sportief als maatschap-
pelijk gebied. 

De sporters werken fulltime aan hun sportieve ontwikkeling. De talenten-
programma’s honk- en softbal werken en trainen veel samen. De veld-
trainingen vinden ook plaats bij Honk- en Softbalcentrum Ookmeer. De 
softbalsters werken hun indoortrainingen af in Sportcentrum Ookmeer.

Boccia
Sinds december 2017 faciliteren Gehandicaptensport Nederland en 
Topsport Amsterdam het Paralympisch Topsportprogramma Boccia.  
De trainingen zijn in Sporthallen Zuid. De beste bocciaspelers van 
Nederland volgen een fulltime trainingsprogramma om zich voor te 
bereiden op EK’s, WK’s en de Paralympische Spelen. Hier wordt het  
Nederlands bocciateam ondersteund door specialisten op het gebied 
van fysiotherapie en krachttraining.

In aansluiting op het CTO Investeringsplan 2017+ volgde in mei 2017 
nog een bijdrage van NOC*NSF. Doorgaans worden programma’s 

CTO- 
geaccrediteerd als deze de potentie hebben om binnen acht jaar 
tot de wereldtop te horen. Echter in een aantal sporten vraagt de 
weg naar de top een langere periode. Voor deze sporten hebben 
NOC*NSF en het Ministerie van VWS een Start-up fonds opgericht. 
Het gaat hierbij alleen om teamsporten.  Vanuit dit fonds zijn in het 
verslagjaar de programma’s Vrouwen Sevens Rugby en het Nederlands 
Talenten Mannen Basketball gehonoreerd. Beide programma’s zullen 
in 2018 starten.

2.	Investeren	basisvoorzieningen

Topsport Amsterdam verzorgt voor de CTO-talenten en -sporters een 
aantal basisvoorzieningen. Dit zijn:
• Trainingsaccommodaties
• Huisvesting
• Onderwijs
• Expertbegeleiding
• Voeding
• Topsportleefstijl
• Wetenschappelijke ondersteuning

Trainingsaccommodaties
De belangrijkste investering in het afgelopen verslagjaar was de realisatie 
van de High Performance Gym in het vernieuwde multifunctionele Sport-
centrum Ookmeer. Door investeringen van Topsport Amsterdam, Stichting 
Sportcentrum Ookmeer en NOC*NSF is een groot aantal aanpassingen in 
het centrum gerealiseerd. Dit is de al eerder genoemde High Perfomance 
Gym, twee slagkooien, een vernieuwde turnaccommodatie en coach- en 
medische ruimtes. Dit alles is gerealiseerd onder regie van Topsport 
Amsterdam. De nieuwe gym werd op 26 september in gebruik genomen 
tijdens de traditionele Kick-off van het nieuwe CTO-seizoen. Technisch 
directeur NOC*NSF Maurits Hendriks opende de krachtruimte. Daarna 
verlengde hij met directeur Topsport Amsterdam Frank Thewessem de 
CTO- accreditatie van Topsport Amsterdam voor vier jaar. 
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In diezelfde maand werd een vernieuwde samenwerking aangegaan met 
Optisport en de Koninklijke Nederlandse Zwembond (KNZB). Met dit 
nieuwe partnership is de inhuur van het zwembadwater in het Sloter-
parkbad tot en met de Olympische Spelen van Tokio in 2020 verzekerd. 
Hierdoor kunnen de Amsterdamse talenten en toppers dagelijks vier uur 
over het volledige 50-meterbad beschikken. 

Huisvesting
Voor het Meer & Vaart complex is in 2017 onderzoek gedaan naar de 
haalbaarheid van een centrale ontmoetingsruimte en een centrale keu-
ken. Dit is in samenwerking met Woonstichting De Key gegaan, 
de eigenaar van het pand. Door veranderende wetgeving betreffende 
activiteiten van woningbouwcorporaties heeft de realisatie van deze 
ruimtes vertraging opgelopen. Dit project zal in 2018 een vervolg krij-
gen.

Voeding
Om de voedingsbegeleiding en maaltijdvoorziening op een nog hoger 
niveau te krijgen, is in 2017 sportdiëtist Sarai Pannekoek bij Topsport 
Amsterdam in dienst getreden.

Topsportleefstijl
Nienke Groen en Paulien van Deutekom hebben zich in het verslagjaar 
toegelegd op topsportleefstijl. Zij geven onder andere workshops aan 
de CTO-sporters over een verantwoorde topsportleefstijl buiten het 
veld. Hier valt onder meer de duale carrière onder waarvoor het ministe-
rie van VWS in 2017 een extra bijdrage heeft uitgetrokken. 

Wetenschappelijke	ondersteuning
Tijdens de EK 3x3 basketball op het Museumplein is in het kader van de 
samenwerking met het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) de 
samenwerking met de Amsterdamse kennispartners bekrachtigd.  
De samenwerking tussen Topsport Amsterdam en AISS is gericht op on-
derzoek naar prestatieverbetering. In het najaar van 2017 is gekeken naar 
concrete onderzoeken om in Sportcentrum Ookmeer uit te voeren.  
Hier zijn de volgende onderwerpen uit voortgekomen:

•  Onderzoek naar kijkgedrag in de sporten honkbal,  
softbal, basketball, voetbal en rugby;

• Onderzoek naar slaapgedrag bij topsporters;
• Onderzoek naar zelfregulatie bij topsporters;
• Onderzoek naar belasting en belastbaarheid in de topsport;
• Onderzoek naar adolescentie en presteren in de topsport.

3.	Regiefunctie	RTO	Noord	West

Aan het begin van het verslagjaar is tijdens Jumping Amsterdam de 
samenwerkingsovereenkomst RTO Noord West ondertekend tussen 
Topsport Amsterdam, Olympisch Netwerk Noord-Holland en Topsport 
Flevoland. Het is de intentie met deze samenwerking om de opge-
bouwde kennis en expertise van onder ander de CTO-specialisten te 
ontsluiten voor de experts en coaches bij de regionale talentencentra in 
de provincies Noord-Holland en Flevoland. Deze uitwisseling van kennis 
en expertise is in 2017 nog niet geoptimaliseerd. In de stuurgroep RTO 
Noord West wordt gekeken hoe dit voor 2018 verder te realiseren.

4. Amsterdamse sportieve prestaties

Al de bovenstaande activiteiten zijn erop gericht om de Amsterdamse 
talenten en topsporters optimaal te kunnen laten presteren in hun sport. 
Op diverse internationale podia werden door Amsterdamse topsporters 
medailles behaald.

Tijdens de EK Roeien in Tsjechië in mei behaalde de Nederlandse 
roei-equipe vier zilveren medailles en twee bronzen medailles.

Twee maanden later veroverde zwemmer Ben Schwietert een zilveren 
medaille tijdens de WK Zwemmen in Boedapest op het onderdeel 4 x 100 
mixed.

De Oranje Leeuwinnen veroverden in de zomer de harten van iedereen in 
Nederland door in eigen land Europees kampioen voetbal te worden.  
Tot deze selectie behoorden zes voormalig speelsters uit het CTO- 
programma van Topsport Amsterdam. Dit zijn Lieke Martens, Desiree 
van Lunteren, Kelly Zeeman, Renate Jansen, Lisa van der Most en Sari van 
Veenendaal.

In september was opnieuw roeisucces. Tijdens de WK Roeien in het 
Amerikaanse Sarasota werden de vrouwen dubbel vier wereldkampioen. 
De boot bestond uit Olivia van Rooijen, Inge Janssen, Sophie Souwer en 
Nicole Beukers. 

In het verslagjaar werden vier Amsterdamse topsportverenigingen lands-
kampioen. Voor het eerst sinds de oprichting in 2012 werden de Ajax 

Vrouwen op 19 mei kampioen van Nederland. Twee weken later verover-
den ze de nationale beker ten koste van PSV.

Ook in 2017 bleef de kampioenschaal in het zaalvoetbal in Amsterdam. 
In 2016 was ASV Lebo nog de beste van Nederland. In het verslagjaar 
mochten de zaalvoetballers van ’t Knooppunt zich tot kampioen kronen. 

Na zes jaar werden de handbalsters van Succes Schoonmaak/VOC Am-
sterdam weer landskampioen. In een zinderende ‘best of three’ versloe-
gen de Amsterdamse vrouwen regerend landskampioen SERCODAK/
Dalfsen met 2-1.

Bij het rijtje kampioenen voegden zich ook nog de vrouwen van AAC 
Rugby. Zij werden kampioen in de Lotto Dames Ereklasse.

Vermeldenswaardig is nog de Europese prestatie van de mannen van 
Ajax. Voor het eerst in 21 jaar stond Ajax weer in een Europese finale.  
Op 24 mei werd de Europa League Finale tegen Manchester United in 
Stockholm gespeeld. Deze prestatie maakte veel los in Amsterdam.  
De gemeente Amsterdam verzorgde public viewing op het Museumplein 
voor 100.000 toeschouwers. Helaas ging de finale zelf met 2-0 verloren. 
Niettemin een resultaat waar heel Amsterdam trots op is.
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1.  Internationaal toonaangevende 
evenementen	lange	termijn

Namens de gemeente Amsterdam is Topsport Amsterdam verantwoorde-
lijk voor het opstellen en onderhouden van de Amsterdamse hitlist met top-
sportevenementen die passen bij de stad. In de acquisitie van topsporteve-
nementen voor de stad is deze lijst een leidraad. Daarnaast houdt Topsport 
Amsterdam rekening met de actuele prioriteiten van het zittende college 
en zorgt dat de resultaten van deze prioriteiten zichtbaar worden gemaakt. 
De huidige coalitie heeft in het coalitieakkoord de volgende ambities op 
het gebied van topsportevenementen vastgelegd:

•  Internationaal profileren van Amsterdam als aantrekkelijke stad door 
middel van sportevenementen;

•  Minimaal één groot internationaal, toonaangevend topsportevenement 
per kalenderjaar;

•  Vergroten van de aandacht voor evenementen op het terrein van urban 
sports en verdedigingssporten. 

De inspanningen van Topsport Amsterdam hebben in het verslagjaar ge-
leid tot de toewijzing van een aantal aansprekende topsportevenementen. 

In februari maakte, tijdens een persconferentie in de ambtswoning van de 
burgemeester, de internationale basketballfederatie FIBA bekend dat de 
organisatie van de Europese kampioenschappen 3x3 basketball in 2017 en 
de wereldkampioenschappen 3x3 basketball in 2019 aan Amsterdam zijn 
toegewezen. Beide evenementen worden onder auspiciën van de Neder-
landse Basketball Bond (NBB) georganiseerd door sportmarketingbureaus 
House of Sports en TIG Sports. In 2017 kreeg 3x3 basketball de olympische 
status. In 2020 wordt de sport toegevoegd aan het programma van de 
Olympische Spelen in Tokio. De NBB is volop geprezen door buitenlandse 
federaties voor het voorop lopen in de acquisitie van nieuwe olympische 
sporten.

Topsport Amsterdam heeft aan de basis gestaan van deze evenementen. 
Het heeft de organisatoren van de Urban Sports Week Amsterdam (TIG 
Sports) en de 3x3 evenementen (House of Sports) bij elkaar gebracht en is 
het betrokken geweest bij de eerste plannen.

In het najaar werden nog drie topsportevenementen voor de komende 
jaren binnengehaald. In september maakte de Europese Volleybalbond 
CEV bekend dat de organisatie van het Europees kampioenschap volleybal 
mannen 2019 onder meer aan Nederland is toegewezen. Amsterdam is, 
samen met Apeldoorn en Rotterdam, één van de speelsteden. De andere 
landen waar het EK zal plaatsvinden zijn België, Frankrijk en Slovenië. In Ne-
derland worden zeven wedstrijden georganiseerd. Dit zijn poulewedstrij-
den, achtste finales en kwartfinales. Deze worden verdeeld over Amster-
dam, Apeldoorn en Rotterdam. Topsport Amsterdam is nauw betrokken bij 
de plannen voor de organisatie van de wedstrijden in Amsterdam.

Een maand later kwam Jumping Amsterdam met verheugend nieuws. De 
organisatie van het jaarlijkse hippische evenement in RAI Amsterdam heeft 
van de internationale hippische sportbond FEI de Wereldbekerkwalificatie 
voor springruiters toegewezen gekregen. Voor de seizoenen 2018/2019, 
2019/2020 en 2020/2021 is RAI Amsterdam het toneel voor één van de 

Longines Wereldbekerkwalificatiewedstrijden springen. De FEI Wereld-
beker Dressuur wordt al sinds 1989 in Amsterdam verreden. Topsport 
Amsterdam werkt al jaren nauw en in zeer goede verstandhouding samen 
met de organisatie van Jumping Amsterdam op het gebied van organisatie 
en promotie.

In 2017 is ook de WK schaatsen voor studenten aan Amsterdam toegewe-
zen. Dit WK zal in 2020 op de Jaap Eden IJsbanen worden verreden.

Met bovenstaande evenementen heeft Topsport Amsterdam de opdracht 
om ieder jaar minimaal één topsportevenement in Amsterdam te hebben, 
vervuld.  Het rijtje met de WK allround schaatsen 2018, de WK 3x3 basket-
ball en de EK volleybal mannen in 2019 en het EK voetbal in 2020 is er één 
om trots op te zijn.

Topsport Amsterdam is voortdurend bezig de hitlist te herijken en in te vul-
len. Topsport Amsterdam is in een sterk veranderd speelveld een directe 
gesprekspartner voor  sportmarketingbureaus, die meer en meer de traditi-
onele rol van de nationale sportbonden als organisatoren van evenemen-
ten overnemen. 
De hitlist sluit aan bij de ambitie van de nationale netwerkorganisatie Kracht 
van Sportevenementen dat Nederland zich in moet zetten voor de internati-
onale topsportevenementenkalender. 

Voor de jaren 2021 en verder is Topsport Amsterdam met een groot aantal 
nationale en internationale federaties, sportmarketingbureaus en koepelor-
ganisaties in gesprek over de organisatie van grote internationale toonaan-
gevende evenementen. Het gaat daarbij om internationale finales, EK’s, 
WK’s en multisportevenementen, passend bij de ambities van Amsterdam.

In het verlengde daarvan onderschrijft Topsport Amsterdam van harte de 
opmerking betreffende de Olympische Ambitie uit de Sportvisie 2025 van 
de gemeente Amsterdam en wil graag mee voorop lopen en ondersteunen 
als zich in de stad of in het land een nieuwe Olympische Ambitie zou  
aftekenen, bij voorkeur geïnitieerd vanuit de private sector en met beperkt 
of geen beslag op publieke middelen.  

2. Positie in het werkveld

Topsport Amsterdam manifesteert zich nadrukkelijk in de ontwikkeling van 
het evenementenbeleid op zowel lokaal, regionaal, nationaal en internatio-
naal niveau. Topsport Amsterdam is initiatiefnemer dan wel gesprekspart-
ner voor bonden en organisatoren en stimuleert nieuwe ontwikkelingen, 
zoals het benutten van niet-vermoede locaties om sportevenementen vorm 
te geven. De afgelopen jaren is de positie van Topsport Amsterdam, door 
de komst van manager topsportevenementen Jacob Bergsma, verder ver-
sterkt en geprofessionaliseerd. Door deze versterkte positie heeft Topsport 
Amsterdam in het afgelopen verslagjaar veel kunnen betekenen voor een 
groot aantal topsportevenementen in de stad. 

Met het Evenementenbureau van de gemeente Amsterdam is in 2017 regu-
lier overleg gestart. 

Topsportevenementen
Topsportevenementen	hebben	veel	waarde	voor	de	stad.	Topsportevenementen	dragen	bij	aan	de	city	marketing	van	Amster-
dam	en	hebben	een	economische	en	maatschappelijke	spin-off	voor	de	stad.	Daarnaast	bieden	evenementen	talentvolle	Am-
sterdamse	toppers	een	podium	om	te	excelleren	in	eigen	stad.	Ze	kunnen	uitgroeien	tot	internationale	sporthelden	en	zo	als	
voorbeeld dienen voor de Amsterdamse jeugd. 

Topsport Amsterdam is ‘single point of contact’ voor de acquisitie en 
facilitering van topsportevenementen in de stad. Hiervoor is kennis, ex-
pertise en kunde in huis waardoor een unieke positie ingenomen wordt. 
Hiermee heeft Topsport Amsterdam een meerwaarde voor gemeente 
Amsterdam, bonden en organisatoren van evenementen. 
Met kennis en kunde adviseert Topsport Amsterdam het college van 
burgemeester en wethouders van Amsterdam over de te acquireren 
topsportevenementen, de haalbaarheid van deze evenementen en de 
verzoeken voor (financiële) ondersteuning. Voor bonden en organisato-
ren van evenementen is Topsport Amsterdam van waarde bij het samen-
stellen van het bidbook en het lobby- & bidproces.

Wanneer een evenement eenmaal voor Amsterdam is binnengehaald, is 
Topsport Amsterdam het aanspreekpunt in de stad voor de organisator. 
Dat varieert van het verzorgen van de contacten met de gemeente Amster-
dam, het voeren van de city dressing en promotie, tot aan de contacten met 
het Amsterdamse bedrijfsleven. Topsport Amsterdam beschikt over een 
breed netwerk van bedrijven die een evenement kunnen faciliteren.

Topsport Amsterdam is samenwerkingspartner van onder meer nationale 
bonden, internationale federaties, sportmarketing- en organisatiebureaus 
en exploitanten van locaties en denkt mee over onder meer locaties, 
invulling van het evenement en de promotie. Creativiteit en innovatie staan 
hierbij voorop. Amsterdam heeft zich in de afgelopen jaren onderscheiden 
met creatieve en innovatieve evenementen, zoals:

• Ben Bril Memorial in Koninklijk Theater Carré (sinds 2007)
• Davis Cup tennis op het terrein van de Westergasfabriek (2012)
• Coolste Baan van Nederland in het Olympisch Stadion (2014)
• WK beachvolleybal op de Dam (2015)
• EK atletiek op het Museumplein (2016)
• EK 3x3 basketball op het Museumplein (2017)

Voor 2017 zijn de volgende doelstellingen opgesteld:

1.  Acquireren, vastleggen en faciliteren van grote, internationale toonaan-
gevende evenementen voor de lange termijn 

2. Versterken van de positie in het werkveld
3. Integreren evenementen uit de Nieuw-West Topsport Series
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Naast de EK hockey was er van 20 tot en met 23 augustus nog een ander 
groot hockeyevenement, de Euro ParaHockey Championships. Deze EK 
voor G-teams werden georganiseerd op het terrein van Pinoké, met de 
finale in het Wagener Stadion.

Voor de EK 3x3 basketball en de EK hockey is Topsport Amsterdam, vanwe-
ge de positie in het netwerk, in staat geweest om promotie te maken tijdens 
de public viewing van de Europa League Finale van Ajax tegen Manchester 
United op 24 mei. Op een vol Museumplein zagen 100.000 toeschouwers 
promotiefilmpjes van beide evenementen op het grote scherm.

Voor de gemeente Amsterdam heeft Topsport Amsterdam met de organi-
satie van Jumping Amsterdam afspraken gemaakt over een betere positie 
van I Amsterdam in de boarding en ruimere hospitalitymogelijkheden dan 
voorgaande jaren. 

Daarnaast is een adviserende rol gespeeld bij de organisatie van ‘Jumping 
in Business’, dè netwerkbijeenkomst voor vertegenwoordigers uit nationale 
sport, politiek en bedrijfsleven. Bijzondere spreker bij deze bijeenkomst 
was oprichter van ID&T en lid van de Nederlandse Sportraad, Duncan Stut-
terheim die een vlammend betoog hield voor de economische waarde van 
topsportevenementen voor stad en land.

Na de positieve eerste ervaring in 2016 stond in het verslagjaar weer een 
Korfbal Leaguefinale op het programma in de Ziggo Dome. Op 8 april ston-
den het Amsterdamse Blauw Wit en KV Top tegenover elkaar in de finale 
in een zinderende Ziggo Dome. De finale werd gewonnen door het team 
uit Sassenheim. De overwinning had wel een Amsterdams tintje vanwege 
de coach, Amsterdammer Jan Niebeek. Businesspartners van Topsport 
Amsterdam konden een uniek kijkje achter de schermen nemen tijdens de 
finale.

De Urban Sports Week Amsterdam beleefde in het verslagjaar haar tweede 
editie. Was in 2016 het evenement over de hele stad verspreid, in 2017 
was het, op advies van Topsport Amsterdam, vooral gecentraliseerd. De 
belangrijkste locaties waren het Museumplein, met de EK 3x3 basketball 
als flagship event, de Apollohal, met de NK Boulder, en het plein voor Eye 
Filmmuseum, met freerunning.

Zowel het 3x3 basketball als het sportklimmen beleefden hun eerste eve-
nement sinds de nieuwe status als olympische sport. De derde sport die de 
status ‘flagship’ had was streetdance. Daardoor werd nog eens extra de link 
met kunst en cultuur gelegd. 
Van 5 tot en met 9 juli trok het urban event ruim 100.000 bezoekers uit 
binnen- en buitenland die konden genieten van verschillende wedstrijden 
in onder andere BMX, skateboarden, free running en inline skating. Het 
evenement heeft in organisatorische en financiële zin de nodige voeten in 
de aarde gehad. 

De TCS Amsterdam Marathon beleefde op de derde zondag in oktober 
een mooie 42e editie. De Keniaan Lawrence Cherono won met een nieuw 
parcoursrecord van 2.05.08. Abdi Nageeye liep met 2.08.16 een nieuw 
Nederlands record. 

In november vonden de Nederlands kampioenschappen turnen voor teams 
in Sporthal Ookmeer plaats. Topsport Amsterdam heeft vanuit het eigen 
evenementenfonds dit NK ondersteund. 

In het verslagjaar zijn de eerste verkenningen gedaan naar de mogelijk-
heden en onmogelijkheden van een opkomende fenomeen als E-sports. 
Topsport Amsterdam volgt de ontwikkelingen nauwlettend en is ervan 
overtuigd dat gekeken moet worden of, hoe en waar een dergelijke ontwik-
keling opgepakt moet worden.

Voor de organisatie van het Europees kampioenschap voetbal in 2020 is 
Topsport Amsterdam in 2017 aanwezig geweest bij de eerste Host Cities 
Workshop in het Zwitserse Nyon. Voor de organisatie van de vier EK-wed-
strijden is een werkgroep die wekelijks bij elkaar komt. Topsport Amster-
dam heeft zitting in deze werkgroep.

Naast bovenstaande evenementen heeft Topsport Amsterdam een sturen-
de dan wel katalyserende rol gespeeld bij het realiseren van:

• Aegon Koninklijke Holland Beker
• Amsterdam Quad Rugby Tournament
• Ben Bril Memorial
• Univé Gym Gala

In totaal is Amsterdam in 2017 gastheer geweest van ongeveer 100 top-
sportevenementen. Hieronder vielen vijf Europese kampioenschappen en 
24 Nederlands kampioenschappen. 

Al deze evenementen hebben bijgedragen aan de 22e plaats op de Sports 
Cities Poll. Deze lijst wordt samengesteld door Burson-Marsteller en geeft 
de vijftig meest toonaangevende sportsteden in de wereld weer. Samen 
met Rotterdam (33e) is Amsterdam de enige Nederlandse vertegenwoor-
diger op deze lijst. Op de lijst van Europese steden staat Amsterdam op de 
achtste plaats.

Integreren	evenementen	Topsport	Series	Nieuw	West
Door de reorganisatie binnen de gemeente Amsterdam financieren stadsde-
len geen sportevenementen meer en is financiering onder verantwoordelijk-
heid van de centrale stad gebracht. Dit heeft gevolgen gehad voor de evene-
menten van de Topsport Series Nieuw West die vanuit stadsdeel Nieuw-West 
werden gefaciliteerd en gefinancierd. Topsport Amsterdam  adviseert
de centrale stad nu net als bij andere evenementen over de aanvragen voor 
ondersteuning. Dit gaat onder meer om de volgende evenementen:

• Amsterdam Diving Cup
• Amsterdam Rugby Sevens
• Triathlon Nieuw-West

Voor deze evenementen is in het verslagjaar dezelfde rol vervuld als bij 
de andere topsportevenementen. Dit gaat onder meer op het gebied van 
advisering, het in contact brengen met het zakelijk netwerk van Topsport 
Amsterdam en diverse promotionele werkzaamheden.

Met House of Sports en TIG Sports is in het verslagjaar de samenwerking 
uitgebreid. Beide organisaties werpen zich steeds meer op als de ambitieu-
ze organisatoren van topsportevenementen die binnen de coalitieambities 
passen.

Bij de organisatie van topsportevenementen is steeds meer aandacht voor 
actuele prioriteiten van de gemeente:

• Stop Kindermarketing
• Veilig en inclusief klimaat
• Aandacht voor fairplay en sportiviteit

In toenemende mate is Topsport Amsterdam in gesprek met de gemeente 
over zaken als geluids- en andere ontheffingen, vergunningsbepalingen, 
locatieprofielen, de impact van het terugbrengen van kindermarketing en 
de beschikbaarheid van iconische plekken. Onderwerpen die van grote 
invloed zijn op het kunnen acquireren van toonaangevende internationale 
topsportevenementen. 

Topsport Amsterdam volgt nauwgezet de ontwikkelingen landelijk en in an-
dere steden en waar mogelijk probeert het te sturen en zoveel als mogelijk 
de samenwerking op te zoeken om Nederland op de kaart te zetten.

De grootste evenementen die in 2017 plaatsvonden, waren de EK 3x3 bas-
ketball en de EK hockey voor dames en heren. 

De EK 3x3 basketball was een groot succes. Het was hèt flagship evene-
ment van de Urban Sports Week Amsterdam. Van 7 tot en met 9 juli stond 
het Museumplein in het teken van Europees topbasketbal met Nederlands 
succes. De dames behaalden een bronzen medaille. Niet alleen sportief 
was het evenement een succes. Over drie dagen verspreid trok de EK 
12.000 bezoekers en had het een televisiebereik van 4,6 miljoen. Voor het 
eerst in de geschiedenis van de EK 3x3 basketball werd in het exploitatie-
model van het evenement gewerkt met ticketing. De EK werden bovendien 
afgewerkt in het grootste tijdelijke stadion dat ooit voor 3x3 basketball 
werd opgericht: het stadion op het Museumplein had bijvoorbeeld drie 
keer zoveel tribunecapaciteit als het stadion in Nantes waar in 2017 de 
wereldkampioenschappen werden gehouden.

Topsport Amsterdam speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming 
van het evenement en de uitvoering ervan. Zo heeft het een bemiddelende 
rol gespeeld tussen de organisatoren en de gemeente, heeft het advies ge-
geven over de invulling van het programma en heeft actief deelgenomen 
aan de promotie en communicatie voor en tijdens het evenement.

De EK 3x3 basketball was een evenement waar de totale toegevoeg-
de waarde van Topsport Amsterdam tot zijn recht kwam. Commerciële 
partners hebben hun diensten en producten geleverd aan de EK, Top-
sport Amsterdam verzorgde het hospitality-programma van de gemeente 
Amsterdam en op het gebied van communicatie en promotie speelde 
Topsport Amsterdam een belangrijke rol. Daarbovenop waren drie van de 
vier Nederlandse speelsters afkomstig uit het CTO-basketbalprogramma 
van Topsport Amsterdam.

Een maand later stond het Amsterdamse Bos in het teken van internationaal 
tophockey. Van 18 tot en met 27 augustus vonden in het Wagener Stadion 
de Europees kampioenschappen hockey voor mannen en vrouwen plaats. 
Het evenement werd georganiseerd door de Koninklijke Nederlandse Hoc-
key Bond (KNHB) met ondersteuning en advisering van Topsport Amster-
dam en de gemeente Amsterdam.
Centrale locatie van het evenement was het Wagener Stadion. Mede 
gefinancierd door de gemeente Amsterdam, is de hoofdtribune van dit 
prachtige hockeystadion volledig vernieuwd. De opening van het stadion 
viel samen met de eerste wedstrijd van de Europees kampioenschappen, 
Nederland – Spanje bij de dames. Vanaf dat moment zaten de tribunes vol 
met enthousiaste hockeyfans die genoten van internationale topwedstrij-
den. Nederland kende een geweldig toernooi met zowel de mannen als de 
vrouwen die Europees kampioen werden.

De Amsterdammer kon het ook niet ontgaan zijn dat de EK hockey in de 
stad was. Door de hele stad waren banieren te zien van het evenement. Op 
diverse pleinen in Amsterdam vond vanaf april de Urban Hockey Experien-
ce plaats. De gemeente Amsterdam en de KNHB organiseerden geza-
menlijk clinics en urban hockey activiteiten. Dit kwam allemaal samen in de 
week van de EK bij de Urban City op het Olympiaplein. Daarnaast trainden 
de deelnemende landen bij de diverse Amsterdamse hockeyverenigingen 
die de stad rijk is.
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de contractuele samenwerking binnen het Amsterdam Institute of Sport 
Science (AISS) ondertekend door bestuurders van alle samenwerkende 
partijen: VU, VUMC, UvA, AMC, HvA, OLVG, Reade en Topsport Amster-
dam. Een memorabel moment dat alle partijen veel kansen biedt om in 
Amsterdam een hoogwaardig High Performance Center te creëren.  
Na deze feestelijke bijeenkomst werd zowel een wedstrijd van het  Neder-
lands mannen- als vrouwenteam bezocht en kregen alle deelnemers de 
gelegenheid de Urban Sports Week Amsterdam te bezoeken.

EK hockey
Een wedstrijd tijdens de EK hockey mocht niet ontbreken voor de  
businesspartners. De poulewedstrijd tussen de Nederlandse en  
Belgische mannen werd bezocht. Voorafgaand werd op het kantoor van 
de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB) een voorbeschouwing 
gehouden door de lid van de Raad van Toezicht van Topsport Amsterdam 
en voormalig tophockeyster Carina Benninga. 

Data-architect	en	performance	analist	Max	Reckers
De laatste bijeenkomst van het jaar vond plaats in Paviljoen Puur. Daar 
vertelde Max Reckers, data-architect en performance analist bij Ajax 
en de Amsterdam ArenA, over zijn ervaringen als data-analist bij Louis 
van Gaal bij onder andere Bayern München, Manchester United en het 
Nederlands Elftal.

Topsport Amsterdam was ook in 2017 weer bijzonder blij met trouwe Bril-
jantsponsors als Heineken, KPN, Heuvelman Sound & Vision, Fossa Media, 
Puur Produkties en Ricoh. Samen met deze partners en supplier Groenhof 
Optiek is Topsport Amsterdam in januari naar de KPN NK Sprint in Thialf 
gegaan. Na afloop was er een sfeervol diner bij Paviljoen Puur waarbij 
gebrainstormd werd over gezamenlijke kansen.

In het verslagjaar is  de samenwerking met een aantal bedrijven beëindigd. 
Daar stond echter de komst van een vrijwel gelijk aantal nieuwe partners te-
genover, waardoor de totale omvang van de Topsport Amsterdam Business 
Club ongeveer gelijk bleef. 

De gewenste uitbreiding van een aantal samenwerkingen kwam in het 
laatste kwartaal op gang. Vooral rondom en naar aanleiding van het Sport-
gala van Amsterdam hebben diverse businesspartners bijgedragen aan 
de organisatie en zijn nieuwe partnerships gesloten. Soms met bestaande 
partijen zoals Heuvelman Sound & Vision, maar ook met (nieuwe) partners 
als Oseven, ROCvA, Matrixx, Management Drives en Ekoplaza. Op de 
valreep van het jaar werd ook een overeenkomst gesloten met CapeRock. 
Nieuwe partners, die ook en vooral in 2018 zullen zorgen voor toename van 
de omzet en nieuwe kansen zullen bieden voor nieuwe samenwerkingen. 

2.	Nieuwe	proposities

In 2017 heeft Topsport Amsterdam een begin gemaakt met het herijken 
van de commerciële activiteiten. Naast het lidmaatschap van de succesvolle 
Topsport Amsterdam BusinessClub werden nieuwe proposities ontwikkeld. 
Middels deze nieuwe proposities en nieuwe vormen van marktbewerking 
wil Topsport Amsterdam nog beter in staat zijn om op wensen en behoef-
tes van potentiele klanten in te kunnen spelen. 

Combinaties van naamsbekendheid, MVO, Business Development en hos-
pitality-mogelijkheden, vormen de basis van deze nieuwe proposities, die 
in de loop van 2018 verder uitgerold zullen worden. 

Middels deze nieuwe proposities wil Topsport Amsterdam in staat zijn om 
een zelfstandiger rol te kunnen spelen in de verschillende kernactiviteiten 
die het heeft (talentontwikkeling, evenementen acquisitie, verenigingson-
dersteuning). 

De overeenkomsten die eind 2017 met partijen als Oseven, Heuvelman 
Sound &Vision, Management Drives, Ekoplaza en CapeRock zijn bereikt, 
zijn de eerste voorbeelden van de hernieuwde samenwerkingsvormen en 
het succes van de nieuwe proposities.

Commercie
Topsport	Amsterdam	en	het	bedrijfsleven	zijn	onlosmakelijk	met	elkaar	verbonden	en	vormen	een	winnende	combinatie.	
Of	het	nu	gaat	om	sponsoring	van	grote,	internationale	topsportevenementen	of	van	individuele	sporters,	de	commerciële	
mogelijkheden	zijn	eindeloos.	Topsport	Amsterdam	vertaalt	bedrijfsdoelstellingen	in	creatieve	partnerships.	De	samenwerking	
met	het	bedrijfsleven	moet	de	Amsterdamse	topsport	op	een	nog	hoger	niveau	brengen.	De	bijdragen	uit	partnerships	komen	
rechtstreeks	ten	goede	aan	de	talentvolle,	Amsterdamse	sporters.	Met	deze	middelen	kunnen	zij	worden	geholpen	met	het	
realiseren	van	hun	sportieve	dromen	en	worden	grote,	internationale	topsportevenementen	naar	Amsterdam	gehaald	waarmee	
sporters een podium hebben om in eigen stad te excelleren.

Op het gebied van commercie zijn in 2017 de volgende doelstellingen 
geformuleerd:

• Uitbreiden van de Topsport Amsterdam BusinessClub
• Nieuwe proposities in de markt zetten

1. Topsport Amsterdam BusinessClub

Voor de businesspartners heeft Topsport Amsterdam in 2017 wederom 
een aantal interessante en drukbezochte bijeenkomsten georganiseerd:

Mark	Versteegen,	Directeur	Sponsoring	KPN
Briljantsponsor van Topsport Amsterdam KPN, presenteerde bij monde van 
directeur Sponsoring Mark Versteegen, de sponsorstrategie van KPN. Voor 
een zaal met geïnteresseerde businesspartners in de Heineken Experience 
vertelde Versteegen ook over zijn carrière als topsporter en de steun die hij 
hierbij heeft gehad van Topsport Amsterdam. Bij deze gelegenheid kreeg 
de talentvolle toproeister Aletta Jorritsma de kans zich te presenteren 
en te solliciteren naar een stage of arbeidsplaats binnen het netwerk van 
Topsport Amsterdam.

Zakelijke	speeddate
In Paviljoen Puur bij Briljantsponsor Puur Produkties werd de zakelijke 
speeddate van Topsport Amsterdam georganiseerd. Een groot deel van 
het zakelijk netwerk nam de gelegenheid te baat om middels een twaalftal 
speeddates wederzijds kennis te maken en zakelijke samenwerkingskansen 
te verkennen. Naast het Amsterdamse bedrijfsleven waren ook Amster-
damse topsporters aanwezig die op zoek waren naar een stage.

Topsport	Amsterdam	GolfClassic
Samen met businesspartner Golfcentrum Amsteldijk werd de traditionele 
Topsport Amsterdam GolfClassic georganiseerd. De dag bestond uit een 
wedstrijd voor de ervaren golfer en een clinic voor de minder ervaren 
golfers. Het geheel werd afgesloten met een barbecue en de uitreiking van 
diverse prijzen beschikbaar gesteld door businesspartners van Topsport 
Amsterdam.

EK 3x3 basketball
Op de eerste dag van de EK 3x3 basketball waren Topsport Amsterdam 
en haar businesspartners te gast op het Museumplein. Deze bijzondere 
gelegenheid op een iconische plek in de stad werd aangegrepen voor een 
bijzonder moment. In aanwezigheid van de diverse zakelijke partners werd 
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Communicatie
De	prestaties	van	Amsterdamse	talenten	en	topsporters	en	de	vele	topsportevenementen	in	Amsterdam	verdienen	een	podium.	
Daarom	zet	Topsport	Amsterdam	zich	in	voor	de	communicatie	en	promotie	van	de	Amsterdamse	topsport.	Vrijwel	dagelijks	be-
steedt Topsport Amsterdam aandacht aan Amsterdamse topsporters en verenigingen en de diverse topsportevenementen die de 
stad	rijk	is.	Dit	gebeurt	via	de	eigen	kanalen	als	topsport.amsterdam,	het	Topsport	Amsterdam	Magazine,	de	Topsport	Amsterdam	
NieuwsBrief,	en	social	media,	maar	ook	met	de	mediapartners	en	Amsterdam	Marketing.

De communicatiedoelstellingen voor het jaar 2017 waren als volgt:

1.  Regie voeren op de communicatie, promotie en city dressing van de EK 
3x3 basketball en de EK hockey;

2. De zichtbaarheid van de Amsterdamse topsport verder vergroten;
3.  Een verdere ontwikkeling maken in het creatief en 

innovatief communiceren;
4. Het organiseren van het Sportgala van Amsterdam

1.  City promotie en city dressing 
EK 3x3 basketball en EK hockey

Amsterdam kende dit jaar twee grote, internationale topsportevenementen. 
De Europese kampioenschappen 3x3 basketball in juli en in augustus de 
Europese kampioenschappen hockey. Namens de gemeente Amsterdam 
was Topsport Amsterdam verantwoordelijk voor de city promotie en city 
dressing van deze topevenementen.

Tijdens een drukbezochte persconferentie in de ambtswoning van de 
burgemeester van Amsterdam, mede georganiseerd door Topsport 
Amsterdam, werd bekendgemaakt dat Amsterdam in 2017 de Europese 
kampioenschappen en in 2019 de Wereldkampioenschappen 3x3 bas-
ketball mag organiseren. In het daaropvolgende half jaar heeft Topsport 
Amsterdam samen met de organisatoren House of Sports en TIG Sports 
een succesvolle promotiecampagne voor de EK 3x3 basketball uitgevoerd. 
Naast de promotieactiviteiten die door het evenement zelf werd uitgevoerd, 
was Topsport Amsterdam verantwoordelijk voor de zichtbaarheid in de stad 
door het verzorgen van banieren, abri’s en het creëren van aandacht in de 
lokale en regionale media. 

In het kader van deze promotiecampagne organiseerde Topsport Amster-
dam de 3x3 Basketball Challenge op het Museumplein. Acht Amsterdamse 
topsporters werden uitgedaagd om negen keer de basket te raken. 
Om het Amsterdamse publiek enthousiast te maken voor het evenement 
werd samen met businesspartner rederij Lovers een rondvaart gemaakt met 
een basket op de boot. Beide promotie evenementen werden samen met 
mediapartner FabriQ geproduceerd en opgenomen. 

Tijdens de EK 3x3 basketball zelf was medewerker communicatie Tijmen 
Hendriksen onderdeel van het communicatieteam van het evenement. 
Naast deze werkzaamheden deed hij namens Topsport Amsterdam online 
verslag van het evenement en maakte hij online interviews met spelers, 
speelsters en betrokkenen. Al deze promotionele inspanningen hebben 
zeker bijgedragen aan de komst van de 12.000 bezoekers.

Een maand later deed weer een groot internationaal topsportevenement 
de stad aan. In het vernieuwde Wagener Stadion in het Amsterdamse Bos 
waren de Europese kampioenschappen hockey voor mannen en vrouwen. 
In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) 
verzorgde Topsport Amsterdam de city dressing campagne. Ook nu weer 
stond de stad vol met banieren, abri’s en andere outdoor reclame om de 
Amsterdammer enthousiast te maken voor weer een mooi topsportevene-
ment. Tijdens de EK hockey werd dagelijks verslag gedaan van de sportieve 
prestaties van de Nederlandse teams en liet het alle ins en outs van het 
evenement zien.

2.		Vergroten	zichtbaarheid	van	de	 
Amsterdamse topsport

Een belangrijke doelstelling van Topsport Amsterdam is de Amsterdamse 
topsport een podium geven. In het verslagjaar zijn diverse activiteiten on-
dernomen om deze doelstelling voor 2017 te realiseren.

Zo zijn aan het begin van het jaar met verschillende mediapartijen een sa-
menwerking aangegaan. Met Allsports Radio, hét online sport radiostation, 
is de succesvolle samenwerking met een jaar verlengd. Iedere donderdag 
heeft Topsport Amsterdam een rubriek bij Allsports Radio waarin aandacht 
wordt besteed aan de actualiteit in de Amsterdamse topsport. 

Met videopartner FabriQ werd de samenwerking ook verlengd. Met deze 
vernieuwde samenwerking kon Topsport Amsterdam de creatie van unieke 
online content voortzetten. Fossa Media verlengde zijn sponsorovereen-
komst met een jaar. Met dit Amsterdamse mediabedrijf wordt vier keer per 
jaar het Topsport Amsterdam Magazine gemaakt.
Een nieuwe samenwerking werd gesloten met Out of Home Masters, een 
outdoor reclame bedrijf dat gespecialiseerd is in grote, publiekscampagnes 
in de openbare ruimte.

Via de eigen social kanalen is verslag gedaan van de prestaties van de Am-
sterdamse topsporters en topverenigingen. In 1.000 tweets, 150 Facebook 
posts en 250 Instagrams posts werd online de Amsterdamse sportprestaties 
voor het voetlicht gebracht. Dit werd versterkt door de online en offline aan-
dacht die de mediapartners van Topsport Amsterdam hebben besteed in 
2017 aan de Amsterdamse topsport. Speciale vermelding hierbij is de CTO 
Kick Off op 3 oktober in Sporthal Ookmeer die online werd verslagen.

Naast de EK 3x3 basketball en de EK hockey waren in 2017 meerdere  
evenementen in de stad waar Topsport Amsterdam de event promotie  
en city dressing voor heeft verzorgd.

• Jumping Amsterdam
• NK cross
• Korfbal Leaguefinale
• Johan Cruyff Run
• Urban Sports Week Amsterdam
• Amsterdam City Swim
• Dam tot Damloop
• TCS Amsterdam Marathon
• NK turnen

Voor de Jumping Amsterdam is een online en offline campagne opgezet 
die in de hele stad zichtbaar was. Dit is in samenwerking uitgevoerd met 
mediapartner Out of Home Masters.

Topsport Amsterdam heeft de NK cross via de eigen social kanalen gepro-
moot en advies gegeven over de eigen communicatie en promotie.

Evenals vorig jaar ging Topsport Amsterdam de stad in om de Korfbal Le-
aguefinale in de Ziggo Dome onder de aandacht te brengen. Aan de hand 
van Tessa Veldhuis werden de belangrijkste plaatsen in de Amsterdamse 
korfbalgeschiedenis bezocht. Deze tour was live te volgen via het eigen 
Twitterkanaal.

De Urban Sports Week Amsterdam vond dit jaar tegelijkertijd plaats met de 
EK 3x3 Basketball. Daarom werd een gezamenlijke promotiecampagne met 
dit evenement opgezet. Naast zichtbaarheid in de stad, werd een intensieve 
online campagne gevoerd.

Met Le Champion, organisator van de Dam tot Damloop en de TCS Am-
sterdam Marathon, is voor beide evenementen promotie gemaakt in de 
stad. Door middel van de vele posters, abri’s en banieren in de stad was de 
aanwezigheid van beide evenementen goed zichtbaar.

In november waren de Nederlandse kampioenschappen turnen in Sporthal 
Ookmeer. Hier is vooral online promotie voor gemaakt.



24 25Jaarverslag 2017 | Topsport AmsterdamJaarverslag 2017 | Topsport Amsterdam

3.  Verdere ontwikkeling in 
creatief	en	innovatief	communiceren 

Topsport Amsterdam heeft het afgelopen jaar nog meer de focus gelegd op 
de online communicatie. Het Topsport Amsterdam Magazine is nog steeds 
een belangrijk onderdeel van de communicatiemix, echter de aanwezig-
heid van Topsport Amsterdam op de social kanalen is sterk geïntensiveerd. 
Instagram, Facebook, Twitter en de eigen website bieden de mogelijkheid 
om creatiever en innovatiever te communiceren. Hiervoor is in 2017 geïn-
vesteerd in een eigen camera, waardoor nog sneller unieke, eigen content 
gemaakt kan worden.

In 2017 heeft NOC*NSF het TeamNL-concept ontwikkeld. Dit om de 
Nederlandse sport nog meer te versterken. De vijf landelijke CTO-geaccre-
diteerde topsportcentra worden hierin gezien als ‘thuisbasis’ van TeamNL. 
Alle accommodaties worden in 2018 voorzien van TeamNL-branding. Hierin 
is ruimte voor de eigen identiteit van Topsport Amsterdam. Met NOC*NSF 
is in het verslagjaar overlegd hoe dit te realiseren. Dit zal in 2018 verder 
worden uitgerold.

4.	Organiseren	Sportgala	van	Amsterdam

Topsport Amsterdam is jaarlijks verantwoordelijk voor de organisatie van 
het Sportgala van  Amsterdam. Tijdens dit gala wordt de Fanny uitgereikt, 
de prijs voor de beste Amsterdamse sporters van het jaar. De Fanny’s wor-
den uitgereikt in de volgende categorieën:

• Sportman
• Sportvrouw
• Sportploeg
• Coach
• Talent 

Tijdens de avond worden ook alle Nederlandse, Europese en wereldkam-
pioenen uit Amsterdam gehuldigd door het College van Burgemeester en 
Wethouders. Ook wordt de Pluim uitgereikt. Dit is een jaarlijkse prijs voor 
sportaanbieders die zich speciaal onderscheiden met sportaanbod voor 
mensen met een beperking.

In een sfeervolle Zuiveringshal op het terrein van de Westergasfabriek, pre-
senteerden Viggo Waas en Tessa Veldhuis maandag 18 december de twin-
tigste editie van het Sportgala van Amsterdam. Samen met het Flowburo 
van het ROC van Amsterdam werd een prachtige awardshow neergezet 
met spectaculaire acts en mooie winnaars. Ajax werd deze avond de grote 
winnaar. De Amsterdamse voetbalclub sleepte vier Fanny’s in de wacht. Ajax 
Vrouwen werd Sportploeg van het jaar. Speelster Desiree van Lunteren en 
trainer Ed Engelkes werden respectievelijk Sportvrouw en Coach van het 
jaar. Matthijs de Ligt werd Talent van het jaar. 
Bij de Sportman van het jaar viel hockeyer Mirco Pruyser in de prijzen.  
De Pluim ging naar Running Blind.

Naast het ROC van Amsterdam was een groot aantal commerciële part-
ners vanuit de Topsport Amsterdam BusinessClub nauw betrokken bij de 
organisatie.

In het de maanden voorafgaand aan het Sportgala zijn de genomineerden 
in alle categorieën via online filmpjes bekendgemaakt. In twintig vragen stel-
den de sporters zich aan het grote publiek voor. Dit leverde veel traffic op. 
Via Instagram, Facebook en Twitter was het Sportgala live te volgen via de 
hashtag #sportgala020. Dit leverde een bereik op van 319.328 op Twitter, 
141.624 op Facebook en 66.970 op Instagram.
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Tijdens een bijzondere vergadering en aansluitend teamdiner is uitgebreid 
stilgestaan bij het aftreden van deze bestuurders en de reeds in een eerder 
stadium afgezwaaide bestuurders Keen, Stekelenburg en Geerlings. Alle 
bestuurders, in het bijzonder voorzitter Sminia, werden bedankt voor hun 
jarenlange toewijding aan Topsport Amsterdam, in voor- en tegenspoed.

Personele ontwikkelingen
In het verslagjaar hebben twee collega’s een volgende stap in hun carrière 
gezet. Puck van Hasselt, vijf jaar lang actief voor het vrouwen basketballpro-
gramma, waarvan het laatste jaar als accountmanager, heeft de overstap 
gemaakt naar de functie van teammanager van het Aegon Nationaal Roei-
team bij de Koninklijke Nederlandsche Roeibond (KNRB). Ook Sven Pechler 
heeft na acht jaar Topsport Amsterdam, waar hij begon als stagiair en de 
afgelopen jaren actief is geweest op commercie, een volgende stap gezet 
in zijn loopbaan.

Het team van Topsport Amsterdam is tegelijkertijd in 2017 versterkt met 
een tweetal nieuwe collega’s: Nienke Groen en Tessel van Dongen zijn 
het team als nieuwe CTO-accountmanagers komen versterken. Nienke 
is voormalig toproeister en is begonnen als accountmanager roeien en 
topsportleefstijl coach. Tessel is als CTO-sporter actief geweest binnen 
het rugby- en basketballprogramma. Zij is gestart als accountmanager 
vrouwenbasketball en vrouwen rugby.  Tenslotte werd Saraï Pannekoek in 
2017 aangenomen als diëtiste binnen een aantal CTO programma’s. Saraï 
was al langer als zelfstandige verbonden aan en bekend met een aantal van 
de CTO-programma’s

In november heeft Topsport Amsterdam ook definitief de overgang van 
Jacob Bergsma vanuit de gemeente Amsterdam naar Topsport Amsterdam 
kunnen afronden. Hiermee is de invulling van de functie van manager Top-
sportevenementen nu definitief in handen van Jacob Bergsma.

De vacature op sales was bij het afronden van het verslagjaar nog niet inge-
vuld. Deze werd deels waargenomen binnen de afdeling Commercie, deels 
door de directeur. Benoeming in deze vacature is voor het eerste kwartaal 
van 2018 voorzien.

Organisatorisch
Binnen de organisatie is een start gemaakt met een aantal interne projec-
ten, gericht op het verder professionaliseren en faciliteren van de eigen or-
ganisatie. Op terreinen als HR (harmoniseren arbeidsvoorwaarden, bouwen 
functiehuis), ICT, Facilities, Communicatie, Planning&Control  en Huisves-
ting zijn projecten gestart om de organisatie aansluiting te laten behouden 
met waar Topsport Amsterdam voor staat en wat het wil zijn.

Politiek
In het najaar van 2017 is er een nieuwe regering gevormd. De politieke par-
tijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben een nieuw regeerakkoord, 
‘Vertrouwen in de toekomst’ gepresenteerd. In dit akkoord staan positieve 
zaken voor de Nederlandse sport. Eén van de plannen in de sportparagraaf 
van het regeerakkoord is de structurele verhoging van de investering in 
de Nederlandse topsport. Het kabinet verhoogt de in 2016 afgesproken 
intensivering van tien naar twintig miljoen euro per jaar om meer kansen 

te bieden aan olympische en paralympische prestaties. Daarnaast komt er 
meer ruimte voor talenten om topsport en onderwijs te combineren. Ook 
trekt het kabinet structureel vijf miljoen euro meer uit ter ondersteuning van 
sportevenementen waaronder EK's, WK’s en multisportevenementen.

Topsport Amsterdam is blij dat het kabinet, samen met de sportsector en 
gemeenten, meer aandacht besteedt aan evenementen, topsport, onder-
wijs en talentontwikkeling. Het is mede aan Topsport Amsterdam om de 
extra investeringen om te zetten in nog meer Nederlandse medaillekandi-
daten op EK’s, WK’s en Olympische en Paralympische Spelen. 

Hopelijk krijgt deze positieve landelijke ontwikkeling ook op lokaal niveau 
navolging. Op 21 maart 2018 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor 
de Amsterdamse topsport zijn dit uitermate belangrijke verkiezingen. De 
afgelopen jaren is het de topsport in Amsterdam voor de wind gegaan. De 
hoop is dat dit in de komende jaren wordt voortgezet. 
Topsport Amsterdam heeft in de laatste maanden van 2017 gesprekken 
gevoerd met de lijsttrekkers van de diverse politieke partijen om de maat-
schappelijke waarde van topsport te benadrukken. In het verlengde hiervan 
heeft Topsport Amsterdam samen met de Sportraad Amsterdam voorbe-
reidingen getroffen voor een sportdebat in januari van het volgend jaar.   

Netwerk
Topsport Amsterdam heeft in 2017 veel tijd en energie gestoken in het aan-
halen van de banden met diverse organisaties in heel diverse netwerken, 
lokaal, nationaal en internationaal. Dit om de zichtbaarheid van Topsport 
Amsterdam op alle fronten te versterken.

Als lid van de World Union of Olympic Cities en via Sportaccord is gein-
vesteerd in het netwerk met andere internationale (Olympische) steden en 
internationale federaties. Nationaal is via nationale federaties, Kracht van 
Sportevenementen, samenwerking met G5, VWS en NOC*NSF gewerkt 
aan versterken van de zichtbaarheid.

Lokaal is via diverse kanalen het netwerk binnen sectoren als politiek, kunst, 
cultuur, media, onderwijs, medisch, paramedisch en bedrijfsleven versterkt.

Organisatie
Topsport	Amsterdam	helpt	bij	het	realiseren	van	de	sportieve	ambities	van	de	topsport	en	de	stad.	Het	creëert	de	optimale	
randvoorwaarden	voor	talentvolle	sporters	om	zich	te	kunnen	ontwikkelen	tot	internationale	medaillekandidaten	via	het	eigen	
topsportcentrum.	Dit	topsportcentrum	mag	het	predikaat	Centrum	voor	Topsport	en	Onderwijs	(CTO)	voeren.	
Hiermee	biedt	Topsport	Amsterdam	TeamNL	een	thuisbasis	in	Amsterdam	en	wordt	bijgedragen	aan	de	realisatie	van	sportieve	
dromen	van	Amsterdamse	talenten	en	de	top-10	ambitie	van	de	Nederlandse	sport.	Topsport	Amsterdam	speelt	een	sleutelrol	
in het aantrekken en organiseren van internationale topsportevenementen in Amsterdam. Hiermee wordt Amsterdam als 
topsportstad	op	de	kaart	gezet	en	biedt	Topsport	Amsterdam	deze	toppers	een	podium	om	in	eigen	stad	te	kunnen	excelleren	
en	zo	als	stimulans	te	dienen	voor	de	breedtesport.

Samen met de partners in het bedrijfsleven, politiek, onderwijs, weten-
schap, media, breedtesport en cultuur, zorgt Topsport Amsterdam ervoor 
dat de talentontwikkeling en evenementen kunnen floreren in een optimaal 
topsportklimaat in de metropoolregio Amsterdam.

Doel van Topsport Amsterdam is het helpen realiseren van de sportieve 
dromen van talentvolle, Amsterdamse sporters. Dit wordt gedaan door: 

•  Het creëren van de optimale randvoorwaarden  
voor talentvolle topsporters 

• Het aantrekken en faciliteren van internationale topsportevenementen
•  Het samenbrengen van bedrijfsleven en topsport in de  

metropoolregio Amsterdam
• Het promoten van Amsterdam als de sportstad van Nederland

Governance	wijziging
Per 1 april 2017 heeft Topsport Amsterdam een gewijzigde governance 
structuur. Er heeft een overgang plaatsgevonden van een Bestuursmodel 
naar een Raad van Toezicht model. Op 31 maart is formeel de Raad van 
Advies door het oude bestuur opgeheven. Het bestuur is daarna voltallig 
afgetreden en er is een Raad van Toezicht benoemd die vervolgens de 
directeur heeft benoemd tot statutair directeur-bestuurder. Tot deze Raad 
van Toezicht zijn twee personen toegetreden die tot die datum lid van het 
bestuur van Topsport Amsterdam waren: Pauline Frens en Rob Ellermeijer. 
Nieuw benoemd in de Raad van Toezicht is Carina Benninga, voormalig 
hockey-international. Dolf Segaar is door de Raad verkozen tot haar voor-
zitter. Met deze overgang is tevens een einde gekomen aan de jarenlange 
inzet van oud-bestuurders Erik Cornelissen en voorzitter Taede Sminia. 
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Merijn	Soeters

Soenar	Chamid

Brett Florens

Ilse	Schaffers

Le	Champion	

FIBA

Fotoverantwoording Jaarverslag
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