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Nick op het droge

De eerste maanden van 2014 stonden in het teken van ijs, zowel in
Amsterdam als in de rest van de wereld. In het Russische Sochi werd
tijdens de Winterspelen geweldig gepresteerd door de Nederlandse
olympische ploeg in onder meer de Adler Arena. De vele Nederlandse
schaatsmedailles vervullen ons niet alleen met trots, ze kunnen ook
een stimulans zijn voor de ontwikkeling van de (schaats)sport in ons
land én in onze stad. Dit kwam het best tot uiting op de Coolste
Baan van Nederland, de schaatsbaan in het Olympisch Stadion. In de
maand februari bonden ruim 100.000 bezoekers de schaatsen onder
en raakten keer op keer geïnspireerd door de topprestaties van de
Nederlandse schaatsers, die live te volgen waren op deze unieke
ijsbaan.
Zowel de Olympische Spelen in Rusland als de Coolste Baan
van Nederland laten zien dat de topsport en de breedtesport
onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Dit onderschrijven wij
ook bij Topsport Amsterdam en werken hier dagelijks aan. In deze
dagelijkse werkzaamheden zijn wij vanaf begin februari weer op
volle sterkte door het aantrekken van Erik Cornelissen als interim
directeur. Erik stelt zich verderop in dit blad aan u voor. Inmiddels
zijn wij ook bezig met de procedure voor het aanstellen van een
permanente directeur. Zodra we hier meer informatie over hebben,
brengen wij u hiervan op de hoogte.
Ondertussen gaan wij gewoon door met alle mooie uitdagingen die
op ons afkomen, zoals het uitbouwen van CTO Amsterdam tot een
internationaal High Performance Centre. Zo leest u in deze editie
over de ontwikkeling van de sportpoli in Amsterdam. Daarnaast
kunt u lezen over de voorbereiding van twee Amsterdamse toppers,
Vincent en Tycho Muda, op hét Amsterdamse sportevenement van
het jaar, de WK Roeien op de Bosbaan in augustus. Over deze en
andere onderwerpen leest u ook nu weer in het Topsport Amsterdam
Magazine. Ik wens u hierbij veel leesplezier! •
Charles Urbanus
Wnd. directeur Topsport Amsterdam

www.topsportamsterdam.nl
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		 Vierde plaats Kamphuis

					 Amsterdamse hoogtepunt in Sochi
Op de Olympische winterspelen in Sochi kwamen vier Amsterdammers
in actie: Snowboardster Nicolien Sauerbreij, snowboarder Dolf van der Wal,
bobsleeër Bror van der Zijde en bobsleester Esme Kamphuis.
Het medaillesucces ging aan de Amsterdamse sporters voorbij.

leek hij een goede run neer te gaan zetten, maar
kwam hij na een paar goede trucs hard ten val.
Hierdoor kon hij ook in de tweede run niet zijn niveau
halen en werd hij 26e. Een stunt in de sneeuw bleef
daarmee uit.
De 25-jarige Phanos-atleet Bror van der Zijde
verraste afgelopen zomer vriend en vijand door bij
duwtesten als beste uit de bus te komen. Als remmer

nam de debuterend olympiër daardoor zowel in de
tweemansbob als in de viermansbob plaats achter
Edwin van Calker. Samen met Van Calker werd de
voormalig kogelstoter negentiende, met de viermansbob
werd Van der Zijde elfde. Na een moeizaam seizoen kon
er helaas geen vervolg gegeven worden aan de mooie
vierde plaats op de WK van 2012. •
▼ Esme Kamphuis

De hoogste klassering werd door Kamphuis behaald in de tweemansbob:
een vierde plaats.
TEKST KIRSTEN VAN DER KOLK FOTO SOENAR CHAMID

Voor de Olympische Spelen in Sochi zei stuurvrouw
Esme Kamphuis nog dat ze depressief zou worden van
een vierde plaats. Ook remster Judith Vis verafschuwde
van tevoren de vierde plaats. Ze zou tevreden zijn met
een vijfde plaats, mits ze hun beste prestatie hadden
neergezet, als ze maar geen vierde zouden worden.
Juist die vierde plaats werd na vier runs hun
eindklassering. De beste Nederlandse bobprestatie
ooit. Geen geringe prestatie voor een land zonder
bergen of bobbaan.
Kamphuis: “We hebben heel stabiel gepresteerd. We
wisten dat we het in de start zouden afleggen tegen
bijvoorbeeld Amerika en Canada. De Amerikaanse
en Canadese bobsleesters verbreken voortdurend de
startrecords. Een goede prestatie is afhankelijk van
drie factoren: goed starten, goed sturen en goed
materiaal. De Amerikanen doen twee van de drie
onderdelen goed. Naast dat ze snel kunnen starten,
daalden ze ook af in een nieuwe slee. Autofabrikant
BMW heeft zich in het bobsleeën verdiept en
afgelopen jaar een supersnelle slee ontwikkeld.
We zaten dichterbij de medailles dan ooit, maar het
lukte niet om dat startverschil terug te sleeën op een
makkelijke baan als deze. Dat was onze pech. Op een
moeilijke baan kun je met goed sturen meer verschil
maken. Nu moesten we hopen op fouten van anderen
om nog een medaille te winnen. De Amerikanen
stuiterden door de baan, maar wisten nog wel een
betere tijd neer te zetten. Onze prestatie was gezien
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deze omstandigheden het maximaal
haalbar. Een vierde plaats met een bronzen
randje. Ik ben er trots op dat we in de
vierde run, toen de stress het hoogst was,
een tweede tijd wisten neer te zetten.”
Kamphuis gaat zich nog bezinnen op haar
toekomst. Deze prestatie smaakt naar meer.
“Ze zeggen dat je als sporter weet wanneer
het moment is om te stoppen. Dat gevoel
heb ik nog niet. Maar als ik doorga, ga ik
alleen door voor een medaille.”
Op de parallelreuzenslalom wist
titelverdedigster Nicolien Sauerbreij zich
niet te plaatsen voor de achtste finale
(laatste zestien). De veranderende sneeuw
omstandigheden speelden haar parten; de
zachte sneeuw zat een goede klassering
in de weg. Haar coach Moi-Thuk-Sung
verkondigde voor aanvang van de wedstrijd
al dat Sauerbreij net te laat in vorm zou
zijn om in Sochi voor een medaille te
kunnen gaan. Helaas kon ze deze uitspraak
niet naar de prullenbak verwijzen. Ook
op het nieuwe Olympische onderdeel
parallelslalom wist Sauerbreij zich niet bij
de beste zestien te scharen.
Ook voor snowboarder Dolf van der Wal
werden zijn tweede Spelen niet de Spelen
waar hij op gehoopt had. In de halfpipe
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“Liever zelf opleiden dan kopen”
			 Met jonge talenten naar de Europese top
Wie Ajax zegt, zegt jeugd. Dat is al jaren zo. De jeugdopleiding speelt van

We proberen hier een omgeving te creëren waarin
jonge, talentvolle voetballers op een goede en
verantwoorde manier tot volle wasdom komen.”

oudsher een belangrijke rol bij de Amsterdamse landskampioen. “Jonge

Samen naar de top

voetballers komen graag naar Ajax”, vertelt Wim Jonk in zijn functie als
hoofd jeugdopleiding. “Ze zien dat ze hier sneller een kans krijgen om
door te breken. In onze ogen is dit het meest efficiënte beleid. Liever zelf

Of deze werkwijze in de toekomst veel prijzen op gaat
leveren, valt natuurlijk nog niet te zeggen. Zeker is wel
dat het nieuwe beleid een enorme aanzuigende werking
heeft op talenten uit heel Europa. Jonk bestrijdt dat
dit ten koste gaat van de Nederlandse talenten. “Het
percentage buitenlanders in de jeugdopleiding valt

enorm mee. Zij krijgen alleen meer media-aandacht, dus ze
vallen veel meer op.” Neemt niet weg dat de komst van deze
nationale en internationale supertalenten aangeeft dat Ajax
op de goede weg is. “Aan ons samen de taak om ook op deze
goede weg te blijven”, geeft Jonk aan. “Binnen onze filosofie
proberen we die jongens klaar te stomen voor de top. Daarvoor
proberen we ze iets te langer vast te houden dan we nu vaak
zien. Ik denk dat 23-24 jaar een uitstekende leeftijd is voor de
volgende stap, zowel voor Ajax als de spelers. Dan zitten we
beiden heel dicht bij de Europese top.” •

opleiden dan kopen.”
TEKST ROBBERT VAN EIJDEN FOTO MERIJN SOETERS

Een mooi streven, maar volgens Jonk ook noodzakelijk. “Wij
hebben geen geld om dure spelers te kopen. Op financieel
gebied kunnen we niet concurreren met de Europese top en
van de Financial Fair Play verwacht ik voorlopig nog niet zoveel.
Bovendien richten de grote clubs zich steeds vaker op jonge
spelers, dus de jeugdopleiding wordt voor ons alleen maar
belangrijker.”

Van team naar individu
Dat dit geen loze woorden zijn, blijkt wel uit het feit dat er
de laatste tijd veel energie is gestoken in de jeugdopleiding.
Op aanraden van Johan Cruijff en onder aanvoering van het
technisch hart, bestaande uit Marc Overmars, Dennis Bergkamp
en Jonk hebben de nodige hervormingen plaatsgevonden.
“Wij vonden dat het beter kon én moest”, verklaart de
laatstgenoemde. “De belangrijkste verandering is dat wij het
individu centraal stellen in plaats van het team. Wij willen
dat spelers zich individueel ontwikkelen.”
Om hiervoor goede voorwaarden te scheppen is een
indrukwekkende groep trainers aangesteld op de Toekomst.
Denk hierbij aan Jaap Stam, Ronald de Boer, Richard
Witschge, Bryan Roy en Kenneth Perez als individueel trainer,
of Nordin Wooter en Kiki Musampa als techniektrainer. Jonk
heeft zelf overigens ook nog een aantal jeugdige talenten
onder zijn hoede. “Ik ben in 2007 bij Ajax teruggekeerd als
individueel trainer en die werkzaamheden doe ik er nog steeds
naast. Ik voer geregeld een-op-een gesprekken met spelers,
geef ze bepaalde opdrachten en analyseer samen met hun de
videobeelden van diverse wedstrijden.”
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Meer dan alleen voetbal
Dat techniek en tactiek een belangrijke rol spelen in de
jeugdopleiding kan iedereen wel raden. “Maar er komt
veel meer bij kijken”, weet Jonk. “Het is belangrijk die
jongens ook bewust te maken van topsport. Op mentaal
vlak, maar ook qua voeding en fitheid.” Ajax werkt
hiervoor onder andere samen met bekende topsporters;
judoka Guillaume Elmont en atleten Bram Som en
Christian Tamminga. “Als individuele topsporters weten
zij als geen ander wat het leven van een topsporter
inhoudt, hoe je moet trainen en waar je op moet letten.
Samen vormen zij een fysiek performance team en spelen
ze een belangrijke rol bij bijvoorbeeld blessurepreventie.”

“De jeugdopleiding
wordt voor ons alleen
maar belangrijker.”
Minstens zo belangrijk is dat de topvoetballers in spé
ook op het educatieve vlak een gedegen basis krijgen.
Jonk vertelt dan ook dat de club goed samenwerkt met
scholen en ook zelf onderwijs en huiswerkbegeleiding
aanbiedt. “Wel met het topsportleven in het
achterhoofd”, glimlacht Jonk. “Op deze manier kunnen
de talenten meer trainen en werken aan hun fysieke
gesteldheid. Je moet het zien als een totaalpakket.

Topsport Amsterdam Magazine
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TOP 100 ALLER TIJDEN

nieuwe leden

Some people want it to happen,
some wish it would happen, others
make it happen.” (Michael Jordan)

AUTEUR: BOB VAN OOSTERHOUT

De Sportsponsors Top 100 Aller Tijden is
niet zomaar een ranglijst van de meest
geslaagde of leukste sponsordeals uit de
Nederlandse sporthistorie. Het is een feest
der herkenning voor iedere rechtgeaarde
sportliefhebber om de geschiedenis in te
duiken. Daarnaast leert De Sportsponsors
Top 100 Aller Tijden ons hoe vele prachtige
sponsordeals tot stand zijn gekomen,
tot een succes zijn gemaakt, wie de
architecten waren en welke investeringen
ermee gepaard gingen.
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House of Sports werkt voor sporters, sportbonden en
het bedrijfsleven en brengt deze werelden bij elkaar.
Dagelijks mogen wij werken met topsporters die op basis
van hun sportprestaties en persoonlijkheid een bijdrage
kunnen leveren aan de marketing van bedrijven. Wij
begeleiden onze atleten zodat zij zich volledig kunnen
focussen op hun sport. We werken voor bedrijven die
sport als marketingcommunicatiemiddel gebruiken.
Samen met de opdrachtgever stellen we visie, strategie
en doelstellingen vast. Daarbij zorgen wij voor de
operationele uitrol van die strategie, van campagnes
tot events.
Onderdeel van House of Sports is de Nationale (Junior)
Schaatsbon. Met deze bon kan men vrij schaatsen op
alle deelnemende VKN kunstijsbanen in Nederland!
www.nationaleschaatsbon.nl. Zusteronderneming Sports
Exposure is specialist op het gebied van advertising
tijdens sportwedstrijden en voetbalwedstrijden in het
bijzonder. Sports Exposure is logistiek partner van de

KNVB, Eredivisie, Jupiler League en diverse sportbonden
en –organisaties en we exploiteren in eigen beheer LEDboardingsystemen, zowel nationaal als internationaal.
www.SportsExposure.nl
Onderdeel van House of Sports; SportsSpeakers is
hèt bureau voor het boeken van sprekers uit de sport.
Voor het boeken van een spreker uit de sportieve
wereld www.SportsSpeakers.nl. •

SPORTSPONSORVOORBEELDEN

Marco van Basten in het roodwitte Ajax-tenue met TDK op de borst, de gele baan
op het Feyenoordshirt met daarop Gouden Gids en later Opel . Peter Post met zijn

TI-Raleigh en later Panasonic equipe. De PTT Telecompetitie of ons aller Nederlands

Bent u voorbereid?

CL . BTW)· ABN AMRO
elftal met· Nationale-Nederlanden.
denken van de
blauwwitte
schaatspakken
ABOBANK ·( IN
HEINEKEN
SANEX · PHILIPS · Wat
PTTteTELECOM
· TVM
· RALEIGH
· NATIONALE-NEDERLANDEN · RED BULL
met het onvermijdelijke Aegon-logo? Het ABN AMRO World Tennis Tournament of de

We leven in een onvoorspelbare wereld. Mensen

Rabobank Wielerploeg, die vanaf de jaren negentig de Oranjegekte in de Tour losmaakte. En

korter en vragen om meer flexibiliteit van arbeid.

· TDK · PON · ESSENT · DELTA LLOYD · ING · HOLLAND CASINO · KLM · PARKER · TATA STEEL · FEENSTRA · SPA · KPN · AMSTEL
wisselen· sneller van baan, conjunctuurcycli worden

· PDM · RANDSTAD · ASR · wie
JUPILER
NISSAN
· BROTHER
· DSB · DELA
UNIVÉHeineken
· HOUTLAND,
DOELAND, BIG BOSS EN HUBO
· PIET vooruitgang maakt benodigde kennis
Technologische
kan zich· de
Olympische
Spelen nog voorstellen
zonder· Holland
House?
onzeker. Tegelijkertijd is er een groeiend tekort aan
hoger opgeleiden en opleidings en wervingskosten
stijgen. Hoe kunt u hierop het beste anticiperen?

· ENNIA · BAVARIA · SPAAR SELECT · EY · FORTIS · RIZLA · LUCKY STRIKE · PANASONIC · BUCKLER · LEVI’S · MEES & HOPE · NUON
PASSIE VOOR DE SPORT

NLOTERIJ · MARLBORO · MARS · DE LOTTO · BEN · JAVAN ER · AFAS · LIGA · EFTELING · BRANDSTAFF · GOUDEN GIDS · EIFEL ·
Sportsponsoring is in enkele decennia uitgegroeid van de ‘hobby van de directeur’ tot

Wendbaarheid als antwoord

TOTO · RICOH · ORTEC · WEHKAMP
· ORTEC
· VACANSOLEIL
· LEVI’S
MANDEMAKERS
· VACANSOLEIL · TELEVIZIER · DEXTRO
·
een professionele
miljardenbusiness
die nog altijd
groeit. ·Maar
ondanks het grote geld
Yacht, detacheerder
van interim-professionals en
onderdeel van Randstad, gelooft in wendbaarheid

speelt· pure
passie voor
de sport nog altijd
een· voorname
rol. De ·samensteller
van dit · CABALLERO · VOTOWN · BEAPHA ·
PIONEER · VERONICA · TRUST
TURBANA
· HERSCHI
· BNN
DR SCHUPP
COMMODORE
als antwoord. Verbeter blijvend uw bedrijfsvoering
boek, sportmarketeer Bob van Oosterhout (door SponsorTribune uitgeroepen tot meest

AKAI · UNIT4 · BNN · DR FOOTS · INTERPOLIS · ELMEX · AEGON · RABOBANK · HEINEKEN· ABN AMRO · SANEX · PHILIPS ·teTVM
·
hebben. Innoveer, inspireer en wees flexibel. Een
door vooruit te plannen en uw processen op orde

invloedrijke persoon in de Nederlandse sponsorindustrie in 2013) legt bij elk van de honderd

slagvaardige organisatie anticipeert snel en overtuigend
LIGA · RED BULL · NASHUAsponsorcases
· TDK · PON
ESSENT
· VRIENDENLOTERIJ
·
in dit· boek
op verfrissende
wijze uit waar een· HOLLAND
goede mix vanCASINO
creatieve, · KLM · PARKER ·TATA STEEL · FEENSTRA
op wisselende omstandigheden. Liefst zonder dat de

AMSTEL · WASTORA

slimme marketing
en oprechte liefde
voor de sport
toe kan leiden.
RANDSTAD
· ASR · BUCKLER
· MINOLTA
· JUPILER
· NISSAN

· DSB · DELA · HOUTLAND, DOELAND, BIG BOS ·

aandacht voor de kernactiviteiten wordt verstoord.
Om dit te kunnen is kennis nodig: Kennisopbouw,
-borging, -ontwikkeling en dat op het juiste moment.

De juiste persoon, op de juiste plek, op het
juiste moment
Onze professionals leveren daaraan een belangrijke
bijdrage: tijdelijk of vast. Voor een specifiek project of de
tijdelijke opvang van operationele werkzaamheden. Het
anticiperen op wisselende omstandigheden is een vak.
Ons vak. En of het nu gaat om een groep professionals of
om een persoon: met Yacht weten bedrijven zeker dat ze
altijd de interim-professional in huis halen met de juiste
expertise. Op de juiste plek, op het juiste moment.
En dankzij een landelijk netwerk altijd in de buurt.
Wilt u uw organisatie wendbaarder maken of weten
wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact
met ons op. Wij zijn te bereiken op 0800-235 922 48. •

ZOOMERS · ENNIA · BAVARIA · SPAARSELECT · SELECT · FORTIS · RIZLA · LUCKY STRIKE · PANASONIC · BUCKLER · LEVI’S · MEES &

ON · VRIENDENLOTERIJ · MARLBORO · MARS · DE LOTTO · BEN · AFAS · JAN VAN ERP · LIGA · EFTELING · BRANDSTAFF · GOUDEN

www.sportsponsorstop100.nl

BANK · TRUST · MINOLTA · TOTO · RICOH · ORTEC · WEHKAMP · VAN HEESWIJK ELEKTROTECHNIEK · VACANSOLEIL · GOUDSMIT-
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“Het gaat maar om één ding”
Proces gebroeders Muda moet leiden tot olympisch goud
Iedereen kent de voetbaltweeling Frank en Ronald de Boer. Sinds de Olympische
Winterspelen is daar ook de schaatstweeling Ronald en Michel Mulder bijgekomen.
Als het aan Vincent en Tycho Muda ligt, maakt Nederland over twee jaar ook definitief
kennis met een legendarische roeitweeling. De Muda’s gaan op de Spelen in Rio de
Janeiro 2016 namelijk maar voor één ding: goud. Al kijken de twee Amsterdammers ook
uit naar de wereldkampioenschappen roeien komende zomer op hun ‘eigen’ Bosbaan.

niet uit naar de WK in Amsterdam? “Zeker wel”, stelt
Tycho. “Dat wordt denk ik heel indrukwekkend, maar
er is geen sprake van extra druk. Iedereen verwacht
misschien dat alle Nederlanders daar even de prijzen
gaan ophalen, maar zo simpel is dat niet. Wij weten
heel goed waar me bezig zijn en een goed resultaat
hier op de Bosbaan is dan mooi meegenomen.”
Dat de roeifaciliteiten in het Amsterdamse Bos
nu een flinke opknapbeurt ondergaan doet daar
volgens roeitweeling niets aan af. “Het OTC

(Olympisch Trainingcentrum, red.) wordt prachtig”, vindt
Vincent. “Zeker de roeibak, waardoor we onder alle
omstandigheden kunnen trainen. Maar of we daardoor
meer wedstrijden gaan winnen? Het resultaat laat zich
moeilijk beïnvloeden. Je hebt altijd nog te maken met de
tegenstanders en het weer. Daar heb je bijvoorbeeld al
geen invloed op.” Toch doen de Muda’s er alles aan om
straks, tijdens de Olympische Spelen in Rio de Janeiro,
een zo goed mogelijk resultaat te halen. “Het draait
maar om één ding”, roepen ze in koor. “GOUD!”. •
▼ Tycho (limks) and Vincent Muda

TEKST ROBBERT VAN EIJDEN FOTO MERIJN SOETERS

Dat is ook de plek waar we het tweetal treffen, daags
na hun Spaanse trainingskamp. Goed gebruind en voor
de herkenning gelukkig met verschillende coupes,
vertellen ze hun verhaal over het leven van toproeiers.
“Wij zitten midden in een proces”, klinkt het. Vorig
jaar stapte de tweeling over van de lichte mannen
vier zonder naar de lichte mannen dubbeltwee. De
zesde plaats in de olympische roeifinale vinden ze een
mooi resultaat. “Maar voor ons niet genoeg. Goud is
het enige wat telt en met zijn tweeën willen we een
nieuwe poging wagen.”

Van boordroeien naar scullen
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want de
roeikenners onder ons kunnen beamen dat dit geen
eenvoudige stap is. Het is niet alleen een halvering
van de ploeg, maar een compleet andere manier van
roeien. “Van boordroeien naar scullen”, licht Vincent
toe. “Van roeien met één riem per persoon, naar
roeien met twee riemen per persoon.” Helemaal nieuw
is het niet voor de Muda’s, want dit hebben ze in het
verleden ook gedaan. Maar de weg naar de wereldtop
is normaal gesproken een meerjarenplan.
“We zijn op de goede weg en hebben al aardige
resultaten geboekt, maar dat is op dit moment niet
belangrijk”, vertelt Tycho. “Alles draait om het eerder
genoemde proces van beter worden en aansluiting
vinden bij de wereldtop.” Om dit te bereiken zijn
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de tweelingbroers zo’n zes uur per dag bezig met hun
sport, waarvan vier uur fysieke training. Toch beseffen
de mannen dat rust en mentale afleiding eigenlijk net
zo belangrijk zijn. “Een slechte training mag niet te
lang doorwerken”, vertelt Vincent. “De knop moet
gelijk om. Het draait om positieve energie. Dat halen we
bijvoorbeeld uit goede cijfers tijdens de studie, een
filmpje pakken of een drankje drinken met vrienden.
Alleen geen bier. We houden de focus op topsport.”

Drone met camera
Een deel van de mentale ontspanning krijg het duo ook
door op een leuke manier met hun sport bezig te zijn.
“We zijn allebei gek op gadgets”, vertelt Vincent. “We
kopen al jaren allerlei camera’s om onze training op een
mooie manier in beeld te brengen.” Dat dit aardig lukt,
blijkt wel uit de prachtige filmpjes die op hun website
www.demudas.nl te vinden zijn. “We hebben onlangs
ook een drone een gekocht”, vult Tycho aan. “Een
helikoptertje waar we een camera onder kunnen hangen.
Het is nog even oefenen, want hij lag al gelijk bijna in
het water. Maar het gaat steeds beter en we hebben al
een aantal luchtopnames online gezet.”

Alles draait om goud
Spectaculaire beelden, waaruit ook gelijk blijkt dat de
mannen keihard aan het trainen zijn. “De Europese
kampioenschappen in Belgrado komen eraan”, verklaart
Vincent. “Een leuke wedstrijd!” Maar kijken ze dan

Topsport Amsterdam Magazine
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BU S I N E S S CL U B
c o m m u n i c a t i o n

Zwembad • Horeca • Evenementen

Sloterparkbad

...you’re welcome!

TIG SPORTS

events incentives entertainment
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FOTO SOENAR CHAMID

Terugblik

Jumping Amsterdam

De NK Squash vonden van 6 tot en met 9 februari traditiegetrouw in het Frans
Otten Stadion plaats. Bij de dames won Milou van der Heijden (foto: voor)
verrassend van topfavoriete Natalie Grinham. Bij de mannen werd Laurens-Jan
Anjema voor het negende jaar op rij kampioen.
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Direct na de Olympische Spelen vonden op de Coolste Baan van
Nederland de Nederlandse Kampioenschappen Allround en
Sprint plaats. Stefan Groothuis (foto: links) was één van de vele
Nederlandse olympiërs die in het Olympisch Stadion aan de
start verscheen.

FOTO SOENAR CHAMID

FOTO SOENAR CHAMID

NK Squash

NK Langebaan schaatsen Allround / Sprint

FOTO SOENAR CHAMID

John Whitaker heeft bij Jumping
Amsterdam voor het eerst in
zijn carrière de Grote Prijs van
Amsterdam gewonnen. De Britse
wereldtopper had al meer dan
25 keer meegedaan, maar had
het springevenement nog nooit
gewonnen.

NK Shorttrack
Sjinkie Knegt heeft een maand voor de start van de Olympische Spelen de
Nederlandse titel gepakt bij de NK Shorttrack. De winnaar van de afgelopen
twee jaar, Niels Kerstholt, werd tweede. Bij de vrouwen won Jorien ter Mors
voor het vierde jaar op rij.

Topsport Amsterdam Magazine
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Erik Cornelissen interim
directeur Topsport Amsterdam
Per 1 februari is Erik Cornelissen werkzaam bij Topsport Amsterdam als
interim directeur. Hij zal voorlopig de taken van Kornelis Dijkman overnemen,
totdat er een nieuwe, permanente directeur is aangesteld.
TEKST YURI VAN EIJDEN FOTO MERIJN SOETERS

Wat is jouw achtergrond?
“Zakelijk ben ik laatste jaren actief geweest in de media
industrie, het meest recent bij TV-producent BlazHoffski
Producties. Twee jaar geleden is dit bedrijf overgenomen
door Warner Bros. Daarnaast ben ik actief als investeerder
en adviseur van enkele (media)bedrijven. Sportief heb
ik altijd gehockeyd waarvan bijna tien jaar op hoogste
niveau. Naast hockey doe ik ook aan wielrennen,
hardlopen en bergsporten. Ook op het bestuurlijke vlak
ben ik actief in de sportwereld. Zeven jaar heb ik in het
bestuur van Hockeyclub Amsterdam gezeten, waarvan de
laatste vijf jaar als voorzitter. Daar ben ik in september
2013 mee gestopt. Ik ben nu bestuurslid bij de KNHB
(Koninklijke Nederlandse Hockeybond). In juni is het de
bedoeling dat ik voorzitter wordt van de bond. Tevens ben
ik de afgelopen jaren bestuurslid van Topsport Amsterdam
geweest. ”
Hoe kijk je tegen de sport in Amsterdam aan?
“Sport biedt heel veel mogelijkheden en plezier, zowel
aan de actieve en passieve sportliefhebber, en zowel voor
drecreatieve sporters als talenten en topsporters. Sport
verbindt en sport maakt mensen blij en trots op hun stad
en land. Maar sport is ook een fantastisch instrument
om bijvoorbeeld kinderen en ouderen te laten bewegen.
Van Amsterdam wordt vaak gezegd dat het niet echt een
sportstad is, maar recente evenementen als de Europa
League finale, de start van de Giro, de Coolste Baan
van Nederland, maar ook jaarlijkse evenementen als de
Marathon en Jumping Amsterdam bewijzen het tegendeel.
Er komt een fantastisch WK Roeien aan en de komende
jaren ook mooie evenementen als de WK Beach en de EK
Atletiek. Daar mogen en moeten we als Amsterdammers
trots op zijn. Ook het Centrum voor Topsport en Onderwijs
dat de afgelopen jaren is neergezet, is een groot succes.
Topsporters en talenten wordt de kans geboden om
sporten en onderwijs te combineren.”
Wat zullen jouw taken zijn de komende tijd bij
Topsport Amsterdam?
“Ik zal mij uiteraard bezighouden met de bovengenoemde
evenementen. Daarnaast zal ik zorgdragen dat
Topsport Amsterdam haar positie in het hart van de
sport van Amsterdam handhaaft en sport ook hoog op
politieke agenda blijft staan, mede in het licht van de

gemeenteraadverkiezingen en de reorganisatie
van de bestuurlijke organisatie.
Overigens ben ik van mening dat er nog veel te
winnen is, omdat de sport redelijk versnipperd is
in Amsterdamse. Het idee van TEAM Amsterdam,
het verenigen van de organisaties die zich met topen breedtesport, infrastructuur en accommodaties,
wetenschap en onderwijs bezighouden, kan
naar mijn mening versterkt worden. Ik zou groot
voorstander zijn van een TEAM Amsterdam waarin
alle sportgerelateerde organisaties in Amsterdam
samenwerken, gesteund door Amsterdamse bedrijfsleven. Inmiddels zijn we gestart met de werving
van een nieuwe directeur maar tot die tijd zal ik mij
inzetten voor Topsport Amsterdam, en twee van mijn
passies (sport en Amsterdam) daarmee mooi kunnen
verenigen.” •
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Amsterdam officieel speelstad WK Beach
Transavia Grand Slam

Amsterdam is één van de vier speelsteden van de WK Beachvolleybal
dat in 2015 in Nederland wordt georganiseerd. Op het kantoor van
Topsport Amsterdam in het Olympisch Stadion werd de daarvoor
benodigde handtekening gezet door de Amsterdamse wethouder van
Sport Eric van der Burg. Vooruitlopend op de WK worden in de stad

In aanloop naar de WK zal van 16 tot en met 20 juli
dit jaar de Transavia Grand Slam in de vier speelsteden
worden georganiseerd. Dit internationale beachvolleybaltoernooi wordt normaal gesproken jaarlijks
georganiseerd in Scheveningen.
Echter als testevent voor de WK zal het dit jaar over
de vier speelsteden worden verspreid. De top van
de beachvolleybalwereld zal dan aanwezig zijn. Vijf
dagen lang zullen topduo’s uit onder meer Brazilië, de
Verenigde Staten, en Duitsland te zien zijn. Het enige

toernooi van de FIVB Beach Volleyball World Tour in
Nederland is bovendien een ideale gelegenheid om de
teams van eigen bodem aan te moedigen. De grandslam
wordt voor Alexander Brouwer en Robert Meeuwsen
het eerste grote internationale optreden voor eigen
publiek als wereldkampioenen. De locatie in Amsterdam
voor de grand slam zal het Gustav Mahlerplein op de
Zuidas zijn. Hier zal een mini-beachstadion met minimaal
1.000 zitplaatsen worden gebouwd. Het is het perfecte
evenement om in de stemming te komen voor de
wereldkampioenschappen volgend jaar. •

verschillende side events georganiseerd voor scholen en bedrijven.
TEKST YURI VAN EIJDENS FOTO TIG SPORTS

Van 26 juni tot en met 5 juli 2015 zullen in
Nederland de wereldkampioenschappen
beachvolleybal worden georganiseerd.
Organisator van dit evenement is TIG
Sports, lid van de Topsport Amsterdam
BusinessClub. De speelsteden zijn Den Haag,
Rotterdam, Apeldoorn en Amsterdam.
Als venue locatie in Amsterdam is
gekozen voor de Dam, niet alleen een
iconische plek in het hart van de stad,
maar ook een locatie waar 2015 elke dag
duizenden mensen in aanraking kunnen
komen met beachvolleybal. Speciaal voor
de WK wordt op de Dam een tijdelijk
beachvolleybalstadion gebouwd.
Wethouder Eric van der Burg (Sport)
toonde zich in het Olympisch Stadion
verheugd met de komst van het WK
naar Amsterdam: “Weer een mooi sportevenement in Amsterdam met veel
bezoekers op de Dam. Naast dit mooie
sportevenement worden er in aanloop
naar het evenement verschillende ‘side
events’ georganiseerd voor zo’n 7.500
Amsterdamse kinderen die hierdoor in
aanraking komen met beachvolleybal.
De combinatiefunctionarissen volleybal
verzorgen clinics op basis- en middelbare
scholen in Amsterdam. Bovendien worden
scholentoernooien georganiseerd en
staan er toernooien gepland voor diensten
en bedrijven. Ik ben ontzettend blij dat
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Amsterdam in 2015 speelstad is bij dit
sporttoernooi.”

Side events
Met het opzetten van verschillende
sportieve activiteiten probeert de
gemeente Amsterdam de komende tijd
zoveel mogelijk Amsterdammers bekend
te maken met beachvolleybal. Dat
gebeurt op scholen met de bijscholing
van gymdocenten en het verzorgen
van clinics op basis- en middelbare
scholen in alle stadsdelen. Ook zullen lokale
(beach)volleybalverenigingen en lokale
competities worden ondersteund. Dit
past geheel in de traditie van Amsterdam
om breedtesportactiviteiten te koppelen
aan sportevenementen.

Ambassadeur
Amsterdam heeft in oud-beachvolleyballer
Richard Schuil een ambassadeur gevonden.
Schuil gaat helpen bij het vergroten van de
bekendheid van de sport in de stad. Schuil
won in 1996 goud met het Nederlands
zaalvolleybalteam op de Spelen van Atlanta.
Na een indrukwekkende indoorcarrière
boekte hij tien jaar lang successen als
beachvolleyballer met Reinder Nummerdor.
Afgelopen winter zette hij een punt achter
zijn topsportloopbaan. Schuil zal de komende
tijd de Amsterdammer warm gaan maken
voor de WK Beachvolleybal.

Topsport Amsterdam Magazine
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Mansveld Expotech

uw partner in

licht
beeld
geluid
energie

Sporthallen Zuid decor voor
samenwerking basketbaldames
In juni vormen Sporthallen Zuid voor de Nederlandse basketbaldames het strijdtoneel

rigging

voor de kwalificatiewedstrijden voor het EK 2015. De nationale dames rekenen de
Amsterdamse topsportlocatie sinds vorige zomer tot hun thuisbasis. Zij maken daarbij gebruik
van de faciliteiten van het Centrum voor Topsport en Onderwijs (CTO) Amsterdam.

Van het ontwerpen en uitvoeren van totaalconcepten tot aan de verhuur van een enkel item.
Mansveld Expotech biedt u en uw klanten een oplossing op maat.

experience by technology

Amsterdam +31(0)20 312 80 80 | Eindhoven +31(0)40 259 10 99 | Maastricht +31(0)43 362 44 11
www.mansveldexpotech.nl | info@mansveldexpotech.nl

Drukwerk is zeer gevarieerd en kent daarom vele specificaties. Wij adviseren u voor én tijdens de ontwikkeling van uw
produktie. De uiteindelijke realisatie begeleiden wij van start tot aflevering. Kenmerken hierin zijn korte communicatielijnen,
flexibiliteit, een heldere kijk op zaken en actief meedenken. Deze kernpunten zijn de basiswaarden die de kwaliteit van
onze diensten bepalen. Voor elk project ligt de volledige verantwoordelijkheid bij ons accountteam waar u altijd één
vast aanspreekpunt heeft. Een efficiënt productieproces is hierbij gewaarborgd. Meer weten over MullerVisual? Ga naar
mullervisual.com of bel 020-410 61 61.

TEKST VERA DEKKERS FOTO MERIJN SOETERS

CTO Amsterdam is onderdeel
van Topsport Amsterdam
en biedt talentvolle sporters
sinds 2009 de kans om fulltime
trainen, studeren en wonen in
Amsterdam te combineren. CTO
Amsterdam werkt daarbij nauw
samen met de Nederlandse
Basketball Bond (NBB). Sinds
deze partijen in de zomer van
2012 besloten de krachten te
bundelen in Sporthallen Zuid, zijn
ze nog meer met elkaar verweven
geraakt. Zo maken alle nationale
vrouwenteams nu gebruik van de
faciliteiten van CTO Amsterdam.
Simon van Rooijen combineert
zijn functie als accountmanager
bij CTO Amsterdam Vrouwenbasketball met werkzaamheden bij de NBB. “Dit betekent
dat ik de koppeling ben tussen het basketbalprogramma
van CTO Amsterdam en alle faciliteiten die het CTO
daarvoor aanbiedt. Vanuit de NBB doe ik min of meer
hetzelfde, maar dan voor de nationale teams.” Het gaat
hierbij om faciliteiten in de breedste zin van het woord,
van fitness- en zaalruimte tot fysiotherapie, sportmedische
hulp en voedingsbegeleiding.
Vijf jaar CTO Amsterdam Vrouwenbasketball heeft veel
kennis en ervaring opgeleverd, er is een groot netwerk
opgebouwd. Dit valt allemaal samen en wordt optimaal
benut door de samenwerking van het CTO en het
nationale team op één locatie. “Het seizoen van het CTO
programma loopt van september tot mei en gaat over
in het seizoen voor de nationale teams, dat tot augustus
duurt. Het grote voordeel van het delen van de faciliteiten
is dat er bij deze wisseling geen overdracht plaats hoeft
te vinden tussen de verschillende partijen. We kunnen

GrafiPlaza connected company

c o m m u n i c a t i o n

dezelfde faciliteiten nu ook in de zomer gebruiken;
zo worden ze letterlijk het hele jaar benut. Naast de
organisatorische voordelen komt dit ook ten goede aan
de begeleiding van de speelsters.”
Op zondag 15 juni komt de nationale selectie in actie
tegen Rusland, op 22 juni spelen zij tegen Zweden.
De twee thuiswedstrijden van de kwalificatie voor het
Europees Kampioenschap, dat in 2015 in Hongarije en
Roemenië plaatsvindt, worden beiden in Sporthallen
Zuid gespeeld. Plaatsing voor het EK moet de volgende
stap zijn in de richting van het ultieme doel: het behalen
van de Olympische Spelen. “De CTO speelsters zijn nog
jong, dus het is nog vroeg om uitspraken te doen over de
invloed van deze speelsters binnen het nationale team.
Maar met 15 (ex-)CTO speelsters in de leeftijd van 18
tot 22 jaar die deel uitmaken van de voorselectie van 27
speelsters voor het nationale team, werpt deze intensieve
samenwerking zeker zijn vruchten af.” •
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Sportpartners CTO Amsterdam initiëren
ontwikkeling sportpoli in AMC
Blessures zijn voor veel topsporters een vervelend, maar onontkoombaar onderdeel van
hun sportieve carrière. Om de volgende stap te zetten in de behandeling en preventie
van blessures wordt in Amsterdam een sportpoli in het AMC opgezet. Hier kunnen
topsporters uit Amsterdam en omstreken op een vaste locatie terecht, waarbij de beste
zorg vanuit verschillende disciplines bij elkaar gebracht wordt. De Sportartsen Groep,
ManualFysion, het AMC, de VU Faculteit bewegingswetenschappen en CTO Amsterdam

“Ik ga voor een individuele
medaille in Rio”
Na de Olympische Spelen van Londen twijfelde Inge Dekker of ze nog door zou gaan
met zwemmen. De Spelen waren niet verlopen zoals gehoopt en ze wilde terugkeren
naar Nederland vanuit haar woonplaats Marseille. Haar plezier in het zwemmen deed
haar echter besluiten om nog vier jaar door te gaan. In Amsterdam legt Dekker de
basis om in Rio de Janeiro haar laatste kunstje te flikken.
TEKST METTEN DE VRIES FOTO MERIJN SOETERS

hopen hiermee een grote efficiëntieslag te slaan.
drie keer een medaille gewonnen, maar elke keer met
de estafette. Mijn grote doel is om daar in 2016 in ieder
geval een individuele plak aan toe te voegen.”

TEKST METTEN DE VRIES FOTO MERIJN SOETERS

vlnr prof dr Gino Kerkhoffs, Claire Verheul,
Simon Goedegebuure, prof dr Mario Maas

▼

CTO Amsterdam en haar (para)medische partners
investeren de laatste jaren in groeiende mate in de
begeleiding van de topsporters. Dit resulteerde in eerste
instantie in een vast inloopspreekuur voor sporters. Vanuit
De Sportartsen Groep is sportarts Simon Goedegebuure al
geruime tijd betrokken bij de medische begeleiding van de
sporters die trainen in de CTO Amsterdam programma’s.
Met zijn collega Niels Wijne constateerde hij dat er tussen
de diagnose en de daadwerkelijke behandeling vertraging
ontstond, omdat de betrokken specialisten verspreid waren
over verschillende locaties. “Door logistieke redenen was
het niet mogelijk om altijd direct te schakelen. Hierdoor
ontstond er soms een vertraging in de behandeling.”
De komst van de sportpoli moet dit probleem oplossen.
CTO Amsterdam bracht hiervoor een aantal van haar
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Na de wereldkampioenschappen van 2013 had de
sprintster een keuze te maken waar ze zich wilde
voorbereiden op haar vierde Olympische Spelen.
Marseille, waar ze zich had voorbereid op Londen, was
geen optie meer. “Ik wilde graag weer in Nederland
zijn. Ik heb gekeken in Eindhoven en Amsterdam. Ik
kon altijd al goed overweg met Martin Truijens, mijn
huidige coach in Amsterdam. Ik had een aantal goede
gesprekken met hem, hij begrijpt goed wat voor mij
belangrijk is. De samenwerking is tot nu toe erg goed
bevallen.”

partners bij elkaar. Naast De
Sportartsen Groep en de afdelingen
orthopedie (prof dr. Gino Kerkhoffs)
en radiologie (prof dr Mario Maas)
van het AMC is Claire Verheul
(sportfysiotherapeut, manueel
therapeut en bewegingswetenschapper) vanuit ManualFysion bij de
poli aangesloten. Ook de Faculteit
der Bewegingswetenschappen
van de VU (prof dr P.J. Beek) en
onderzoekers van Vumc worden bij de
ontwikkelingen betrokken. “De bedoeling
is om alle kennis en kunde op sportmedisch
en sportwetenschappelijk gebied in Amsterdam
binnen de poli te bundelen, waardoor we sporters kort
na de diagnose kunnen helpen. Dit is veel sneller voor de
sporter. De beste experts vanuit verschillende disciplines
kunnen er nu direct naar kijken en samen een diagnose
stellen en een behandelplan maken”, aldus Goedegebuure.
De partners van CTO Amsterdam hopen op de lange termijn
nog een slag te slaan. Goedegebuure: “De komende jaren
gaan we een database opbouwen met medische gegevens
over de sporters. Zo kunnen we in beeld brengen welke
blessures veel voorkomen bij bepaalde sporters en hoe we
die het beste kunnen behandelen. Maar op basis van die
gegevens kunnen we ook preventief aan de slag gaan
met sporters om toekomstige blessures te voorkomen.
Een dergelijke database bestaat internationaal nu eigenlijk
nog niet.” •

Ook over het trainingsprogramma dat de KNZB en
CTO Amsterdam hebben opgezet, is Dekker goed te
spreken. “De groep zwemmers is erg gezellig en de
faciliteiten eromheen zijn erg goed geregeld. Zo kon
ik de dag nadat ik had besloten om naar Amsterdam
te komen al drie huizen bezichtigen. Een goed
voorbeeld is ook de gezonde lunch die op zaterdag
door CTO Amsterdam en Ekoplaza is geregeld. Ook
voor de zwemmers die nog op school zitten, zijn veel
regelingen getroffen zodat zij hun opleiding met een
topsportcarrière kunnen combineren. Dat is voor een
topsporter ontzettend belangrijk!”

De prijzenkast van Dekker is goed gevuld. De zilveren
medaille die ze met de estafette won in Londen was haar 46e
internationale medaille. Niet veel zwemmers kunnen stellen
dat ze op zowel de korte als lange baan, bij EK’s, WK’s en
Olympische Spelen, medailles hebben gewonnen. Dekker is
echter nog niet tevreden. “Ik heb bij de Olympische Spelen al

De focus ligt dit seizoen op de EK Langebaan, die in
de zomer plaats zullen vinden in Berlijn. Dekker hoopt
hier de aansluiting met de wereldtop terug te vinden.
“Bij de WK in Barcelona werd ik vorig jaar vijfde, maar
had ik niet echt het gevoel dat ik meedeed, omdat ik
een jaar lang weinig had getraind. Nu merk ik dat ik
terug op de goede weg ben. Ik hoop in Berlijn weer
medailles te kunnen winnen en mijn carrière daarmee
af te sluiten in Brazilië.” •
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			 “Elke dag, elke training, moet
erop gericht zijn om beter te worden”
Eind 2013 werd Chris Lane aangesteld als bondscoach van de Nederlandse
rugby sevens dames. De afgelopen jaren ontwikkelden de rugbysters zich tot
een top-acht land in de wereld, maar om bij de Olympische Spelen van 2016 in
Rio de Janeiro aanwezig te zijn, moet het team verdere stappen maken.
TEKST METTEN DE VRIES FOTO MERIJN SOETERS

Die progressie hoopt Lane de komende zes maanden al
terug te zien. Nederland krijgt een aantal kansen om zich
te kwalificeren voor de Olympische Spelen, waarvan de
eerste mogelijkheden zich al snel aandienen. Nederland
verloor afgelopen seizoen haar status als ‘core team’ in
de nieuwe IRB Women’s Sevens World Series, waardoor
plaatsing voor alle speelrondes niet langer gegarandeerd
is. Voor Lane ligt hier de focus voor dit seizoen: “De topvier van de World Series van volgend seizoen plaatst zich
direct voor de Olympische Spelen in 2016. Dat wordt voor
ons erg moeilijk als we niet aan alle rondes mee mogen
doen. We moeten dus goed presteren bij de laatste
speelronde in Amsterdam (mei 2014) en zorgen dat we
terugkeren als core team.”

De ontwikkeling naar een top-vier team in de World
Series is een lastige, maar volgens Lane realistische
uitdaging. Bij de World Series in Atlanta en Sao Paolo,
een kleine twee maanden na zijn aanstelling, werden de
dames negende en achtste. De coach zag echter genoeg
lichtpunten om tevreden huiswaarts te gaan. “Top-acht is
voor nu een realistische positie. We moeten stap voor stap
opschuiven richting de top-zes en vervolgens de top-vier.
Aan het einde van de rit moeten we in Rio staan.” •

advertentie
De nieuwe bondscoach van Nederland komt uit Australië,
waar hij tot aan de zomer van 2013 de bondscoach van de
nationale rugby sevens vrouwen was. In zijn eigen land is
rugby volkssport nummer één. Australië is dan ook een
van de sterkste landen in het rugby sevens. In Nederland
rugbyen maar een paar duizend dames. Toch ziet Lane
grote mogelijkheden met de Nederlandse dames. “Ze zijn
gemotiveerd en zijn bereid om hard te werken. Bovendien
hebben ze uitstekende fysieke eigenschappen.”
De Australiër is bovendien erg te spreken over het
programma dat door de NRB en CTO Amsterdam is
ontwikkeld in Amsterdam. “De faciliteiten en de structuur
hier zijn beter dan in Australië, misschien zelfs de beste
in de wereld. We hebben een fulltime programma met
een nieuw veld en alle faciliteiten die we nodig hebben
om succesvol te zijn. Dankzij CTO Amsterdam kunnen de
speelsters zich compleet richten op hun ontwikkeling als
rugbyspeelster. Alle randvoorwaarden zijn aanwezig.
Het is aan ons om dat om te zetten in resultaten.”

manuele therapie en (sport)fysiotherapie
manuele
manuele therapie
therapie en
en (sport)fysiotherapie
(sport)fysiotherapie

Nederland was één van de eerste landen met een fulltime
trainingsprogramma en wist zich hier de afgelopen jaren
mee te onderscheiden. De concurrentie is inmiddels echter
ook zo ver. Lane: “Ik zeg het regelmatig tegen de meiden,
denk niet dat omdat wij hier elke dag hard trainen, dat
we daarmee het verschil gaan maken. De rest doet dat
namelijk ook. Het is aan ons om harder vooruit te gaan
dan de rest. Elke dag, elke training, moet erop gericht zijn
om beter te worden.”
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GETAPT IN 175 LANDEN
MAAR WIJ WAREN EERST

“Rennen, springen, vliegen, duiken,
vallen, opstaan en weer doorgaan”
De obstakels zijn alledaagse dingen als muurtjes, hekken, trappen, buizen en palen.
Met vloeiende bewegingen, adembenemende salto’s en trucs verplaatsen de freerunners
zich van A naar B. Zo’n tien tot vijftien jaar geleden begon een klein groepje jongeren
met freerunnen in Amsterdam. Momenteel zijn er zelfs wachtlijsten.
TEKST KIRSTEN VAN DER KOLK FOTO MERIJN SOETERS

Lopen, rennen, springen, klimmen,
balanceren, werpen, tillen, vechten
en zwemmen. Al deze elementen
vormen een onderdeel van
freerunning. De sport ontstond
aan het begin van de twintigste
eeuw. De franse militair George
Hébert wordt gezien als de
grondlegger van freerunning.
Hij ontwikkelde de natuurlijke
trainingsmethode: trainen door
gebruik te maken van natuurlijke
obstakels of middels een uitgezet
parcours in de buitenlucht. Vooral
in het leger werd hier gebruik van
gemaakt. Raymond Belle bracht
freerunning naar de straat, maar
het duurde tot de jaren negentig
dat de sport echt populair werd.

Tijsterman: “Maar als alles goed gaat, heeft DOS binnenkort
een eigen trainingsplek. In Amsterdam West komt een
overdekte freerunninglocatie. De plek is er, nu de inrichting
nog. In de ideale situatie is er een zacht, halfzacht en hard
deel, zodat je nieuwe trucs op het zachte deel kunt oefenen.”
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▼

Ondanks het buitensportimago wordt de
sport vooral binnen beoefend. In Amsterdam
bieden twee verenigingen freerunning aan: Turning Spirit en
DOS. Michael Tijsterman (DOS) en Danny Kenniphaas (Turning
Spirit) zijn daar de hoofdcoaches. Turning Spirit traint in de
turnhal met turntoestellen, waar met blote voeten geoefend
moet worden vanwege de zachte en speciale ondervloer.
DOS oefent in gymzalen, waar wel met de schoenen aan
gesprongen mag worden. Dat benadert meer de werkelijkheid,
maar dan in een veilige omgeving. Danny Kenniphaas: “Je ziet
dan ook dat veel freerunners bij beide verenigingen trainen.
We vullen elkaar aan. De situatie is alleen niet ideaal.
De turn- en gymtoestellen zijn niet gemaakt om op deze
manier gebruikt te worden.”

Michael Tijsterman

Sinds juni 2013 is freerunning onder de naam urban gymsport
een onderdeel van de KNGU. Dat is volgens zowel Tijsterman
als Kenniphaas een goede ontwikkeling voor de sport.
Er kunnen nu specifieke trainersdiploma’s behaald worden,
waardoor het niveau en de kwaliteit van de coaches omhoog
gaat en daarmee de sport als geheel. Over de ontwikkeling
van freerunnen naar wedstrijdsport zijn de meningen echter
verdeeld. Tijsterman: “Freerunning is iets heel natuurlijks.
De essentie van de sport is dat je je eigen grenzen opzoekt.
Je bent je eigen competitie.” Maar Kenniphaas ziet dat anders:
“Elke sport is gebaseerd op het verbeteren van jezelf. Ik geloof
wel in een wedstrijdelement, omdat het atleten prikkelt hun
grenzen op te zoeken.” Voor de populariteit van freerunnen
maakt het niet uit. Het animo in Amsterdam is groot, er
zijn zelfs wachtlijsten. Steeds meer mensen willen rennen,
springen, vliegen, duiken, vallen en weer opstaan. •
Topsport Amsterdam Magazine
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evenementenkalender

Nick op het droge

April
10 - 13

Amsterdam Diving Cup Schoonspringen
Sloterparkbad • www.amsterdamdivingcup.nl

12

European Nations Cup: Nederland - Kroatië Rugby
Nationaal Rugby Centrum • www.rugby.nl

Oud top-zwemmer en leukst twitterende

19 - 20

Westelijke Regatta / AEGON NK Roeien
Bosbaan • www.westelijke.nl

sporter van 2012 Nick Driebergen schrijft
Mei

vanaf begin 2014 een vaste column in het

10

Nederland Duitsland (WK-kwalificatie) Rugby
Nationaal Rugby Centrum • www.rugby.nl

Topsport Amsterdam Magazine.
16 -18

De Amsterdammer geeft elk kwartaal zijn

IRB Women’s Sevens World Series Rugby Sevens
Nationaal Rugby Centrum • www.rugby.nl

eigen kijk op de Amsterdamse topsport.

17 - 18

Amsterdam Sevens Rugby Sevens
Nationaal Rugby Centrum • www.rugby.nl

Voor deze editie bevond Nick zich letterlijk

23 - 25

op glad ijs in het Olympisch Stadion.

Deloitte Ladies Open Golf
The International • www.deloitteladiesopen.nl

29

TEKST NICK DRIEBERGEN FOTO JOOST REIJNS

Nationale Zaalvoetbaldag
Sporthallen Zuid • www.knvb.nl

Juni
1
Mensen lachten me uit. Ik zag ze kijken met zo’n blik van; wat een
ongelooflijke prutser. Bambi op schaatsen. Ik ben er zo slecht in,
maar ik wil het zo graag goed kunnen. Ik schaamde me voor mezelf.
Gelukkig had ik oud-teamgenoot Joost Reijns meegenomen om me
aan vast te klampen. Hij schaamde zich waarschijnlijk ook voor mij.
Mee met de enige Hollander die niet kan schaatsen.
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6-8

Triathlon Amsterdam Nieuw-West Triathlon
Amsterdam Nieuw-West • www.triathlonnieuwwest.nl

7-8

AEGON NK / Roeien / ARB Roeien
Bosbaan • www.knrb.nl

7-9

AEGON Copa Amsterdam, Voetbal
Olympisch Stadion • www.copa-amsterdam.nl

Nick (links) met Joost Reijns
15

veertig trokken na tien jaar de schaatsen weer aan.
Als Carien Kleibeuker op haar leeftijd een medaille kan
winnen, konden zij dat toch zeker ook wel?

22

Nederland - Zweden (Kwalificatie EK Vrouwen) Basketbal
Sporthallen Zuid • www.basketball.nl

De Coolste Baan van Nederland moet mensen
geïnspireerd hebben weer te gaan schaatsen. De sport
in zijn algemeenheid had dit nodig. Minder gevulde
tribunes, teruglopende tv-minuten, sponsoren die dreigen
te stoppen, prestatiematrixgedoe en rechtszaken voor
kwalificatie helpen de sport niet vooruit. Dit evenement
tijdens de Olympische Spelen wel.
Met zo’n waardeloos warme winter was de timing ook
nog eens goed. Dat wist Rintje natuurlijk allang. Rintje
weet alles. In Lemmer is alles nog nostalgisch en heten de
mensen inderdaad nog Jan, Piet of Klaas. Maar er is één
droom van Rintje die nooit uit zal komen, want hier staat
de enige.
Een Olympisch Stadion in Lemmer.
Nick Driebergen •
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De onmisbare schakel
op weg naar goud
Topsport Amsterdam is als dynamische
sportorganisatie de onmisbare schakel
in het professionaliseren van de
topsport in Amsterdam.
Samen met partners als de gemeente
Amsterdam, onderwijsinstellingen,
sportorganisaties en bedrijfsleven
worden de optimale randvoorwaarden
gecreëerd voor de sportieve ambitie
van talenten, topsporters en
topverenigingen. Tevens wordt
proactief de regie gevoerd op
het werven en organiseren van
internationale topsportevenementen.
Dit alles geeft een positieve
impuls aan het sportieve imago
van Amsterdam.

Briljantsponsors van
Topsport Amsterdam:
Heineken
Icova
Mansveld Expotech
MullerVisual
Puur Produkties

Sponsors/Suppliers van
Topsport Amsterdam:

Nederland Rusland (Kwalificatie EK Vrouwen) Basketbal
Sporthallen Zuid • www.basketball.nl

AEGON Koninklijke Holland Beker, Roeien
Bosbaan • www.hollandbeker.nl

FOTO SOENAR CHAMID

Mijn rondjes 1.34 laag (met kick-finish) maakten geen indruk op
de omgeving. De omgeving maakte wel een enorme indruk op
mij. Ik was op historische grond rondjes aan het schaatsen. Grond
waar Ajax en het Nederlands elftal legendarische wedstrijden
speelden. Grond waar Johan Cruijff Feijenoorders, Portugezen
en Spanjaarden gek tikte. Maar nu ook grond waar 108.000
schaatsers en bezoekers genoten van zesentwintig dagen unieke
schaatservaring. Ik zag kinderen van een jaar of acht op Friese
doorlopers Sven Kramertje spelen omdat hij hun grote idool is.
Ze hadden hem zojuist op de grote schermen in het stadion goud
zien winnen op de 5000 meter. Maar ook vrouwen van tegen de

Nationaal Rugby Centrum • www.rugby.nl

▼

Heette ik maar Jan, Piet of Klaas. Man, wat zou ik graag in 1948
geboren zijn. Lekker elke avond ganzenborden met het hele gezin,
zonder smartphones of andere poespas. Sinds de Coolste Baan van
Nederland in het Olympisch Stadion ligt, hunker ik naar alles wat
nostalgisch is. Commercie en historie in combinatie met topsport
en breedtesport. De Coolste Baan van Nederland was geen lullig
side-eventje als opmaat naar het NK Sprint en het NK Allround.
Werkelijk alles werd uit de kast getrokken; Ard en Keessie waren
niet van de buis te slaan, Humberto Tan leek tegelijkertijd in zowel
Sochi als in het Olympisch Stadion te zijn en Frank en Ronald de
Boer bleken over een uitstekend ‘pootje over’ te beschikken tijdens
de uitzending van Ruud de Wild op radio 538. Voor het eerst was
ik écht jaloers op de enige echte volkssport die wij in Nederland
hebben.

Nationale Kampioenschappen Rugby Sevens

Topsport Amsterdam

Foot Connection
Groenhof Optiek

