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De afgelopen weken had ik geen beter debuut kunnen maken als
directeur van Topsport Amsterdam. Mijn eerste werkdagen waren op de
Bosbaan bij de Wereldkampioenschappen roeien waar wij in deze editie
uitgebreid op terugblikken. Inmiddels hebben we ook de Davis Cup in
de Ziggo Dome achter de rug. Twee prachtige evenementen van grote
internationale kwaliteit en allure waar wij als stad trots op zijn!
Ook de komende jaren zijn we in Amsterdam goed voorzien qua
topsportevenementen. Volgend jaar vormt de Dam een speellocatie
voor de WK Beachvolleybal, gevolgd door de EK Atletiek in 2016 en de
EK Hockey in 2017. Wij hopen dit lijstje, samen met de gemeente, in de
toekomst verder aan te vullen. Wij zijn dan ook erg blij met het structurele
budget dat de gemeenteraad heeft vrij gemaakt voor het binnenhalen
van topsportevenementen. Het eerste resultaat hiervan wordt hopelijk
snel zichtbaar, aangezien de UEFA deze maand bekendmaakt of
Amsterdam speelstad wordt voor het EK voetbal in 2020.

‘Amsterdam Institute of Sport Science’

“Wetenschap is onmisbaar voor
goede prestaties in de topsport”
c o m m u n i c a t i o n
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Wat mij persoonlijk het meest is bijgebleven van mijn eerste weken is de
verbinding tussen top- en breedtesport. Een zinsnede die je in plannen
vaak ziet terugkomen, maar die we tijdens de WK roeien en de Davis
Cup op prachtige wijze tot leven hebben laten komen. In de tent van
Sportserivce Amsterdam en Topsport Amsterdam roeiden honderden
kinderen op ergometers tegen elkaar en virtueel tegen de Nederlandse
toppers. Tijdens de loting voor de Davis Cup speelden kinderen tennis
op veldjes voor de Stopera en kregen ze de kans een partijtje tegen de
Nederlandse en Kroatische toppers te spelen. Zo hebben ze op speelse en
inspirerende wijze kennis gemaakt met deze sporten.

www.facebook.com/TopsportAmsterdam

In mijn ogen zijn het deze verbindingen die ervoor zorgen dat sport in
onze stad zo waardevol is. Wij hopen dit de komende jaren met onze
partners verder uit te bouwen. •

twitter.com/TopsportAdam

Mariska Woertman
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‘Sport is ook gewoon leuk’
Gepassioneerde sportwethouder van start in nieuwe termijn
‘Never change a winning team’, luidt een gouden regel in de
sport. In Amsterdam is na de laatste gemeenteraadsverkiezingen
bestuurlijk een hoop veranderd, maar wethouder Eric van der Burg
heeft wel weer ‘gewoon’ sport in zijn portefeuille. Tijd voor een

de Dam”, vult Van der Burg aan. “En vergeet ook
terugkerende evenementen als de Dam tot Damloop,
de marathon en de Gerrie Kneteman Classic niet.
Topsport en breedtesport gaan hier hand in hand en
ze laten zien hoe mooi Amsterdam is.” Daar stipt de
wethouder een aantal punten aan die het belang
weergeven van topsport in de stad. “Citymarketing,
breedtesportstimulering en economie, want alleen al
een evenement als de marathon is goed voor 30.000
extra hotelovernachtingen.”

Van der Burg heeft overigens nog een argument om te
investeren in al deze grote evenementen. “Het wordt nog wel
eens vergeten, maar sport is ook gewoon leuk. Het zorgt voor
een gezellige sfeer in de stad en dat is ook belangrijk. Een van
de pareltjes van komend jaar is in mijn ogen het WK Voetbal
voor daklozen in 2015. Een prachtig evenement waarbij mensen
die het moeilijk hebben hun zorgen even kunnen vergeten.
Daar verheug ik me enorm op.” •

terugblik op zijn eerste termijn. Verder vertelt de wethouder over de
sportieve toekomst van de hoofdstad.
TEKST ROBBERT VAN EIJDEN FOTO HORUS FOTOGRAFIE

Het zijn drukke tijden voor Eric van der Burg.
De Flame Games en de WK roeien zijn nog maar
net achter de rug of de Amsterdam City Swim, het
Daviscupduel tussen Nederland en Kroatië en de
Dam tot Damloop staan alweer voor de deur.
Stuk voor stuk evenementen waar de sportwethouder
op zijn minst even zijn gezicht moet laten zien.
Hij doet dit overigens met veel plezier, want de
VVD’er is een groot sportliefhebber. Zo groot zelfs,
dat hij ook dit jaar weer aan de start verschijnt van
het laatstgenoemde hardloopevenement. “Dat wordt
zwaar, want ik heb door de drukte eigenlijk iets te
weinig kunnen trainen. Gelukkig heb ik de afstand al
wel in de benen, dus ik heb er alle vertrouwen in.”

Budgetten flink omhoog
Deze passie heeft ervoor gezorgd dat de wethouder
opnieuw sport in zijn portefeuille heeft gekregen.
“Het is eigenlijk geen punt van discussie geweest”,
blikt Van der Burg terug op de formatie. “De anderen
wisten dat ik heel graag verder wilde met sport.”
Natuurlijk heeft hij zich ook voldoende bewezen op
dit beleidsterrein. Onder zijn leiding is het aantal
docenten Lichamelijke Oefening op de Amsterdamse
middelbare scholen nog verder toegenomen. “Er is
nog maar één school die geen vakleerkracht heeft”,
klinkt het trots. Verder zijn de budgetten voor zowel
top- als breedtesport flink omhoog gegaan.
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“Het mooiste voorbeeld is misschien nog wel
de verdere uitbreiding van Jump-in. Dit is
een project om overgewicht bij Amsterdamse
scholieren aan te pakken. Verder hebben we
veel geld uitgetrokken voor de verbetering
van diverse sportaccommodaties in de stad en
hebben we prachtige topsportevenementen
gezien. Denk hierbij aan de finale van de
Europa League 2013 tussen voetbaltoppers
Chelsea en Benfica, de WK Roeien en de TCS
Amsterdam Marathon.”

Het belang van topsport
Het heeft er alle schijn van dat deze lijn de
komende jaren wordt voortgezet, want de
wethouder kan trots melden dat de budgetten
voor sport nog eens fors worden verhoogd.
Voor de buitenwacht komt dit vooral tot
uiting in de grootschalige sportevenementen
die Amsterdam heeft weten binnen te slepen.
Meest in het oog springen de EK Atletiek
in 2016 en het EK Voetbal in 2020, dat in
heel Europa wordt gespeeld en waarvan
Amsterdam hoopt een aantal wedstrijden
naar de ArenA te halen. Voor deze laatste
ambitie is zelfs een apart potje in het
leven geroepen, zodat investeringen op
dit vlak niet ten kosten gaan van overige
sporten in de stad. “Verder hebben we op
kortere termijn het WK Beachvolleybal op
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‘Van chique tot shabby’
WK Roeien feest voor iedereen

Op de Bosbaan vonden van 24 tot en met 31 augustus de wereldkampioenschappen
roeien plaats. De slogan van de organisatie was ‘Celebrate Rowing!’ en dat is gelukt.
Ondanks dat de resultaten van de Nederlanders enigszins tegenvielen, was het acht
dagen lang feest in het Amsterdamse Bos. Volgens een aantal bezoekers hadden de
WK wel wat weg van een roeifestival. “Super gezellig!”
TEKST ROBBERT VAN EIJDEN FOTO MERIJN SOETERS

Een oneindige stroom toeschouwers, camera-auto’s van de NOS,
honderden meters hekwerk, mensen met grote boten: van ver was al te
zien dat er iets bijzonders gebeurde op de Bosbaan. Het was overigens
niet de eerste keer dat het roeicomplex in het Amsterdamse Bos
gastheer was van de WK Roeien. In 1977 vormde de oudste kunstmatig
aangelegde roeibaan ter wereld ook het decor voor deze mondiale
kampioenschappen.

WK Roeien als festival
Dit jaar hadden de WK echter meer weg van een festival. Topsport stond
natuurlijk centraal, maar daaromheen was een klein roeidorp gebouwd,
compleet met eten, drinken, winkeltjes en allerlei soorten entertainment.
Het begon al direct na de ingang, waar diverse
merken en bedrijven uit de roeiwereld zich
presenteerden. Via de VIP-ruimte, een
studiootje van de NOS en de tribune
kwam je vervolgens bij de Aegon
Fanzone terecht. Getooid met
blauwe hoedjes van de
hoofdsponsor vierden de
supporters hier dagelijks een
groot feest. Dat de resultaten
van de Nederlandse roeiequipe wat tegenvielen deed
hier niets aan af. “Mooie sport,
lekker eten en er is hier van
alles te doen. Het is gewoon
super gezellig”, liet een
groepje enthousiaste roeifans
weten.

Roeien is voor iedereen
Zeker op culinair gebied viel er
een hoop te genieten. Overal
op het terrein waren heerlijke
barretjes en eetgelegenheden
te vinden. Op het menu
stonden onder andere
grillburgers van chef-kok
Robert Kranenborg, Baskische
tapas en vegetarische gyros.
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Ook waren er poffertjes en pizza’s, dus voor ieder wat
wils. Dat was ook nodig, want het publiek bij de WK
Roeien was heel divers. Studenten, directeuren, opa’s
en oma’s, complete gezinnen en zelfs het Koningspaar:
“Van chique tot shabby”, wist één van de aanwezigen
treffend te omschrijven. Het leukste was misschien nog
wel dat de sporters zich hier ook tussen begaven.
Het toont aan hoe toegankelijk de roeisport is.
Ook op sportief vlak bleken de WK een uitstekend
moment voor velen om kennis te maken met het
roeien. In de tent van de gemeente en Topsport
Amsterdam kwamen in een week tijd veel
Amsterdamse schoolklassen langs, waarbij de kinderen
gretig gebruik maakten van de kans om tegen elkaar
te strijden op de ergometers. De echte fanatiekelingen
konden zelfs de strijd aangaan met een virtuele
versie van toproeiers Inge Janssen en Roel Braas.
Zo begrepen ze al snel hoe hard de toppers kunnen
roeien en zaten zij tijdens de races met nog meer
bewondering op de tribune.

Geweldige internationale sfeer
Populair was ook het treintje dat het over het
WK-terrein reed. Tijdens de wedstrijden reed het
voertuig gelijk op met de roeiers en dat was voor de
meeste passagiers een geweldige ervaring. “Prachtig
om te zien. Dan merk je pas hoe hard het eigenlijk
gaat”, klonk het enthousiast. Maar hoe leuk alles
eromheen ook is, het draait toch om de sport. Roeifans
van over de hele wereld waren naar Amsterdam
gekomen om hun favorieten aan te moedigen.
Het leverde een geweldige sfeer op waar iedereen
ongetwijfeld met genoegen aan terug zal denken en
waar Amsterdam in ieder geval weer goed mee op de
topsportkaart gezet is. •
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‘Sensatie bij de
WJK Atletiek’
Hij is dé revelatie binnen de werpatletiek, achttien jaar pas, in het bezit van diverse nationale
jeugdrecords en winnaar van het zilver op het onderdeel kogelstoten tijdens de afgelopen WK voor
Junioren (WJK) in Eugene, Amerika: Denzel Comenentia blikt terug op een succesvol seizoen.
TEKST MARRIT LEENSTRA FOTO MERIJN SOETERS
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De felicitaties voor zijn mooie prestatie neemt hij met een glimlach en een beleefd ‘dankjewel’ in ontvangst. Aan zijn houding
merk je weinig, maar de glinstering in zijn ogen verraadt dat hij
heel trots is op zijn prestatie. “Ik hoopte over de twintig meter
te stoten en me daarmee zo hoog mogelijk te klasseren. Ik stond
zesde op de wereldranglijst, dus een medaille had ik eigenlijk niet
verwacht.” Denzel noemt zijn deelname aan de WJK een ‘leuke
ervaring’. Van te voren had hij zich voor diverse werpnummers
ingeschreven, maar was hij er allesbehalve gerust op of het zou
lukken om met twee onderdelen de finale te halen. “De derde
dag had ik een volle dag met eerst kogelstoten en daarna direct
kogelslingeren. Het was dus wel even spannend of het goed zou
uitpakken.” Uiteindelijk haalde Denzel op beide onderdelen de
finale, waarbij hij bij het kogelstoten een dik persoonlijk record
van 20m17 stootte, goed voor de zilveren medaille.

de een of andere manier voelt het wel beter als je een
nationaal record verbetert. Je weet dan dat niemand
anders ooit verder heeft gestoten dan jij.”

Inmiddels heeft hij een mooie erelijst. In 2013 verbeterde hij
tweemaal zijn eigen Nederlands jeugdrecord kogelslingeren,
werd hij drievoudig Nederlands Jeugd Kampioen (alle werp
nummers) en nam hij deel aan de EJK. Deze prestaties leverden
hem een nominatie op voor de titel ‘Talent van het Jaar’ tijdens
het Sportgala van Amsterdam. Dit jaar ontnam hij Rutger Smith
het Nederlands record indoor kogelstoten met een afstand van
19m75. Daarna werd hij wederom drievoudig kampioen bij de
NJK, waar hij opnieuw het Nederlands record kogelslingeren brak.
Hij blijft echter nuchter: “Het zijn allemaal verrassingen voor
mij. Ik ben blij hoe het loopt en met de progressie die ik maak.
Ik hoop dit gewoon door te kunnen zetten.” Over het speciale
gevoel om recordhouder te zijn zegt hij: “Een titel is voor altijd en
een nationaal record kan altijd weer verbroken worden, maar op

Een mooie kans om deze strijd aan te gaan vindt
wellicht in Amsterdam plaats tijdens de EK Atletiek
in 2016. Tijdens de Flame Games Amsterdam mocht
Denzel dit jaar, in het voorprogramma, voor het eerst
aan een grote wedstrijd in het Olympisch Stadion meedoen. Of deelname aan de EK een realistisch doel is
durft hij nog niet te zeggen, maar de kans om in een
vol Olympisch Stadion mee te kunnen doen lijkt hem
geweldig: “Al die mensen op de tribunes, dat lijkt me
zo mooi.” Voorlopig ligt de focus echter op zijn trainingen, om steeds dichter bij het mondiale topniveau
te komen. De medaille van het WJK heeft hij alweer
opgeborgen in een kast. Een kast met een glazen deur,
dat dan weer wel. •
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Na dit laatste jaar als junior wacht hem de overstap
naar het senioren niveau. “Ik denk dat ik met mijn
coach na dit seizoen ga kijken welk van de drie onderdelen ik misschien moet laten vallen of in welk onderdeel ik me juist moet specialiseren. Uiteindelijk moet
je je toch volledig op één onderdeel richten, om daar
echt veel vooruitgang in te maken. Ik hoop gewoon
elk jaar vooruit te gaan en steeds een stapje dichter bij
mijn doel te komen. Op een dag hoop ik gewoon de
beste te worden… ter wereld. Ik kan niet wachten om
tegen andere atleten van de wereld te concurreren.”
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TOP 100 ALLER TIJDEN
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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nieuwe leden

CS Digital Media
Als nationaal opererend en in Amsterdam gevestigd
mediabedrijf draagt CS Digital Media de stad een warm
hart toe. Het partnership met Topsport Amsterdam is
daar een goed voorbeeld van. Met onze digitale out of
home netwerken willen we op een moderne en relevante
manier een bijdrage leveren aan de informatie- en
communicatievoorziening aan het publiek, bijvoorbeeld
over de prachtige topsportevenementen die onze
stad rijk is. Door deze communicatie op grote digitale
schermen in de belangrijkste metrostations bereiken we
wekelijks ruim een miljoen bewoners en bezoekers in de
stad.
De dynamische beelden vallen in de stations bijzonder
goed op en de aandacht van de reiziger is er dan ook
snel op gevestigd. De impact is hoog. Deze aandacht is
natuurlijk ook interessant voor het bedrijfsleven want
het biedt innovatieve mogelijkheden voor promotie van
uw bedrijf of (sponsor)activiteit. Sprekende voorbeelden
hiervan zijn gebruik van video content, day-part-

planning, interactieve abri’s en social media integratie.
Vanwege de samenwerking met Topsport Amsterdam
bieden we de business clubleden een extra voordeel.
Hiervoor is een speciale business club propositie
ontwikkeld met ruim 50% korting op de normale
tarieven, die we graag met u bespreken.
Anoma Ortelee is hiervoor contactpersoon.
Zij is te bereiken op 06-11 92 45 59. •

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

Momice

CL . BTW · ABN AMRO
elftal met· Nationale-Nederlanden.
denken van de
blauwwitte
schaatspakken
RABOBANK ·( IN
HEINEKEN
SANEX · PHILIPS · Wat
PTTteTELECOM
· TVM
· RALEIGH
· NATIONALE-NEDERLANDEN · RED
BULL
Momice
is een online tool om evenement communicatie
met het onvermijdelijke Aegon-logo? Het ABN AMRO World Tennis Tournament of de

makkelijker te maken. Vanuit de gebruiksvriendelijke Momice

· TDK · PON · ESSENT · DELTA LLOYD · ING · HOLLAND CASINO · KLM · PARKER · TATA STEEL · FEENSTRA · SPA · KPN · AMSTEL
·
website bouwt
een organisator zelf in vijf eenvoudige stappen
Rabobank Wielerploeg, die vanaf de jaren negentig de Oranjegekte in de Tour losmaakte. En

een professionele mobiele event site en is de registratie- en

· PDM · RANDSTAD · ASR · wie
JUPILER
NISSAN
· BROTHER
· DSB · DELA
UNIVÉHeineken
· HOUTLAND,
DOELAND, BIG BOSS EN HUBO
· PIET
mail module
makkelijk te beheren. Vanuit één centraal punt
kan zich· de
Olympische
Spelen nog voorstellen
zonder· Holland
House?

informeert de organisator de bezoekers op een professionele

· ENNIA · BAVARIA · SPAAR SELECT · EY · FORTIS · RIZLA · LUCKY STRIKE · PANASONIC · BUCKLER · LEVI’S · MEES & HOPE · en
NUON
duidelijke manier via hun smartphone, tablet of computer.
PASSIE VOOR DE SPORT

NLOTERIJ · MARLBORO · MARS · DE LOTTO · BEN · JAVAN ER · AFAS · LIGA · EFTELING · BRANDSTAFF · GOUDEN GIDS · EIFEL
·
Zo worden je bezoekers al tijdens de aankondiging op
Sportsponsoring is in enkele decennia uitgegroeid van de ‘hobby van de directeur’ tot

· TOTO · RICOH · ORTEC · WEHKAMP
· ORTEC
· VACANSOLEIL
· LEVI’S
MANDEMAKERS
· VACANSOLEIL · TELEVIZIER · DEXTRO
·
een professionele
miljardenbusiness
die nog altijd
groeit. ·Maar
ondanks het grote geld
enthousiast gemaakt voor het evenement.

een leuke en duidelijke manier uitgenodigd, begeleid en

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 organisator heb je een overzicht van al je evenement
boek, sportmarketeer Bob van Oosterhout (door SponsorTribune uitgeroepen tot meest

AKAI · UNIT4 · BNN · DR FOOTS · INTERPOLIS · ELMEX · AEGON · RABOBANK · HEINEKEN· ABN AMRO · SANEX · PHILIPScommunicatie
· TVM · in één website en heb je een duidelijk overzicht
invloedrijke persoon in de Nederlandse sponsorindustrie in 2013) legt bij elk van de honderd

van wie er naar je evenement komen.

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 ·

Maak een vrijblijvend account aan op www.momice.com en

slimme marketing
en oprechte liefde
voor de sport
toe kan leiden.
probeer
het gratis!
· AMSTEL · WASTORA RANDSTAD
· ASR · BUCKLER
· MINOLTA
· JUPILER
· NISSAN · DSB · DELA · HOUTLAND, DOELAND, BIG
BOS
·

•

T ZOOMERS · ENNIA · BAVARIA · SPAARSELECT · SELECT · FORTIS · RIZLA · LUCKY STRIKE · PANASONIC · BUCKLER · LEVI’S · MEES &

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

www.sportsponsorstop100.nl

S BANK · TRUST · MINOLTA · TOTO · RICOH · ORTEC · WEHKAMP · VAN HEESWIJK ELEKTROTECHNIEK · VACANSOLEIL · GOUDSMIT-

ANDEMAKERS · TELEVIZIER · DEXTRO · KWANTUM · PIONEER · VERONICA · TURBANA · HERSCHI · DAEWOO · GAULOISES · DR
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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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Flame Games Amsterdam
Net als in 2013 vonden in het Olympisch Stadion de Flame Games
Amsterdam plaats. Zowel atleten als fans waren te spreken over het
moderne concept, waarbij atletiek en entertainment hand in hand gingen.

AMSTERDAM CITY SWIM FOTOGRAFIE SANDER STOEPKER

FOTO MARTIN CLOOSE

Terugblik

Amsterdam City Swim

FOTO HENK KOSTER

FOTO MIRRE WELBOREN

Op 7 september vond in de Amsterdamse Grachten de derde editie van
de Amsterdam City Swim plaats. Dit jaar werd een recordbedrag van bijna
twee miljoen euro opgehaald in de strijd tegen ALS.

Streetball Masters / 3x3 Basketbal EK-Kwalificatie
Voor het eerst ooit vonden de finales van de Streetball Masters, een
landelijk 3x3 basketbal toernooi, plaats in Amsterdam, op het voorplein
van het Olympisch Stadion. De finaleronde werd gecombineerd met een
kwalificatieronde voor de EK 3x3 basketbal.
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Davis Cup
Deze maand streed het Nederlandse Davis Cup team in de Ziggo Dome om promotie
naar de wereldgroep. Tegen Kroatië werd nipt met 2-3 verloren.

Topsport Amsterdam Magazine
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Kweekvijver voor regionaal talent
Sportpark De Weeren in Amsterdam-Noord is al jaren de thuisbasis van de
wielervereniging ARC Ulysses. De wielerbaan voor trainingen en clubcompetitie
slingert zich om de complexen van het Ronald McDonald Centre heen.
Ze rijden met de eliteteams bij zowel de heren als de dames mee in de topamateur
competitie als ook wedstrijden op het laagste profniveau. Bij de dames rijdt
een aantal zelfs tegen de professionele wereldtoppers als de Amsterdamse
Ellen van Dijk.
TEKST FRANK VAN ROOIJEN FOTO EELKE RIEKS WILMS

van trainingen en wedstrijden
rond de vijftien uur per week.
Als er in het wedstrijdseizoen
zowel op zaterdag als zondag
wordt gereden, schieten we
naar twintig uur per week.
Alle renners combineren dit
met studie of werk, niemand
wordt bij ons betaald.”

Pascal Aandewiel, zelf renner bij ARC Ulysses en één
van de grondleggers van het eliteteam, benadrukt dat
de vereniging bestaat uit een stabiele basis van renners
uit én voor de regio. “Wij hebben bij de heren een
selectie van tien wielrenners die ongeveer hetzelfde
sportieve niveau hebben. We rijden landelijke
wedstrijden op het hoogste amateurniveau en af en
toe worden we uitgenodigd om wedstrijden te rijden
op profniveau. Wij kunnen een goede junior met onze
begeleiding en ons programma laten doorstromen
naar professioneel niveau. Bij de dames ligt het
gemiddelde niveau wat dichter bij elkaar en bereik je
sneller de subtop, bij de heren is dit lastiger.”
De trainingsprogramma’s worden geschreven door de
inspanningsfysiologen van Robic. De wetenschappers
testen de sporters op het complex naast het Velodrome
in Amsterdam Nieuw-West, aansluitend volgen er
individuele trainingsprogramma’s. Aandewiel: “Zowel
bij de heren als de dames is de gemiddelde omvang

Het trainingsseizoen start op
1 november waarna begin maart
de klassiekers starten. De renners van
ARC Ulysses worden in de maanden juni
en juli af en toe uitgenodigd om meerdaagse
etappekoersen in het buitenland te rijden. Aandewiel: “We hebben
meegedaan met de Rondes van Tsjechië, Hongarije en Marokko.
In Marokko reden we tegen een renner die later nog een
keer de gele trui in de Tour de France heeft gedragen.”
Eind september wordt het seizoen afgesloten met de nationale
clubkampioenschappen tijdrijden. Aandewiel over de kansen voor
de heren: “We hebben in de afgelopen jaren rond de top tien
gereden. Door blessures schat ik onze kansen voor dit jaar echter
minder hoog in.”
Om de overstap van toertocht fietser naar wedstrijdwielrenner
te verkleinen, is ARC Ulysses afgelopen zomer begonnen met het
project Start to Race. Via drie clinics worden de fijne kneepjes van
bochtentechniek, rijden in een groep en behendigheid op de fiets
aangeleerd. Het blijkt een succes. Aandewiel: “Begin september zijn
we begonnen met een nieuwe cursus. We vullen als vereniging een
behoefte in waarvan we niet hadden verwacht dat die zou bestaan
en vergroten op die manier onze achterban.” •
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EK atletiek 2016 officieel uit de startblokken.
De afgelopen Europese kampioenschappen atletiek in Zürich (12-17 augustus)
waren voor ons land niet alleen bijzonder vanwege de goede prestaties van de
Nederlandse atleten, ook kreeg Amsterdam officieel de organisatie overgedragen
voor de volgende EK atletiek in 2016. Een mijlpaal in de geschiedenis van de
vaderlandse atletiek.

In Amsterdam moet een compact evenement ontstaan,
waar voor fans en atleten alle faciliteiten dicht bij elkaar liggen. “Het Olympisch Stadion, Sporthallen Zuid, Sportpark
Schinkeleiland, Sportpark Ookmeer en de beoogde hotels
bevinden zich allemaal op korte afstand van elkaar, waardoor
het transportplan minder complex gaat worden.”
De komende maanden staan een aantal belangrijke zaken op
de agenda voor de EK-organisatie. Zo zal de renovatie van de
sportaccommodaties gestart worden, waarbij onder andere
de toplagen in het Olympisch Stadion en Sportpark Ookmeer
gerenoveerd zullen worden. Van deze verbeteringen zullen
de Amsterdamse sportverenigingen ook na de EK profiteren.

Verder worden het wedstrijdschema, hotel- en transportplan
uitgewerkt en wordt de promotiecampagne stap voor stap
verder ontwikkeld. Van Haperen kijkt vol enthousiasme uit
naar de laatste twee jaar richting de EK: “Al met al zijn er al
heel veel uitdagingen, maar we hebben er alle vertrouwen in
dat het een geslaagd toernooi gaat worden!”
Volg de laatste ontwikkelingen van het EK via
www.amsterdam2016.org en @Amsterdam2016 op Twitter. •

TEKST YURI VAN EIJDEN FOTO ERIK VAN LEEUWEN

Tijdens de sluitingsceremonie in het Zwitserse
Letzigrund Stadion nam wethouder Sport
van Amsterdam Eric van der Burg namens de
gemeente de vlag over van Zürich voor de
organisatie van de kampioenschappen in 2016.
Bij dit symbolische moment waren hoofdrollen
weggelegd voor de mascotte van de EK 2014,
Cooly, en de mascotte van de EK 2016, Adam.
“We zijn onze voorbereidingen natuurlijk al
lang geleden begonnen, maar dit kan gezien
worden als het Europese startschot”, aldus
Age Fluitman, voorzitter van de Stichting
EK Atletiek Amsterdam 2016.
Van 6 tot en met 10 juli 2016 zullen 1.500 atleten
uit vijftig verschillende Europese landen op
jacht gaan naar medailles in 44 verschillende
disciplines. Het historische Olympisch Stadion
zal het decor gaan vormen voor dit unieke
sportevenement, dat voor de eerste keer in
Nederland gehouden wordt. Het Olympisch
Stadion heeft echter wel degelijk ervaringen in
het ‘hosten’ van grote, (inter)nationale
atletiekevenementen. In 2001 werden hier de
EK atletiek voor atleten onder 23 jaar gehouden. Daarnaast vinden jaarlijks de NK atletiek,
het internationale atletiekevenement Flame
Games Amsterdam en de start en finish van de
TCS Amsterdam Marathon (dit jaar op zondag
19 oktober red.) plaats. Ook biedt dit stadion
uit 1928 onderdak aan één van de grootste
atletiekverenigingen in Amsterdam, Phanos.
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Voorafgaand aan de sluitingsceremonie presenteerde ‘Amsterdam 2016’ zich op informele
wijze aan nationale atletiekfederaties, media en
genodigden. “Het is goed dat we hier op de slotdag Amsterdam 2016 onder de aandacht van de
Europese atletiekwereld kunnen brengen. Onze
slogan ‘Athletics like never before’ wekt natuurlijk nieuwsgierigheid op en we merken dat de
plannen die er nu al liggen op veel enthousiasme
kunnen rekenen”, aldus olympisch kampioen
Ellen van Langen, één van de voortrekkers in
de lobby om de EK naar Amsterdam te halen.
“Het idee om een aantal onderdelen elders in
de stad te laten plaatsvinden is vernieuwend.
Daar wordt al met bewondering over gesproken. Met het Olympisch Stadion hebben we een
iconische plek voor handen, maar de uitstapjes
naar bijvoorbeeld het Museumplein voor het
speerwerpen en discuswerpen worden zeker een
groot succes.”
De unieke wedstrijdlocaties zijn niet het enige
aspect waarmee Amsterdam 2016 het atletiek als
nooit tevoren wil
presenteren. Rien van Haperen, directeur van de
Stichting EK Atletiek, verwacht de ervaring voor
de toeschouwers naar een hoger niveau te tillen.
“We gaan een atletiekprogramma realiseren
met vaart erin, ondersteund door een professionele presentatie en eigentijdse technologie,
die het mogelijk maakt om prestaties zowel in
als buiten het stadion goed te kunnen volgen.”

Topsport Amsterdam Magazine
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Mansveld Expotech

uw partner in

licht
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geluid

“De voorwaarden voor topturnen
zijn in Amsterdam aanwezig”

energie
rigging

De Koninlijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) benoemde in 2014 de Amsterdamse
turnvereniging Turnz (voorheen Turning Spirit) tot een formeel Talent Opleiding Centrum voor
dames turnen. Een beloning voor jaren hard werken. Hans Gootjes, technisch directeur van

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.

de KNGU: “Turnz is één van de drie topclubs in Nederland die we in 2014 hebben erkend. De
ambitie, voorwaarden en faciliteiten bij zowel de club als bij Topsport Amsterdam zijn dusdanig
dat talenten en senioren kunnen groeien tot mondiale standaard.”

TEKST FRANK VAN ROOIJEN FOTO THOMAS SCHREYER

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
de vereniging beschikt over een
multidisciplinair team met specialisten
op het gebied van krachttraining,
voedingsbegeleiding, fysiotherapie,
maar ook een vertrouwenspersoon.
Bij Turnz zijn deze voorwaarden
geregeld.”

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.

GrafiPlaza connected company

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

MIDDEN HANS GOOTJES

Steeds meer sportbonden maken de keuze om in
Amsterdam een formeel Regionaal Talent Centrum
te starten. De tendens is om als sportbond de
samenwerking te zoeken met een sterke lokale
vereniging alsmede Topsport Amsterdam. De
zwembond en schermbond gingen de KNGU
voor. Hans Gootjes over de samenwerking met de
club: “Turnz is al jaren een stabiele partner van
de bond. Om echter formeel benoemd te worden
tot Talent Opleiding Centrum hebben we Turnz
op diverse vlakken beoordeeld. De kwaliteit van
de technische staf, de hoeveelheid talenten in
de diverse nationale jeugd- en juniorenselecties
en de topsportwaardige accommodatie voldoen
aan onze benchmark. Tevens kijken we naar
de samenwerking met clubs uit de regio en of

Het doel van de KNGU is om bij de
Olympische Spelen van Tokio in 2020
zowel bij de dames als de heren
structureel tot de toptwaalf van de
wereld te behoren. Gootjes: ”Om dit
te bereiken dienden we vooral bij
de jeugd een stap te maken op het
gebied van fitheid, moeilijkheid van de oefeningen en de uitstraling en
presentatie van de sporter. Het blijft immers een jurysport. In 2014 komen
er veertig meisjes uit voor de centrale jeugd- en junioren selecties, ten
opzichte van dertien meisjes vijf jaar geleden. Deze meisjes voldoen aan een
internationale standaard. Turnz is mede verantwoordelijk voor deze groei.”
Gootjes is zeer te spreken over de manier waarop de diverse coaches
van de TOC’s en de KNGU samenwerken. ”Ongeveer acht maal per jaar
komen de diverse selecties in Heerenveen op het Nationaal Training
Centrum bijeen om drie dagen centraal te trainen. Alle coaches zien in
dat we op basis van wederzijds respect en een professionele manier van
samenwerken tot een hoger niveau komen. We benutten elkaars sterke
punten. Heerenveen is weliswaar ons NTC, maar het is niet verplicht voor
senioren om daar fulltime te trainen. Bij Turnz trainen naast de talenten
ook senioren die uitkomen op de mondiale toernooien. Hun dagelijkse
coaches begeleiden hen ook bij de EK’s en WK’s. Ik heb er vertrouwen in
dat we turnsters en coaches van Turnz Amsterdam in actie zullen zien bij
de belangrijke internationale evenementen in deze olympische cyclus.” •
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				 “Wetenschap is onmisbaar
voor goede prestaties in de topsport”
Per 10 juli heeft Amsterdam een ‘Institute of Sport Science’, dat praktische vraagstukken
rond (top)sport, bewegen en gezondheid gaat onderzoeken. Binnen het ‘Amsterdam Institute
of Sport Science’ (AISS) werken de Vrije Universiteit, VU Medisch Centrum, Universiteit
van Amsterdam, AMC en Hogeschool van Amsterdam samen. Vanuit AISS zoeken ze
nauwe samenwerking met sportorganisaties en CTO Amsterdam. Vanuit AISS is Jacomine
Ravensbergen erg enthousiast over deze ontwikkeling: “Alle elementen voor een goede
combinatie tussen topsport en wetenschap zijn in Amsterdam aanwezig!”

gebied van blessurepreventie en –herstel
kunnen we hiermee veel winst boeken.”
Binnen de fieldlabs, maar ook daar buiten,
staat AISS tevens aan de basis van een aantal
ontwikkelingen op onderwijsgebied. Ook
op dit gebied schuilen er grote kansen in de
samenwerking. Ravensbergen: “Er vindt al
aardig wat sportonderwijs plaats, maar één
van de AISS-doelen is om dat algemeen te
gaan organiseren. We starten dit jaar met
een gezamenlijke minor sportpsychologie,
gevolgd door een minor sport in 2015 en
een master high performance coaching over

twee jaar. Samen creëren we een interessant aanbod, maar ook een mooie mix
van studenten binnen één opleiding. Binnen de fieldlabs zullen we bovendien
leerplekken creëren, waarmee de studenten de ideale stageplaatsen kunnen
vinden.”
Al met al veel kansen in Amsterdam om de samenwerking tussen sport en
wetenschap verder te ontwikkelen. “Dit is een machtige stap vooruit. We
hebben nu de basis gelegd die we de komende jaren kunnen uitbouwen. Ik ben
tevreden als er over een paar jaar acht tot tien goede fieldlabs zijn gecreëerd,
waar mooie onderzoeksprogramma’s lopen die voor (CTO Amsterdam) sporters
van waarde zijn, die leiden tot structureel goede prestaties op het hoogste
niveau en die bovendien interessant en bruikbaar zijn voor wetenschap en
onderwijs. Binnen AISS kunnen we elkaar versterken.” Zie voor meer informatie
over het AISS www.aiss.nl •

TEKST HANS SMIT FOTO HANS SMIT

Ravensbergen, vanuit de HvA toegetreden
tot de stuurgroep van AISS, schetst hoe de
ontwikkeling van AISS de afgelopen maanden
in een stroomversnelling kwam. “We zijn lang
bezig geweest met de komst van het NISSI,
een nationale, overkoepelende vorm van
AISS. Dit is helaas niet van de grond gekomen.
We hebben in Amsterdam toen besloten dat
we bij de pakken konden neerzitten, of zelf
konden doorzetten. Er is hier een groot CTO,
er zijn veel RTC’s, grote onderwijsinstellingen ,
sportondernemers- en bedrijven en veel andere
initiatieven. De kansen liggen hier echt voor het
oprapen. Als je dan een beetje ambitie hebt op
het gebied van sport en wetenschap, dan ben je
niet goed bezig als je daar niets mee doet.”
De vijf betrokken kennisinstellingen vullen
elkaar binnen AISS goed aan, aldus
Ravensbergen. “De faculteit Bewegingsweten
schappen van de VU doet bijvoorbeeld veel
wetenschappelijk onderzoek, terwijl de HvA
meer focust op de praktijk. We zijn dus erg
complementair, maar hebben tegelijkertijd
de overlap die nodig is voor een goede
samenwerking. We hebben allemaal de drive
om de sport beter te maken en de overtuiging
dat we daar met onderzoek en onderwijs een
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belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.
We weten allemaal dat als je in de topsport
goed wilt presteren, dat wetenschap dan
onmisbaar is. De grote successen vinden plaats
in landen waar wetenschap een belangrijke
rol speelt, zoals Australië, Nieuw-Zeeland en
het Verenigd Koninkrijk.”
De kern van AISS vindt volgens Ravensbergen
plaats in de zogenaamde fieldlabs, fysieke
onderzoekslabs op de sportlocaties
waar de topsportprogramma’s van CTO
Amsterdam en nationale sportbonden
met test- en meetfaciliteiten gefaciliteerd
worden. Op deze locaties ondersteunen
embedded scientists (‘wetenschappers
in het veld’) de topsportprogramma’s bij
hun wetenschappelijke vraagstukken.
“Wetenschap moet op die locaties een
integraal onderdeel van het begeleidingsteam
worden. Alle fieldlabs zullen zich in ieder
geval richten op monitoring van fitheid, het
herkennen van overtraindheid / blessures en
het herstel daarvan. Coaches doen dit soms al
zelfstandig, maar door dit stelselmatig over
meerdere trainingsprogramma’s te meten,
kunnen wij veel beter patronen herkennen.
Wat werkt goed, wat helpt juist niet? Op het
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“Een unieke kans op weg naar
de Bene League”
Afgelopen seizoen mocht Elise Meijerink toetreden tot het CTO Amsterdam Talent
Team, het talentenprogramma van de KNVB en CTO Amsterdam. In één seizoen
boekte ze niet alleen veel sportieve vooruitgang, maar behaalde ze ook haar diploma
aan het ROC van Amsterdam. Dit seizoen volgt een nieuwe uitdaging aan de HvA,
maar hoopt ze ook op een sportieve stap vooruit: “Uitstromen naar de Bene League
is het doel voor dit seizoen.”
TEKST METTEN DE VRIES FOTO MERIJN SOETERS

In 2013 kwam Elise voor het eerst in aanraking met
het opleidingsprogramma van de voetbalbond en CTO
Amsterdam, al was het in eerste instantie een beetje
onbewust. “Ik droom er sinds de oprichting van Ajax
vrouwen al van om daar te spelen en had mij aangemeld
voor een talentendag. Vervolgens werd ik er uitgepikt
om opnieuw te komen trainen en kreeg ik uiteindelijk
te horen dat ik mocht instromen bij het CTO Amsterdam
Talent Team. Daar was ik natuurlijk erg blij mee!”
Binnen het fulltime topsportprogramma heeft Elise
grote stappen kunnen zetten op sportief gebied.
“Ik trainde bij mijn oude vereniging drie keer per
week. Nu train ik elke dag en komen daar ook zaken
als krachttraining en voedingsbegeleiding bij. Aan het
begin was dat best aanpoten, maar ik merkte al snel dat
ik sterker werd en dat ik een hele wedstrijd makkelijker
kon volhouden. Er worden hier zo veel faciliteiten
geboden om je talent zo goed mogelijk te ontwikkelen.
De coaches geven aan dat ik afgelopen seizoen veel
vooruit ben gegaan.”

Bovendien kreeg Elise hulp bij het vinden van een
topsportvriendelijke stage, die ze vond bij het AMSTA. “Ik
moest mijn stage-uren natuurlijk wel volmaken, maar dat
kon ik heel flexibel om mijn trainingen heen bouwen.”
Dit seizoen begint Elise op maatschappelijk vlak aan
een nieuwe uitdaging. Na het afstuderen aan het
ROC heeft ze gekozen voor de opleiding Maatschappelijk
Werk en Dienstverlening aan de Hogeschool van
Amsterdam. Ook hier heeft ze al een gesprek met
de topsportcoördinator achter de rug. “Je moet als
topsporter uiteindelijk ook gewoon hard werken om
je diploma te halen, maar de HvA biedt me wel een
stukje flexibiliteit met mijn rooster en toetsen. Ik kijk
er erg naar uit om te beginnen.”

Daarnaast hoopt ze dit seizoen een stap te zetten in
haar voetbalcarrière. “Ik ben relatief laat ingestroomd,
ik zit pas een jaar in het programma, maar ben al wel
de oudste. Natuurlijk droom ik van een topclub en van
Oranje, maar voor dit seizoen is een overstap naar de
Bene League denk ik realistisch.” Voor minder doet ze het
echter niet. “Ik ben hier niet naar toe gekomen om terug
te gaan naar de amateurs. Ik hoop gewoon dat ik alles
eruit kan halen wat erin zit. Het CTO Amsterdam Talent
Team heeft mij daarin al op de goede weg geholpen.” •

advertentie

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

Ook op onderwijsgebied heeft Elise in Amsterdam
belangrijke stappen kunnen zetten. Voor het laatste jaar
van haar opleiding maakte ze de overstap naar het ROC
van Amsterdam, onderwijspartner van CTO Amsterdam.
waar ze voor het eerst de ondersteuning kreeg van een
topsportcoördinator. “Door mijn voetbaltrainingen
miste ik eerst best veel lessen, maar de coördinator
heeft ervoor gezorgd dat ik aan kon sluiten bij andere
klassen. Hierdoor hoefde ik uiteindelijk niets te missen.”

26

Topsport Amsterdam Magazine

Topsport Amsterdam Magazine

27

GETAPT IN 175 LANDEN

MAAR WIJ WAREN EERST

Doorstoten naar
de Olympische Spelen
Op jonge leeftijd schreef Teun Bruijnen zich, net als veel jongens van zijn leeftijd, in
bij de lokale voetbalclub. Al snel borg hij zijn kicksen echter op en koos hij voor een
sport die maar door weinig jongeren in Nederland beoefend wordt: gewichtheffen.
De 17-jarige Amsterdammer heeft zich inmiddels ontwikkeld tot één van de beste
Nederlanders in zijn sport en droomt van de Olympische Spelen.
TEKST METTEN DE VRIES FOTO MERIJN SOETERS

Teun is niet bij toeval in het
gewichtheffen terecht gekomen.
Zijn vader Tom begon op 20-jarige
leeftijd met krachttraining en besloot
zich in zijn eigen gym Sportquest te
specialiseren in het gewichtheffen.
Als zoon van was het voor Teun
echter niet vanzelfsprekend dat
hij dezelfde sport zou gaan doen.
“Ik deed al vanaf jongs af aan
speelse krachtoefeningen, maar ben
vervolgens toch op voetbal gegaan.
Mijn vader wilde mij zelf de keuze
laten. Op mijn veertiende heb ik hem
verteld dat ik echt maar één ding
wilde doen, gewichtheffen.”
De wisseling van sport bleek voor
Teun goed uit te pakken. Hij won al snel
zijn eerste nationale jeugdtitels en op zijn
zestiende werd hij zelfs Nederlands kampioen
bij de senioren. Hij focust zich echter op andere
doelen. “Helaas doen er in mijn gewichtsklasse weinig
tot geen concurrenten mee, waardoor je snel in de prijzen
valt. Ik ben vooral trots op mijn nationale jeugdrecord, dat ik
afgelopen jaar bij de Europese Jeugd Kampioenschappen (EJK)
heb getild. Dan weet je dat er in heel Nederland nog nooit
iemand beter is geweest.”
Als gewichtheffer focust Teun op twee onderdelen, het
trekken en het stoten. “Bij het trekken is het de bedoeling dat
je de stang in één keer uitstoot en vervolgens kort vast kunt
houden. Bij het stoten pauzeer je de stang eerst bij je nek en
stoot je vervolgens door. Daarmee haal je normaal hogere
scores” Voor beide onderdelen krijgen gewichtheffers drie
pogingen, waarna de beste scores van beide onderdelen samen
de eindscore vormen. Teun tilde bij de EJK een totaalscore van
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192 kilo, goed voor plaats negen. Dit jaar hoopt hij door te
stoten naar een totaalscore van 220 kilo.
Naast zijn sport gaat Teun naar het Calandlyceum, waar hij
gespreid examen kan doen voor zijn HAVO. Hij is erg blij
met de topsportfaciliteiten die de middelbare school biedt.
“Gewichtheffen heeft voor mij prioriteit, ik wil daar alles
uit kunnen halen. Het Calandlyceum maakt dat mogelijk,
waarbij ik toch mijn diploma haal.” Teun hoopt, net als zijn
vader, de rest van zijn leven met gewichtheffen bezig te
kunnen zijn. “Mijn grote droom is om de Olympische Spelen
te halen. Dat is mogelijk, maar daar moet je gewoon erg
hard voor werken. Op een dag hoop ik de gym van mijn
vader over te nemen. Ik doe dit al zo lang en vind het zo
leuk, ik zou niets anders willen doen.” •
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evenementenkalender

“Als roeier naar Rio”

Oktober
6

Ben Bril Memorial • Boksen
Koninklijk Theater Carré • www.benbrilboxing.com
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Oud top-zwemmer en leukst twitterende sporter van 2012

TCS Amsterdam Marathon/NK Marathon • Atletiek
Amsterdam • www.tcsamsterdammarathon.nl

Nick Driebergen schrijft vanaf begin 2014 een vaste column in

20 - 25

Zesdaagse van Amsterdam • Baanwielrennen
Velodrome Amsterdam • www.zesdaagseamsterdam.nl

het Topsport Amsterdam Magazine. De Amsterdammer geeft
elk kwartaal zijn eigen kijk op de Amsterdamse topsport.

November
5

Ajax - FC Barcelona • Voetbal
Amsterdam ArenA • www.ajax.nl
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December
10

Ajax - Apoel Nicosia • Voetbal
Amsterdam ArenA • www.ajax.nl

10 - 14

Amsterdam Swim Cup • Zwemmen
Sloterparkbad • www.amsterdamswimcup.nl

drinken eigenlijk ook weinig terecht komt
vanwege dezelfde reden.

Niet om nog slimmer te worden. Niet omdat ik er tegenop zie
om te gaan werken en ook niet omdat ik mijn oude opleiding
niet leuk vond. De enige, en meteen ook de belangrijkste
reden; ik heb de WK roeien op de Bosbaan bezocht. Wat een
wereldsport is dat en wat een geweldig evenement was dat.
Fantastisch dat Amsterdam zich zo heeft ingezet om een
dergelijk evenement binnen te halen. Zakenmannen, atleten,
vrijwilligers, sponsoren en leden van het koningshuis; alles liep
rustig door elkaar heen. Maar er was één groep in de grote
meerderheid, namelijk de studenten.
Studenten studeren, studenten drinken bier en studenten
roeien (in willekeurige volgorde). Ik wil dat ook weer. Gezellig
met je vrienden van je studentenroeivereniging in de regen
naar roeiers kijken die écht goed zijn. Zo goed, dat je diep
van binnen weet dat jij dat niveau nooit zal halen. Roeiers
bij wie van studeren eigenlijk weinig terecht komt, omdat
ze dertien keer zoveel trainen als jij. Roeiers bij wie van bier

30

Topsport Amsterdam Magazine

Van de Nederlandse roeiers werd qua
prestaties meer verwacht, daar moeten
we eerlijk over zijn. Met ‘slechts’ één
gouden medaille, op een niet-olympisch
nummer notabene, lijkt het twee jaar
voor Rio de Janeiro een heel lastig verhaal
te worden. Was het de druk? Presteren
op een WK in eigen land is heel lastig,
maar kan ook juist vleugels geven. Je
ouders komen kijken, je buurvrouw ziet
je live op tv, de rollator van je oma blijft in de
modder klemzitten. Allemaal zaken waar je mee
bezig kunt zijn, maar niet mee bezig moet zijn. Het zal
volgend jaar echt beter moeten om een rol van betekenis
te spelen tijdens de Spelen.

Nick Driebergen •

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.

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

Sponsors/Suppliers van
Topsport Amsterdam:
Foot Connection
Groenhof Optiek
GVB
EkoPlaza

Voor toeschouwers moeten de WK ook een hele belevenis
geweest zijn. Ik zag mensen binnenkomen met witte
schoenen en vertrekken met zwarte schoenen. De
Bosbaan was door de regenbuien af en toe een grote
modderpoel. Niemand die daar verder moeilijk over deed.
Wat een fijn publiek! Datzelfde publiek ziet normaal
gesproken slechts tweehonderd meter van een race.
De organisatie had hiervoor de perfecte oplossing; een
rijdende tribune. Zonder vertraging bracht de trein je naar
de start, om vervolgens de gehele race mee te rijden met
de roeiers.
Na de WK wist ik het zeker. Door het publiek, door de
sfeer, door de roeiverenigingen, doordat ik nieuwe
schoenen moest kopen, door de matige prestaties en door
een noviteit als de rijdende tribune; ik wil als studerende
roeier naar Rio.

De onmisbare schakel
op weg naar goud

Dit alles geeft een positieve
impuls aan het sportieve imago
van Amsterdam.

FOTO KEES-JAN VAN OVERBEEKE

Zó klaar was ik er mee. Studeren, negen jaar lang heb ik het
gedaan. Nu ik het papiertje binnen heb, wil ik eigenlijk nog
maar één ding. Opnieuw studeren.

Topsport Amsterdam

