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Amsterdam staat een prachtige sportzomer te wachten.
De Europese kampioenschappen atletiek zullen van 6 tot en
met 10 juli de hele stad Amsterdam beheersen. Onder het
motto ‘Athletics like never before’ zal deze editie van de EK
zeer bijzonder worden. Decor van dit sportspektakel is het
Olympisch Stadion, met als speciaal tintje de kwalificaties speer& discuswerpen op het Museumplein. Verderop in dit blad leest
u alles dat u moet weten over de EK. Event Ambassador Ellen
van Langen vertelt gepassioneerd over alle zaken die dit event
‘Athletics like never before’ maken en atlete Maureen Koster
neemt u mee in haar jacht op een gouden medaille.
Wanneer de EK Atletiek zijn afgesloten, gaat de sportzomer
ruim drie weken later verder in Rio de Janeiro met de
Olympische Spelen. Ongeveer 65 à 70 valide en minder valide
topsporters uit Amsterdam hebben zich geplaatst voor het
grootste sportevenement ter wereld. Hockeyer Mirco Pruyser,
zwemster Robin Neumann en de heren Holland Vier roeien
vertellen in dit magazine over hun Olympische dromen.

Tijdens deze sportzomer zal ook de nieuwe directeur van
Topsport Amsterdam, Frank Thewessem, beginnen.
Vanaf 15 augustus zal Frank het team van Topsport Amsterdam
komen versterken. Het bestuur en het team zijn ervan overtuigd
dat Frank een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de verdere
realisering van de doelstellingen van Topsport Amsterdam,
zoals het uitbouwen van het Centrum voor Topsport &
Onderwijs (CTO) Amsterdam tot een internationaal High
Performance Center, het acquireren en faciliteren van grote,
internationale topsportevenementen en het aangaan van
duurzame samenwerkingen met het bedrijfsleven, onderwijs- en
kennisinstellingen, politiek, media en cultuur. In dit magazine
stelt Frank Thewessem zich middels een interview aan u voor.
Wij wensen u veel plezier met het lezen van dit blad en rekenen
op een gouden Amsterdamse sportzomer. •
Managementteam Topsport Amsterdam
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Frank Thewessem
nieuwe directeur
Topsport Amsterdam
Frank Thewessem (48) start op 15 augustus als de nieuwe directeur van Topsport
Amsterdam. Hij volgt Mariska Woertman op. Frank heeft ruime ervaring in het
bedrijfsleven waar hij diverse (inter)nationale functies bekleedde. De afgelopen tien jaar
was hij werkzaam bij Randstad. De laatste zes jaar in de functie van operationeel
directeur HR Solutions. ‘Van jongs af aan kom ik veel in aanraking met topsport en
topsporters. Iedere keer raak ik geïnspireerd door hun passie en mentaliteit. Dat zie ik
ook terug bij Topsport Amsterdam.’
TEKST: Yuri van Eijden FOTO: Merijn Soeters

“Topsport blijft een
geweldige kapstok
om doelstellingen te
realiseren”
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Frank, economie gestudeerd in Groningen, getrouwd,
drie kinderen en keeper bij Zaterdag 8 van het
Amsterdamse WV-HEDW, kijkt er naar uit om te starten:
‘Ik heb altijd heel veel gevolgd op sportgebied, van de
Tour de France tot testmatches cricket tussen Australië en
Engeland. Als je dan in een wereld kan werken die je leuk
vindt en je kan de ervaringen die je in het bedrijfsleven
hebt opgedaan inbrengen, dan is dit natuurlijk een
prachtige kans. Sport raakt mensen emotioneel, zowel bij
succes als met tegenslag. Dat zijn zulke echte emoties,
dat vind ik mooi om te zien. Daarnaast zijn er tussen de
topsport en het bedrijfsleven paralellen te trekken, zoals
de ontwikkeling van talent. Het gaat erom het beste uit
jezelf te halen en dat is iets waar ik anderen graag in
stimuleer. Dan haal ik ook weer het beste uit mezelf.’

versterken en uitbouwen. Topsport Amsterdam kan
nog meer de verbindende factor zijn en nog meer zelf
de samenwerking aangaan of de samenwerking tussen
verschillende partijen initiëren.’ Hierin is de steun van
het bedrijfsleven onontbeerlijk stelt Frank: ‘Samen met
het bedrijfsleven kunnen we de topsport naar een nog
hoger niveau helpen. Ons netwerk kan zoveel bieden:
kennissen, maar ook kennis. Denk alleen al aan onze
kennis over talentontwikkeling. Topsport blijft een
geweldige kapstok voor bedrijven om doelstellingen te
realiseren. De komende periode zal ook mijn focus liggen
om te kijken wat we hen nog meer kunnen bieden.
We doen het goed als wij de inbreng van het bedrijfsleven
in de topsport en talentontwikkeling groter én effectiever
maken.’

Volgens Frank treft hij bij Topsport Amsterdam een
organisatie met een uitstekende basis: ‘Het is een jonge,
bevlogen club mensen die het de afgelopen periode
prima heeft gedaan. En dat geeft mij de ruimte om
het netwerk goed te leren kennen. Dat vind ik ook een
van de leuke dingen aan deze veelzijdige baan: het
samenwerken met hele diverse stakeholders.
De komende periode zal ik veel op pad gaan om kennis
te maken, te luisteren en een beeld te vormen. Ik word
erg enthousiast van wat ik tot nu toe zie. Samen met
onder andere de gemeente, bonden en bedrijfsleven
halen we al mooie events naar de stad, ondersteunen
we lokale talenten en toppers en bieden we hen een
podium. En via onder meer het Centrum voor Topsport
& Onderwijs (CTO) Amsterdam profileert Amsterdam
zich met sport en sporters. Ik wil dit graag verder

Frank begint in augustus , maar gebruikt de EK Atletiek
om een eerste start te maken: ‘Ik val met mijn neus in
de boter. Hoe mooi is het dat je kan starten tijdens een
van de grootste sportevenementen, ooit in Nederland
georganiseerd? Daarna zal ik natuurlijk met speciale
aandacht de verrichtingen van de Amsterdamse sporters
in Rio de Janeiro volgen. De ervaringen en de leerpunten
van beide evenementen zijn een mooi startpunt om,
samen met alle stakeholders, de komende jaren onze
doelstellingen te realiseren: het uitbouwen van CTO
Amsterdam tot een High Performance Centre, het
binnenhalen en faciliteren van grote, internationale
topsportevenementen en het aangaan van duurzame
partnerships met bedrijfsleven, onderwijs- en
kennisinstellingen, politiek, media en cultuur. Ik heb
ontzettend veel zin om hieraan te beginnen.’ •
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Ellen van Langen:
Trotse EK Ambassadeur
Het is zover: de Europese Kampioenschappen Atletiek in Amsterdam gaan bijna van start.
Van 6 t/m 10 juli zal Amsterdam hét middelpunt zijn van de Europese atletiekwereld.
Eén van de personen die de afgelopen jaren een belangrijke rol heeft gespeeld in de
acquisitie en de organisatie van het evenement is de voormalig Nederlandse topatlete
Ellen van Langen (50). We blikken met de oud olympisch kampioene vooruit op het
evenement en zoomen in op haar rol als Event Ambassdor van één van de grootste
sportevenementen ooit in Nederland sinds de Olympische Spelen van 1928. ‘Ik wil zoveel
mogelijk mensen enthousiast maken voor de sport.’
TEKST: Tijmen Hendriksen FOTO: Merijn Soeters

Met welke doelstelling heb jij de functie als
Event Ambassador ooit aangenomen?
‘Het is een eer om gevraagd te worden als Event
Ambassador voor zo’n bijzonder toernooi als de Europese
kampioenschappen atletiek. Het is voor mij ook een kans
om iets terug te doen voor de sport die mij zoveel heeft
gebracht. Ik wil zoveel mogelijk mensen enthousiast maken
voor deze EK en uitleggen wat een groot en bijzonder
toernooi dit is. Daar kunnen veel mensen zich wellicht nog
geen voorstelling van maken. Maar als je je bedenkt dat
er bijna 1700 atleten zullen meedoen, er meer dan 1750
vrijwilligers nodig zijn en dat de tv-productie van de NOS
ook enorm is, krijg je toch wel een aardig beeld van de
omvang. De baas van NOS Sport zei het laatst nog: dit is
voor de NOS net zo groot als de Elfstedentocht en dat vijf
dagen achter elkaar.’

“Het is voor mij een kans
om iets terug te doen
voor de sport die mij
zoveel heeft gebracht.”
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Waarom worden deze EK Atletiek
“Athletics like never before”?
‘Allereerst omdat het in Amsterdam plaatsvindt.
Amsterdam is een vibrerende, charmante stad en
met het mooie Olympisch Stadion hebben we een
prachtige locatie. Daarnaast natuurlijk de toevoeging
van paralympische onderdelen en de gratis te bezoeken
kwalificaties voor het discus- en speerwerpen op het
Museumplein. De topatletiek kwam nog nooit zo dicht
bij de mensen. Ook wordt er veel werk gestoken in het
creëren van fanbeleving in en om het stadion.
Zo wordt er een Fanzone gecreëerd waar bijvoorbeeld
de huldigingen plaatsvinden. Als laatste is het ook
belangrijk dat we met deze EK actuele maatschappelijke
thema’s koppelen aan diverse side-events. Dankzij een
sportstimuleringsprogramma als #JeKanHet van de
gemeente Amsterdam maken duizenden Amsterdammers
kennis met sport en atletiek. Ontzettend belangrijk!’

Kun jij ons uitleggen wat de rol van Event Ambassador
van de EK Atletiek precies inhoudt?

Wat moeten de EK Atletiek in Amsterdam achterlaten?

‘Ik heb aan de wieg gestaan van het evenement. Het
is al een aantal jaar geleden dat de Atletiekunie en de
Gemeente Amsterdam een bidbook maakten en we dat
voor de Council van European Athletics in Helsinki met
groot succes presenteerden. Sinds we de EK binnen
hebben, heb ik als bestuurslid van de stichting EK Atletiek
vooral een ceremoniële rol en treed ik als woordvoerder
naar buiten richting de media. Tijdens het toernooi ben
ik het aanspreekpunt voor de media en zal ik me ook
veelvuldig laten zien in de hospitality-ruimte om de VIPgasten voorbeschouwingen en nabeschouwingen van de
wedstrijden te geven.’

‘Allereerst moeten we als Nederland en Amsterdam
zijnde aan de wereld laten zien dat we in staat zijn om een
sportevenement van deze omvang te organiseren.
Je krijgt daar niet heel vaak de kans voor. Daarnaast is dit
dé kans voor de Nederlandse atletiek om heel veel mensen
te inspireren. De gemeente Amsterdam en de Atletiekunie
hebben in aanloop naar de EK al veel bereikt wat betreft
het stimuleren van sport onder de bevolking. Dat zal
tijdens het toernooi nog veel meer te zien en te merken
zijn. Voor alle partijen geldt: als de EK meer mensen aanzet
tot sporten en gezond leven, hebben we een heel erg
belangrijke doelstelling van het toernooi bereikt.’ •
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Goaltjesdief van
Amsterdam droomt
van olympische finale
Mirco Pruyser (26) is spits bij hockeyvereniging AHBC Amsterdam. Als het aan hem
ligt, is hij deze zomer ook spits van het Nederlands Elftal tijdens de Olympische
Spelen in Rio de Janeiro. Hoewel bondscoach Max Caldas binnenkort pas de
definitieve selectie bekend maakt, lijkt hij niet om de doelpuntenmachine heen
te kunnen. Het lijkt er dus op dat de laatbloeier zich mag gaan opmaken voor zijn
eerste Olympische Spelen.
TEKST: Raoul el Ouni FOTO: Soenar Chamid

Op zijn vijftiende maakt Pruyser de overstap naar de jeugdopleiding van Amsterdam. In zijn periode tot aan
zijn debuut in het eerste team, krijgt Pruyser een aantal sportieve tegenslagen te verwerken. Vlak nadat hij
aansluiting vond bij het vaandelteam, wordt hij teruggezet naar het tweede. ‘In het tweede ben ik toen goed
mijn draai gaan vinden, omdat ik samenspeelde met oud-olympiërs die in me geloofden. Ze vertelden me
dat ik thuishoorde in het eerste elftal. Vanaf dat moment ben ik nog meer in mezelf gaan geloven.’

“Je kunt me het
beste vergelijken
met voetballers als
Klaas-Jan Huntelaar
en Filippo Inzaghi”

Vervolgens gaat het hard met Pruyser. Hij wordt een vaste waarde in het eerste en hij voelt zich inmiddels
ook helemaal thuis bij de club. ‘Ik vind het mooi dat er bij Amsterdam echt een topsportklimaat heerst.
Je ziet dat iedereen het beste uit zichzelf wil halen. Die cultuur spreekt mij erg aan.’ Dat de club blij met hem
is blijkt wel wanneer hij afgelopen jaargang wordt uitgeroepen tot Amsterdammer van het jaar. Een mooie
onderscheiding. De waardering is wederzijds, aangezien Pruyser zichzelf beschouwt als kind van de club.
Dit seizoen verliest Pruyser met Amsterdam de finale om het landskampioenschap van Nederland. Ook de
finale van de Euro Hockey League weet hij niet winnend af te sluiten. Ondanks dat kan hij zelf terugkijken op
een zeer goed seizoen. Een seizoen waarover we voorzichtig kunnen spreken van zijn definitieve doorbraak.
Hij scoort goal na goal. ‘Ik ben zelf wel een beetje verbaasd over mijn eigen niveau dit seizoen. Ik ben een
onberekenbare spits. Je kunt me het beste vergelijken met voetballers als Klaas-Jan Huntelaar en Filippo
Inzaghi. Ooit maakte ik eens 24 doelpunten in een seizoen. Op dat moment dacht ik dat het onmogelijk zou
zijn om daar overheen te komen. Maar kijk nu, het kan toch, haha!’
Olympische Spelen
De reden waarom hij een laatbloeier genoemd wordt, is het Nederlands Elftal. Pas eind 2014 haalt de
huidige bondscoach Max Caldas hem bij de selectie. Tijdens het EK 2015 in Londen scoort Pruyser tweemaal
(waaronder een goal in de finale) en wordt hij met Nederland Europees kampioen. ‘Dat was een prachtig
moment, vooral ook omdat we al zo lang niks gewonnen hadden. Het voelde ook als een persoonlijke
bekroning.’
Hij kan dus met Oranje naar de Olympische Spelen. In Rio behoren ze zeker tot de medaillekandidaten, maar
de concurrentie is moordend. Hij heeft het al vaak met zijn vrienden en teamgenoten Billy Bakker en Valentin
Verga gehad over hoe het is om een olympisch toernooi te mogen spelen. Zijn olympische droom is echter
gaan leven door oud- international Floris Evers. ‘Floris is eigenlijk mijn mentor. Hij gelooft echt in mij en dat
geeft mij een enorme boost. Hij noemt mij zelfs al Rio Pruyser.’ Of hij definitief mag afreizen naar Rio is nog
even de vraag, maar het heeft er alle schijn van dat Brazilië zich mag gaan opmaken voor de goaltjesdief uit
Amsterdam. ‘Als ik de definitieve selectie haal en dus naar de Olympische Spelen mag, dan is het mijn droom
om de finale tegen Australië te mogen spelen, de winnende te maken en de gouden plak om mijn nek
hangen. Ik zal dan de overwinning zeker vieren met Floris.’ •
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Maureen Koster
wil met EK goud naar
Rio de Janeiro

“De groei van onze
atletieksport komt
mooi samen met een
EK in eigen land.”

De Nederlandse atletieksport bloeit als nooit tevoren. Dit moet worden verzilverd
op de EK Atletiek die van 6 tot en met 10 juli 2016 in het Olympisch Stadion en het
Museumplein plaatsvinden. Meerdere Nederlandse atleten behoren op dit moment
tot de wereldtop of schurken daar tegenaan. Eén van die nationale toppers is
Maureen Koster. De atlete van Phanos Amsterdam heeft maar één doel de komende
EK: goud winnen op de 5000 meter in het Olympisch Stadion. ‘Het Wilhelmus horen
klinken met al die Nederlandse fans om je heen, daar droom ik van.’
TEKST: Tijmen Hendriksen FOTO: Soenar Chamid

De keuze om op de komende EK de 5000 meter te lopen
in plaats van haar geliefde 1500 meter maakte Koster met
volle overtuiging én ambities. ‘Ik wil een gouden medaille
op de EK in eigen land. Op de 5000 meter acht ik mijzelf
daar kansrijker voor. Dat komt mede door de aanwezigheid
van Sifan Hassan op de 1500 meter. Nadat ik op 1 mei een
goede 5000 meter liep in de Verenigde Staten, heb ik de
knoop doorgehakt. Nu heb ik duidelijkheid en dat brengt
rust met zich mee.’
Als we de prestaties van de Nederlandse atleten de
afgelopen jaren op een rijtje zetten, lijken we een reële
kans te maken op meerdere medailles de komende EK.
De Nederlandse atletieksport heeft weleens minder vette
jaren meegemaakt. ‘Aan de ene kant is het toeval dat
er nu zo’n goede lichting Nederlandse atleten is,’ denkt
Koster. ‘Middellange afstand lopers als Sifan Hassan, Susan
Kuijken en Jip Vastenburg en ikzelf; we werken allemaal
met een andere coach. Aan de andere kant werkt het
ontzettend motiverend als je met elkaar traint en goede
prestaties levert. Je wilt steeds meer als je al die andere
Nederlandse atleten ziet. De groei van onze atletieksport
komt mooi samen met een EK in eigen land.’
Als we haar vragen waar ze de komende EK Atletiek, naast
haar race, het meeste naar uit kijkt, is Koster ontzettend
stelling. ‘Het Nederlandse volkslied als ik op het podium
sta. Een bronzen en een zilveren medaille is mooi, maar
het Wilhelmus horen klinken met al die Nederlandse fans
om je heen, daar droom ik van.’
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De keuze voor de 5000 meter heeft Koster ook
gemaakt met het oog op dat andere doel deze zomer:
de Olympische Spelen van Rio de Janeiro. Het toernooi
waar ze op de 1500 meter wel gaat starten. ‘Als ik de 1500
meter in Amsterdam ook zou lopen, zou ik twee keer in
actie moeten komen. In Rio de Janeiro moet ik zelfs drie
keer lopen als ik de finale haal. Het lopen van een race is
niet alleen fysiek, maar ook mentaal ontzettend zwaar. Als
ik over een maand topfit in Rio wil verschijnen, is dit de
beste keuze. Een EK in eigen land is prachtig, maar brengt
wel prestatie druk met zich mee. De 5000 meter leent zich
hier perfect voor,’ aldus de Nederlandse topatlete.
Waar ze op de EK haar vizier heeft gericht op een gouden
plak, gaat ze in Rio de Janeiro voor een finaleplaats op
de 1500 meter. Koster: ‘In zo’n finale kan uiteindelijk alles
gebeuren. Het gaat er niet om wie hardste, maar wie het
slimste kan lopen. Je moet overal rekening mee houden.
Ik kijk er ontzettend naar uit om dat steekspel op het
hoogste niveau mee te maken.’
Voor het zover is, wacht zaterdag 9 juli om 21:05 uur
eerst die race in het Olympisch Stadion. De race waar
het voor Maureen Koster moet gaan gebeuren.
“Den kohohohoning van Hispanje, heb ik altijd geëerd”,
wat zou het mooi zijn als Koster straks met die woorden,
onder begeleiding van het Nederlandse publiek, haar EK
af zou kunnen sluiten. •
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Robin Neumann na
eindexamens op weg
naar Rio de Janeiro
Eindexamen, EK Zwemmen, eindexamen, trainingskamp en weer eindexamens.
Zo zag de afgelopen periode van de Amsterdamse topzwemster Robin Neumann (18)
er globaal uit. Een erg drukke en uitdagende periode voor de VWO-leerlinge van het
Calandlyceum. We blikken met de ambitieuze Neumann, die al vijf jaar deel uitmaakt van
het zwemprogramma van de KNZB en CTO Amsterdam, terug op deze periode vol met
topsport en onderwijs en kijken vooruit naar de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.
TEKST: Tijmen Hendriksen FOTO: Merijn Soeters

We spreken met Robin Neumann na haar training aan
de rand van het Sloterparkbad. Gedetailleerd omschrijft
ze haar afgelopen periode. ‘Dinsdag 17 mei had ik mijn
eindexamen Engels. Ik had mijn koffer meegenomen
naar de examenzaal. Daarna ben ik direct door gegaan
naar Schiphol om naar de EK Zwemmen in Londen te
vliegen. Op woensdag heb ik mijzelf voorbereid op mijn
wedstrijden van donderdag en vrijdag. Zondagochtend
om 4:30 uur ben ik alleen teruggevlogen om maandag
mijn examen Duits te maken. Je begrijpt dat het moeilijk
was om mezelf na zo’n toernooi op dat examen te
focussen, maar ik denk dat het me aardig is gelukt.’
Neumann maakte dat examen Duits met een bronzen
EK-medaille op zak. Zij won dit eremetaal in Londen
met de 4x200 meter vrije slag estafette.
‘We zwommen met deze estafette voor het eerst op
een internationaal toernooi. Dat we dan meteen brons
winnen is supergaaf. Een prachtige ervaring en boost
richting de Olympische Spelen.’

“Mijn droom? Ooit wil ik
individueel op een
olympisch podium staan.”
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Vijf dagen na haar examen Duits vertrok de
Amsterdamse zwemster naar Tenerife voor een
trainingskamp met de potentiële Nederlandse
olympische zwemploeg van de KNZB. ‘Mijn vrienden
gingen na de examens naar Mallorca om te feesten,
haha. Ik ging voor twee weken naar de zon van Tenerife
om heel hard te trainen. Begin juli staat er een wedstrijd
in het Franse Vichy op het programma waar ik mijn
vormbehoud voor de estafetteploeg moet tonen. Ook
wil ik daar nog een poging wagen mijzelf individueel
te kwalificeren voor de 200 meter vrije slag. Tussen de
trainingen door heb ik ook hard moeten studeren.

Op dinsdag 21- en woensdag 22 juni moest ik namelijk
mijn eindexamens Wiskunde en Economie nog maken.’
Om deze drukke periode zo goed mogelijk door te
komen, heeft de Amsterdamse zwemster veel hulp
gehad om de juiste balans tussen topsport en onderwijs
te vinden. ‘Ik zit op het Calandlyceum in een CTOklas met allemaal topsporters. In die klas wordt er
rekening gehouden met jouw trainingen en wedstrijden.
Door deze regeling van CTO Amsterdam kan ik mijn
examens over twee jaar spreiden en kon ik dit jaar mijn
examenprogramma aanpassen. Als ik deze regeling via
CTO Amsterdam niet had gehad, had ik de combinatie
met de EK Zwemmen niet kunnen maken.’
Nu de VWO-examens achter de rug zijn, kan de focus van
Neumann op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro.
‘Op 3 juli wordt er bekend gemaakt wie er in de 4x200
meter estafetteploeg zitten. Daar hoop ik bij te zitten.
Als je mij een jaar geleden had verteld dat ik mogelijk
naar de Spelen zou gaan, had ik je voor gek verklaard.
Het is allemaal heel snel gegaan. Tot vorig jaar zwom ik
nog alleen de rugslag. Mijn coach Martin Truijens zag
echter ook veel potentie in mijn vrije slag. Met gerichte
trainingen heb ik grote stappen gemaakt. Mijn droom?
Ooit wil ik individueel op een olympisch podium staan.’
Na het interview moet er nog een foto gemaakt worden.
Op eigen initiatief trekt Neumann een rode trui aan
waar met grote letters ‘Road to Rio’ op prijkt. Door haar
eindexamens lagen op die weg naar de Olympische
Spelen voor Robin Neumann een aantal uitdagingen, maar
alles wijst erop dat ze haar bestemming gaat bereiken. •

Topsport Amsterdam Magazine

13

Leden Topsport Ams terdam BusinessClub

Zwembad • Horeca • Evenementen

Sloterparkbad

TIG SPORTS

IMPROV ING YOUR PERFORM A NCE
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Terugblik
Urban Sports Week
Amsterdam
Van 28 april t/m 2 mei was de stad Amsterdam de
playground voor de eerste editie van de Urban Sports Week
Amsterdam. Deze week leverde prachtige plaatjes op. •
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Korfbal League Finale
Op 16 april 2016 werd de Korfbalfinale in de
Amsterdamse Ziggo Dome gespeeld. TOP/Quoratio
uit Sassenheim ging er onder toeziend oog van
uitzinnig publiek met de hoofdprijs vandoor. •
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Bestel ál uw
kantoorproducten via

Met één enkele klik ruim 18.000 kantoorproducten rechtstreeks te koop bij Ricoh Amsterdam

ricoh-officefood.nl

Ricoh is dé expert in het innoveren en transformeren van documentstromen en laat
organisaties kennis en informatie slimmer en sneller delen. Altijd en overal. Veilig en gericht.
Bezoek snel onze Officefood pagina en maak meteen gebruik van de extra voordelen:
• 18.000 kantoorproducten
• 24 uur per dag bestellen
• Altijd inzicht in uw bestellingen
• Extra voordeel op uw artikelen middels uw persoonlijke account
• Uw eigen favorietenlijst met uw meest bestelde producten
Ricoh Business Center Noord-Holland Amsterdam
Paasheuvelweg 34-H2
1105 BJ Amsterdam
www.ricoh-officefood.nl

Komt u er niet uit? Geen vraag is ons te gek! Mail dan naar: officefood@ricoh-amsterdam.nl
We zien u graag terug op Ricoh-officefood.nl!

Heuvelman Sound & Vision B.V.
nieuwe Briljantsponsor
Topsport Amsterdam
vlnr. Sven Pechler en Arjen Buijs

VOOR ELK MOMENT

VAN DE DAG

Heuvelman Sound & Vision B.V. is de nieuwe Briljantsponsor van Topsport Amsterdam.
Heuvelman voorziet de zakelijke markt al vele decennia van professionele audiovisuele
oplossingen. Het bedrijf, dat het hoofdkantoor gevestigd heeft in Culemborg en
recent ook een vestiging heeft geopend in Amsterdam, wil middels het sponsorship
bij Topsport Amsterdam haar naamsbekendheid via topsportevenementen in de
metropoolregio Amsterdam nog verder versterken.
TEKST: Tijmen Hendriksen FOTO: Merijn Soeters

De keuze om via de sport de naamsbekendheid te
activeren is Heuvelman niet vreemd. ‘Heuvelman Sound
& Vision B.V. heeft de afgelopen jaren de eer gehad
om in samenwerking met diverse gerenommeerde
sportmarketingbureaus een aantal sportevenementen
te mogen faciliteren zoals de WK Beachvolleybal 2015,
De Tourstart in Utrecht, het WK Roeien en diverse
evenementen in samenwerking met Ajax.’ Vertelt Arjen
Buijs, Commercieel Manager bij Heuvelman Sound &
Vision B.V. ‘Stuk voor stuk grote commerciële en sportieve
successen. Hoogtepunt was zonder twijfel het drie weken
durende WK Hockey 2014, waar de onderdelen sport,
techniek en samenwerking met de supplying partners tot
in de finesse waren gecombineerd.’
Ondanks het feit dat Heuvelman al veel werkzaamheden
in de sport verricht, zien ze in de samenwerking
met Topsport Amsterdam nieuwe kansen. Arjen
Buijs: ‘Naamsbekendheid van grote bedrijven wordt

ALTIJD VERFRISSEND

tegenwoordig veelal geactiveerd door de associatie met
topsport en sportevenementen. Topsport Amsterdam heeft
als kerntaak sportevenementen naar Amsterdam te halen en
door onze samenwerking zitten we nu heel dicht bij het vuur.
Daarnaast willen wij graag bijdragen aan de andere kerntaak
van Topsport Amsterdam: het van A tot Z faciliteren van de
sportwereld in Amsterdam. Wij hebben de skills in huis om
het audiovisuele gedeelte bij evenementen optimaal te laten
verlopen,’ aldus Arjen Buijs.
Manager Commercie bij Topsport Amsterdam Sven Pechler
is ook zeer verheugd met de nieuwe briljantsponsor. ‘Met
Heuvelman hebben we een partner erbij gekregen met een
unieke expertise die samen met Topsport Amsterdam verder
gaat werken om het topsportklimaat in de Metropoolregio
Amsterdam te versterken. In de afgelopen periode is al
gebleken dat ze vele innovatieve en creatieve ideeën hebben
die de sport en vooral de evenementen van kwaliteitsimpuls
kunnen voorzien. Ik kijk uit naar een langdurig partnership.’ •
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		SCHEDULE EUROPEAN ATHLETICS
DAY 1 - WEDNESDAY 6 JULY

DAY 2 - THURSDAY 7 JULY

DAY 3 - FRIDAY

8 JULY

DAY 4 - SATURDAY 9 JULY

DAY 5 - SUNDAY 10 JULY

SESSION 1 : 10:45 – 14:05

SESSION 3 : 10:00 – 15:45

SESSION 5 :

12:15 – 14:40

SESSION 7 : 13:00 – 16:10

SESSION 9 : 09:30 – 11:30

12:15

100m Heptathlon

Women

13:00

Long Jump
Heptathlon

Women

A+B

9:30

Half Marathon

Women

Final

Half Marathon

Men

Final

10:00

110m Hurdles
Decathlon

Men

10:05

Pole Vault

Women

Qualifying A+B

12:30

Hammer Throw

Men

Qualifying A

13:05

Shot Put

Men

Qualifying A+B

9:50

Qualifying A+B

10:50

Discus Throw
Decathlon

Men

A

12:55

110m Hurdles

Men

Qualifying
Round

13:55

4 x 400m Relay

Women

Round 1

SESSION 10 : 17:00 – 19:00

Women

Qualifying
Round

11:10

Triple Jump

Men

Qualifying A+B

13:00

High Jump Heptathlon

Women

A+B

14:10

High Jump

Men

Qualifying A+B

17:00

High Jump

Men

Final

Long Jump
Decathlon

Men

A+B

11:20

200m

Men

Qualifying

13:10

Triple Jump

Women

Qualifying A+B

14:20

Javelin Throw
Heptathlon

Women

A

17:05

400m Hurdles

Women

Final

12:00

Discus Throw
Museumplein

Women

Qualifying A

12:00

Javelin Throw
Museumplein

Women

Qualifying A

13:30

3000m Steeplechase

Women

Round 1

14:25

4 x 400m Relay

Men

Round 1

17:10

Hammer Throw

Men

Final

12:05

Hammer Throw

Women

Qualifying B

12:05

800m

Men

Round 1

13:40

Hammer Throw

Men

Qualifying B

15:25

Javelin Throw
Heptathlon

Women

B

17:15

3000m
Steeplechase

Women

Final

12:10

200m

Women

Qualifying
Round

12:10

Discus Throw
Decathlon

Men

B

14:15

400m Hurdles

Women

Qualifying
Round

SESSION 8 : 18:40 – 22:00

17:25

Triple Jump

Women

Final

12:40

100m

Men

Qualifying
Round

12:45

100m

Women

Qualifying
Round

SESSION 6 :

18:05 – 21:45

18:45

Javelin Throw

Women

Final

17:30

Shot Put

Men

Final

13:05

Long Jump

Men

Qualifying A+B

13:15

Pole Vault Decathlon

Men

A+B

18:05

Shot Put Heptathlon

Women

A+B

19:15

110m Hurdles

Men

Semi-Final

17:35

4 x 100m Relay

Women

Final

13:10

400m

Women

Qualifying
Round

13:25

Javelin Throw
Museumplein

Women

Qualifying B

18:10

Hammer Throw

Women

Final

19:20

Pole Vault

Women

Final

17:45

1500m

Women

Final

13:15

Discus Throw
Museumplein

Women

Qualifying B

SESSION 4 : 16:10 – 19:50

18:15

1500m

Women

Round 1

19:40

4 x 100m Relay

Men

Round 1

17:55

4 x 100m Relay

Men

Final

13:25

Shot Put Decathlon

Men

A+B

16:15

Javelin Throw
Decathlon

Men

A

18:35

800m

Men

Semi-Final

19:45

Triple Jump

Men

Final

18:10

5000m

Men

Final

13:35

400m

Men

Qualifying
Round

16:15

400m Hurdles

Men

Semi-Final

18:50

200m

Men

Semi-Final

20:00

4 x 100m Relay

Women

Round 1

18:30

800m

Men

Final

16:35

Discus Throw
Museumplein

Men

Qualifying A

19:10

Pole Vault

Men

Final

20:20

400m Hurdles

Women

Semi-Final

18:40

4 x 400m Relay

Women

Final

Final

18:50

4 x 400m Relay

Men

Final

10:45

Hammer Throw

Women

10:50

100m Decathlon

Men

11:05

High Jump

Women

11:40

100m Hurdles

11:45

Qualifying A

SESSION 2 : 15:30 – 20:00
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15:30

High Jump
Decathlon

Men

A+B

16:45

400m

Men

Semi-Final

19:15

100m

Women

Semi-Final

20:35

Discus Throw

Men

17:05

Javelin Throw
Museumplein

Men

Qualifying A

17:05

Shot Put

Women

Final

19:20

Long Jump

Women

Final

20:45

800m Heptathlon

Women

17:05

400m Hurdles

Men

Qualifying
Round

17:10

100m Hurdles

Women

Semi-Final

19:40

400m Hurdles

Men

Final

21:05

5000m

Women

Final

17:30

200m

Women

Semi-Final

17:20

Javelin Throw
Decathlon

Men

B

19:50

400m

Men

Final

21:30

110m Hurdles

Men

Final

17:50

Pole Vault

Men

Qualifying A+B

17:30

High Jump

Women

Final

20:00

200m Heptathlon

Women

21:40

800m

Women

Final

17:55

3000m
Steeplechase

Men

Round 1

17:35

400m

Women

Semi-Final

20:15

Discus Throw

Women

Final

21:50

1500m

Men

Final

18:25

800m

Women

Round 1

18:00

100m

Men

Semi-Final

20:25

400m

Women

Final

18:40

Javelin Throw
Museumplein

Men

Qualifying B

18:15

Discus Throw
Museumplein

Men

Qualifying B

20:35

200m

Men

Final

18:40

Long Jump

Women

Qualifying A+B

18:20

Long Jump

Men

Final

20:45

10,000m

Men

Final

18:55

10.000 m

Women

Final

18:25

1500m

Men

Round 1

21:25

3000m Steeplechase

Men

Final

Amsterdam_2016

19:10

Shot put

Women

Qualifying A+B

18:35

Javelin Throw

Men

Final

21:45

100m

Women

Final

@Amsterdam_2016

19:35

400m Decathlon

Men

18:50

800m

Women

Semi-Final

ECH_2016

19:10

200m

Women

Final

Amsterdam2016

19:20

1500m Decathlon

Men

19:40

100m Hurdles

Women

Final

OLYMPIC STADIUM

19:50

100m

Men

Final

MUSEUMPLEIN

Topsport Amsterdam Magazine

AMSTERDAM2016.ORG
#ECH2016
@Amsterdam2016 (Dutch)
@Euro_champs (English)
Amsterdam2016

Amsterdam2016
Amsterdam2016
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Nieuwe leden

BU S I N E S S CL U B

Topsport & Business
Topsport en bedrijfsleven zijn
onlosmakelijk met elkaar verbonden en
vormen ook een winnende combinatie.
Of het nu gaat om sponsoring van grote,
internationale topsportevenementen of
de sponsoring van individuele sporters,
de commerciële mogelijkheden zijn
eindeloos.

regio Amsterdam. Met de samenwerking
met het bedrijfsleven willen wij de
topsport in de metropoolregio
Amsterdam op een nog hoger niveau
brengen. De bijdragen uit sponsoring
komen dan ook rechtstreeks ten goede
aan de talentvolle, Amsterdamse
sporters.

Topsport Amsterdam biedt diverse
vormen van sponsoring op maat,
zoals vitaliteitsprogramma’s, clinics,
inspiratiesessies met topsporters en B2B
mogelijkheden met het bedrijfsleven in

Met deze middelen kunnen zij worden
geholpen met het realiseren van hun
sportieve ambities en worden er mooie,
internationale topsportevenementen
naar Amsterdam gehaald waar deze

>

toppers een podium hebben om in
eigen stad te excelleren.
Samen met u kijken we graag naar
de mogelijkheden die sport voor uw
organisatie kan bieden. •

Liefde voor
papier
Met liefde selecteren wij papier.
Met liefde behandelen wij papier.

Topsport Amsterdam en Matrix
Fitness gaan de krachten bundelen.
Matrix Fitness - een leverancier
van hoogwaardige cardio- en
krachtapparatuur - heeft zich
aangesloten bij de Topsport Amsterdam
BusinessClub.
‘Matrix Fitness zet zich dagelijks in
voor sporters die een topprestatie

willen leveren,’ aldus Sales Manager
Bastiaan Pieroelie. Net zoals Topsport
Amsterdam vinden wij het belangrijk
om bij te kunnen dragen aan een
sportieve en vitale samenleving. Zoveel
mogelijk mensen in beweging krijgen,
dat is onze missie! Fantastisch toch,
wanneer je elkaar als partner daarin kunt
versterken?’
Manager commercie van Topsport
Amsterdam, Sven Pechler, is eveneens
blij met de toetreding van Matrix
Fitness tot de Topsport Amsterdam

support- en property-services voor
opdrachtgevers uit verschillende
sectoren, zich aansluit bij de Topsport
Amsterdam BusinessClub.

Topsport Amsterdam en ISS Facility
Services hebben een overeenkomst
getekend waarmee ISS, dat
gespecialiseerd is in het faciliteren
van cleaning-, catering-, security-,

BusinessClub. ‘Met Matrix Fitness
hebben we een partner gevonden die
ons verder kan helpen om optimale
kracht- en cardiofaciliteiten te
organiseren voor de CTO- en alle andere
topsporters in Amsterdam.’ •

Wilco Nieboer, directeur Segments &
Specialties van ISS Facility Services
is erg blij met de nieuwe samenwerking:
“ISS Facility Services hoopt middels
haar diensten de randvoorwaarden
om te presteren voor de Amsterdamse
sport en het bedrijfsleven nog verder
te optimaliseren. Daarom zijn we blij en

trots om onze naam te mogen verbinden
aan Topsport Amsterdam.”
Ook Topsport Amsterdam is blij met de
toetreding tot de BusinessClub. Frank
van Rooijen van Topsport Amsterdam:
“We maken nu al gebruik van de
expertise van ISS voor de ontwikkeling
van nieuwe, gemeenschappelijke
ruimtes voor talentvolle Amsterdamse
sporters. Het is bijzonder te constateren
op hoeveel verschillende vlakken zij
specialismes leveren.” •

Met liefde bedrukken wij papier.
Met liefde brengt papier uw boodschap.
Meer weten over MullerVisual? Ga naar
mullervisual.com of bel 020 - 410 61 61.

Topsport Amsterdam en Freezlab
hebben onlangs de handtekening
gezet onder de overeenkomst waarmee
Freezlab zich aansluit bij de Topsport
Amsterdam BusinessClub. Door
de samenwerking breidt Topsport
Amsterdam haar BusinessCub uit met
een bedrijf dat gespecialiseerd is in
Whole Body Cryotherapie.

Annette Hoeben, sales manager bij
Freezlab: ‘Wij zijn een gloednieuw
bedrijf wat sinds februari 2016 in het
Olympisch Stadion is gevestigd en
een uniek product aanbiedt.
Na onze deelname aan de Topsport
Amsterdam Business speeddate op de
rondvaartboot wisten wij het zeker:
wij sluiten ons aan als businesspartner
van Topsport Amsterdam!’
Frank van Rooijen mocht namens de
commerciële afdeling van Topsport

Amsterdam het unieke product
persoonlijk ervaren. ‘Het was een
uitdaging om in een cabine van
-110 graden Celsius de impact op
je lijf te voelen. Wetenschappelijke
studies wijzen uit dat dit o.a. voor
topsporters een toegevoegde waarde
heeft tot sneller herstel. Maar ook
niet-topsporters kunnen baat hebben
bij cryotherapie. Freezlab is op deze
manier een mooie toevoeging aan
ons netwerk.’ •

GrafiPlaza connected company
Topsport Amsterdam Magazine

23

Prestaties Amsterdamse
topsportverenigingen
seizoen 2015/2016
Bijna alle Amsterdamse topsportverenigingen die in de hoogste landelijke divisies
acteren, hebben de afgelopen weken hun competitie afgesloten. Ook dit seizoen
streed een indrukwekkend aantal verenigingen om de nationale titels.
Topsport Amsterdam zet alle prestaties van het afgelopen seizoen op een rijtje.
FOTO L&D AMSTERDAM PIRATES: Rob Jelsma

FOTO ASV LEBO: Ricky Sports Photography

Basketbal: CTO Amsterdam Vrouwenbasketball & BC
Apollo Amsterdam
Na het succesvolle seizoen 2014-2015 verlieten een
aantal dragende speelsters het CTO Amsterdam
Vrouwenbasketball programma. Het vertrek van deze
dragende speelsters kon dit seizoen door het jonge team
van CTO Amsterdam nog niet worden opgevangen.
Het team eindigde op de laatste plaats in de Vrouwen
Basketball League.
De mannen van BC Apollo Amsterdam eindigde in de
Eredivisie Basketbal op een vijfde positie. Na de zevende
plaats van vorig seizoen en een aantal overwinningen
op topploegen kan de Amsterdamse club daar tevreden
over zijn.
Handbal: Succes Schoonmaak/VOC Amsterdam
De handbalsters van Succes Schoonmaak/VOC
Amsterdam hebben afgelopen seizoen het handbalseizoen
in Nederland gedomineerd. De competitie en de
daaropvolgende play-offs verliepen vlekkeloos, maar in
de finale ging het mis tegen SERCODAK/Dalfsen. De
handbalsters uit Dalfsen wonnen de ‘best of three’ met 2-1
en konden de zesde titel op rij bijschrijven.
Hockey: Heren en Dames AHBC / Hurley / Pinoké
Zowel de heren als de dames van AHBC eindigden de
Hoofdklasse 2015-2016 als koploper. Helaas ging het voor
beide teams ook mis in de finale van de play-offs. Beide
teams verloren die finale. De heren van Hurley begonnen
het seizoen uitstekend maar eindigden, net als de dames
van Hurley en de heren van Pinoké, in de middenmoot.
De dames van Pinoké eindigden op een plek die de ploeg
veroordeelde tot de play-outs. De play-outs werden door
de blauwhemden overleefd waardoor zij ook volgend jaar
weer in de Hoofdklasse uit zullen komen.
Honkbal: L&D Amsterdam Pirates
Ondanks dat de Hoofdklasse Honkbal voor de L&D
Amsterdam Pirates nog in volle gang is, heeft de
Amsterdamse vereniging de eerste hoofdprijs al binnen.
Op 4 juni wist L&D Amsterdam Pirates namelijk de
24
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European Champions Cup te winnen in het Italiaanse
Rimini (zie foto). Het is voor L&D Amsterdam Pirates de
eerste keer dat zij zich de beste club van Europa mogen
noemen.
Korfbal: AKC Blauw-Wit & AW/DTV
De korfballers van AKC Blauw-Wit eindigden als derde
in de Korfbal League seizoen 2015-2016. In de halve
finale van de play-offs bleek nummer twee TOP/Quoratio
een maatje te groot. In een volgepakt Ziggo Dome in
Amsterdam mochten de Amsterdammers daardoor tegen
KZ/Hiltex om de derde plaats gaan spelen. Deze wedstrijd
werd door Blauw-Wit overtuigend gewonnen.
In het seizoen 2015-2016 speelde ook het Amsterdamse
AW/DTV in de hoogste korfbaldivisie. De Amsterdammers
weerden zichzelf kranig en wist zichzelf via de play-outs te
verzekeren van minstens nog een seizoen Korfbal League.
Voetbal: Ajax & Ajax Vrouwen
Lang zat het ernaar uit dat Ajax de vijfde titel in zes
seizoenen binnen gingen slepen. Helaas ging het voor de
Amsterdammers mis op de slotdag van de Eredivisie. Door
een 1-1 gelijkspel bij De Graafschap ging PSV er met de
titel vandoor.
Ook de vrouwen van Ajax hadden lang uitzicht op het
kampioenschap. De Amsterdamse vrouwen voerden bijna
het gehele seizoen de ranglijst aan maar werden op het
einde voorbijgestreefd door FC Twente, die hun titel
prolongeerde.
Zaalvoetbal: ’t Knooppunt Amsterdam & ASV Lebo
Met de eerstgenoemde club als koploper domineerden
de Amsterdamse zaalvoetbalverenigingen ’t Knooppunt
Amsterdam en ASV Lebo het gehele seizoen de Eredivisie
Zaalvoetbal. Uiteindelijk leidde deze dominantie tot een
rechtstreeks duel om het kampioenschap. Omdat ASV
Lebo de penalty’s net iets beter nam, mogen zij zichzelf
minimaal één jaar lang de beste zaalvoetbalvereniging van
Amsterdam noemen (zie foto). ’t Knooppunt Amsterdam
kan tevreden zijn met het vertoonde spel, het behaalde
aantal overwinningen én het winnen van de KNVB Beker. •

Topsport Amsterdam Magazine
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Combineer
& krijg
dubbel
zoveel data.

“Eén van die medailles
in Rio is van ons!”

Kijk voor alle mogelijke combinaties en voordelen op kpn.com/compleet

Met KPN Compleet.

Thuis

Mobiel

De mannen vier zonder stuurman haalde tijdens de twee eerste World Cup Wedstrijden van
het jaar al twee bronzen medailles. Vanuit het trainingskamp in het Oostenrijkse Obertraun
geven Govert Viergever, Vincent van der Want, Peter van Schie en Harold Langen inzicht in
hun Road to Rio.

Advertentie.pdf 1 16-6-2016 14:52:51

TEKST: Merijn Soeters FOTO: Merijn Soeters

Achter ieder succesvol evenement
staat een betrouwbare partner
Heuvelman Sound & Vision B.V. voorziet de zakelijke markt al
bijna 50 jaar van professionele audiovisuele oplossingen. Wij
werken voor het (internationale) bedrijfsleven, hotellerie,
evenementenlocaties, overheid en onderwijs. Daarnaast zijn we
er trots op de techniek van unieke sportevenementen te mogen

Jullie zijn weken aan een stuk op trainingskamp. Hoe is het
om zo lang van huis te zijn?
Govert: ‘Ook al probeer je alles thuis zo optimaal mogelijk in
te richten, op trainingskamp is er geen onnodige afleiding. Je
komt meer tot rust en herstelt beter. Je komt ook meer in een
flow waarbij het training op training beter kan gaan. Maar je
leeft wel uit een koffer. Je hebt geen privacy en zit constant
op elkaars lip. Ik mis vooral mijn eigen eten: ik volg nogal een
precies dieet en op kamp moet je eten wat de pot schaft.’

faciliteren. Dit hebben we onder andere gedaan voor:

Vincent, hoe is dat voor jou als vader van een klein kindje?

• WK Beachvolleybal

• WK Hockey

• WK Roeien

• Grand Départ Tour de France

• Marathon Amsterdam

• Big Start Giro d’Italia

‘Natuurlijk mis ik mijn kind wanneer ik op trainingskamp ben.
Daarentegen is het leuk om bij mijn zoon veranderingen te
zien als ik na een of twee weken weer thuiskom. De sport
geeft mij wel de mogelijkheid dat ik overdag vaak thuis ben
en ik mijn zoontje meemaak, terwijl veel andere ouders dan
naar hun werk moeten.’

Heuvelman Sound & Vision B.V. is Briljantsponsor van Topsport
Amsterdam. In die hoedanigheid geven wij graag invulling aan
het audiovisuele deel van de sportevenementen die in en om

Is het voor een roeier anders om in de vier zonder te roeien
dan bijvoorbeeld in de Holland Acht?

Amsterdam plaatsvinden.
Wij heten u welkom in onze Experience Room voor een
kennismaking.

Heuvelman Sound & Vision B.V.

|

Keienbergweg 38

|

1101 GC Amsterdam

+31 (0)345 712 910

|

www.heuvelman.nl

|

info@heuvelman.nl

het gehele proces. De focus in de vier is nog meer
gericht op je eigen presteren. Daarentegen geeft een
goedlopende acht een machtig gevoel, door de snelheid
en de bijzondere ervaring dat je met een nog grotere
groep personen een eenheid kunt vormen.’
Hoe is de band tussen de verschillende Nederlandse
boten?
Peter: ‘We trainen als een groep, maar op de grote
toernooien en natuurlijk de Spelen staan de ploegen er
alleen voor. Begrijp me goed, de relaties zijn zeer goed.
Wij zullen blij zijn wanneer de acht op 13 augustus een
medaille wint en vice versa wanneer dat bij ons op
12 augustus gebeurt.’
Wat zijn jullie verwachtingen van de Spelen?
Govert: ‘Wij gaan uit van eigen kracht. Als die op de
dag van de olympische finale optimaal is, gaat iedereen
daar een zware dobber aan ons krijgen. Op het hoogste
niveau ligt alles zo dicht bij elkaar, maar één van die
medailles in Rio is van ons.’ •

Vincent: ‘Je hebt als individu in een vier meer invloed op
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CTO Amsterdam
talenten gaan Europa in
Iedere sporter die instroomt in een (talenten)programma van CTO Amsterdam heeft
zijn of haar dromen. De droom die het vaakst genoemd wordt is het schitteren op EK’s
en WK’s. Veel sporters van CTO Amsterdam kunnen komende zomer die droom waar
gaan maken. Drie van die CTO’ers zijn voetbalster Soraya Verhoeve (18, foto midden),
basketbalster Kiki Fleuren (15, foto rechts) en Ladies Sevens NL rugbyster Willemijn
Ter Avest (17, foto links). Wij spreken hen over hun doelstellingen komende zomer.
TEKST: Tijmen Hendriksen FOTO: Merijn Soeters

De ontmoeting met de ambitieuze CTO sporters vindt
plaats bij Club West, het fitnesscentrum waar een deel van
de CTO’ers week in week uit uren doorbrengen om aan
hun fysieke gesteldheid te werken. Voor voetbalster Soraya
Verhoeve zijn al die uren niet voor niks geweest. Ze vertelt
dat ze gisteren (maandag 6 juni 2016 red.) een contract heeft
getekend bij de vrouwen van Ajax. Verhoeve: ‘Dit is een
droom. Je weet dat het CTO programma drie jaar duurt en
dat je daarna uit moet stromen. Je hoopt dan dat je naar een
topclub als Ajax kan. Voor mij de mooiste club die er is.’
Voordat de linksbuiten het Ajax shirt aan mag trekken, speelt
ze in juli eerst nog het EK Onder 19 jaar in Slowakijke. ‘Het
geeft me rust dat ik met deze zekerheid naar het EK ga.
Komende zomer wil ik laten zien dat ik een speelster van
Ajax ben. Ik wil beslissend zijn voor Nederland, die druk leg
ik mezelf op. Het doel is om zo hoog mogelijk te eindigen,
ik denk zelfs dat we met Nederland het EK kunnen winnen,’
vertelt de kersverse Ajacied zelfverzekerd.
Terwijl Soraya Verhoeve gisteren haar droomcontract
tekende bij Ajax, landde de 15-jarige basketbalster Kiki
Fleuren op luchthaven Schiphol. Fleuren: ‘Afgelopen week
heb ik in Kazachstan deelgenomen aan de WK 3x3 basketbal
Onder 18 jaar. We hebben daar laten zien tot de wereldtop
te behoren. We verloren in de kwartfinale met één punt
verschil van de latere winnaar.’ Eind augustus is er voor de in
Weert geboren speelster een nieuwe kans op internationaal
eremetaal. ‘In Roemenië ga ik het EK Onder 16 jaar spelen.
Onze doelstelling is om dit jaar te promoveren naar de

28

Topsport Amsterdam Magazine

A-divisie. Persoonlijk wil ik belangrijk zijn voor de ploeg. Ik
wil laten zien dat ik van het vorige Europese Kampioenschap
geleerd heb en dat ik verder ben in mijn ontwikkeling. Maar
eerst moet ik de komende weken hard gaan trainen, zodat
ik mijn plek veilig stel,’ aldus Fleuren die nu één jaar in het
talentenprogramma van CTO Amsterdam zit.
Voor Willemijn ter Avest, de 17-jarige rugbyster van de Ladies
Sevens NL, staat er een EK voor senioren te wachten. Ter
Avest gaat dat toernooi met vertrouwen tegemoet. ‘Op de
Amsterdam Sevens werd ik uitgeroepen tot beste speelster
van het toernooi. Dit was echt een verrassing voor mij. Ik
rugby pas anderhalf jaar nadat ik werd ontdekt op een
talentendag van NOC*NSF. Ik ben nog volop aan het leren. Ik
ben erg kritisch op mezelf en dan is het extra cool als andere
mensen jou de beste vinden,’ aldus Ter Avest. Het komende
EK wordt over twee rondes gespeeld. ‘In de eerste ronde
volgende week in Rusland (11-12 juni red.) moeten we vooral
als team goed functioneren. In de tweede leg in Frankrijk
(24-25 september red.) kunnen we onze A-status weer
terugverdienen, dus daar is het resultaat pas echt belangrijk.’

“Ik wil beslissend
zijn voor Nederland,
die druk leg ik
mezelf op.”

Als we de EK’s van komende zomer besproken hebben en
er naar de carrière dromen op lange termijn wordt gevraagd
is Ter Avest de eerste van de drie CTO’ers die haar grote
droom uitspreekt: ‘Ik wil naar de Olympische Spelen van
2020.’ Verhoeve en Fleuren knikken instemmend: ‘Ja, dat wil
ik ook,’ zeggen ze bijna in koor. Maar eerst komende zomer
de strijd aangaan met de Europese top. De weg naar goud
moet stap voor stap bewandeld worden. •
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Column Nick Driebergen

Evenementenkalender

FOTO: ?

Nog een maand! Man, wat heb ik er zin in. 43 wereldkampioenschappen die
tegelijkertijd in één stad worden georganiseerd. De Olympische Spelen zijn werkelijk
het mooiste wat ik in m’n leven mocht meemaken. Twee keer zelfs (in 2008 en 2012).
Mooier gaat het de komende zestig jaar ook niet meer worden, vrees ik.

Een van m’n collega’s vroeg me laatst waarom die
Spelen nou zo verdomde heilig zijn. Wat is er nou toch
zo speciaal aan? Een direct antwoord had ik er niet op.
Het wordt ook wel een beetje magisch gemaakt door
iedereen, laten we eerlijk zijn. De media, de trainers en je
ploeggenoten, iedereen heeft het erover. In feite is het
wedstrijd technische gedeelte niet anders dan je gewend
bent. Het speelveld is even groot, je tegenstanders kom
je ook tegen bij EK’s en WK’s. Toch kun je er behoorlijk
van het padje van raken.
Het olympisch dorp is voor de buitenwereld nogal
geheimzinnig. Normale mensen mogen er niet in en het
schijnt er één groot seksparadijs te zijn. Men zegt dat
er tienduizenden condooms worden uitgedeeld. Ik zal
je gelijk uit de droom helpen; in die twee olympische
edities die ik heb meegemaakt, heb ik geen condoom
gezien. En dat terwijl de zwemmers er toch een week
lang te tijd voor hebben. Het spijt me als ik nu je volledige
beeld over olympische sporters in de war schop. Wat ook
bijzonder is in het Olympisch dorp; er zit een enorme Mc
Donalds in. Trek in achtenveertig hamburgers? Je moet
even wachten, maar ze zijn wel gratis! Daarnaast is het
best bijzonder dat je in de immense eetzaal regelmatig
je bordje pasta staat op te scheppen naast Rafael Nadal,
Usain Bolt of LeBron James. Daar kun je behoorlijk van
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onder de indruk raken en dat was ik dan ook tijdens
de Spelen van Beijing. Bezig met randzaken, niet met
hoofdzaken. Dan gaat het fout.
Wat je als Olympiër zeker niet moet vergeten wanneer
je naar de Spelen gaat? Wax, deodorant, parfum en
vrijetijdskleding. Natuurlijk ga je erheen om zo goed
mogelijk te presteren, maar eerlijk is eerlijk: zodra
je toernooi erop zit kun je alleen maar aan bier en
hamburgers denken. In Londen stonden de paparazzi
van tabloids te polsen bij de hippe clubs om zoveel
mogelijk sporters in oncharmante posities vast te
leggen. Een Belgische sporter stond paginagroot
op de voorpagina en dat werd voor hem een
enkeltje terug naar huis. Ik adviseer de Amsterdamse
Olympiërs dus om ook een beetje voorzichtig te
doen, maar geniet er wel van!

JULI
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Europese KampioenschappenHoekenrodeplein
www.streetballmasters.nl
kwalificatie
3x3 basketball		
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Europese Kampioenschappen
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Johan Cruijff Schaal: PSV - Feyenoord
Amsterdam ArenA
www.knvb.nl
voetbal					
AUGUSTUS
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World Cricket League:
VRA
Nederland - Nepal
cricket		
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Welcome Home Rio 2016
Voorplein Amsterdam RAI
olympische sporten
SEPTEMBER
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Amsterdam City Swim
Marine Etablissement
zwemmen		
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EHDC Bosbaan Regatta
Bosbaan
drakenboot		
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Dam tot Damloop
Prins Hendrikkade
atletiek		
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Museum polo
Museumplein
polo		

www.kncb.nl

www.nocnsf.nl

www.amsterdamcityswim.nl

www.ehdc.nl

www.damloop.nl

www.prosporthospitality.com

Moraal van het verhaal: sporters zijn net mensen. Ze
komen er om hun allerbeste prestatie uit hun leven
neer te zetten. In fittere staat dan die twee weken
zullen ze nooit meer zijn. Zodra het toernooi erop zit
zijn het beesten. Sjonge, wat was die tijd toch mooi.
Ik wens de Amsterdamse Olympiërs mega veel
succes, maak ons trots! •
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Wat...
als je het nu niet goed ziet?

Groenhof Optiek is de Sport en Zien Supplier van Topsport Amsterdam en is ‘oogbegeleider’
van Ajax. Waar - denkt u - zouden uw ogen in goede handen zijn?

Groenhof 157 - 1186 EZ Amstelveen
www.groenhofoptiek.nl

