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We hebben weer een mooie, Amsterdamse sportzomer achter de rug. In juli hadden we een prachtig evenement in het
midden van de stad. Het Museumplein was het decor voor de
Europese kampioenschappen 3x3 basketball. Het evenement
werd georganiseerd door onze partners House of Sports, TIG
Sports, de stad Amsterdam en Topsport Amsterdam en was
hèt flagship event van de Urban Sports Week Amsterdam
2017. Het sportieve hoogtepunt van het toernooi was voor
Nederland de bronzen medaille van de Orange Angels, terwijl
de Nederlandse mannen tot de kwartfinales reikten.
Dit evenement is een prachtig voorbeeld van alles waar
Topsport Amsterdam voor staat. Wij hebben samen met de
Nederlandse Basketballbond, House of Sports en TIG Sports
aan de wieg gestaan van dit evenement. Enkele van onze
commerciële partners leverden hun diensten aan deze kampioenschappen en ons communicatieteam droeg bij aan promotie en communicatie, zowel vooraf als tijdens het evenement. En het allerbelangrijkste: drie van de vier Nederlandse
dames die een bronzen medaille wonnen, hebben hun opleiding genoten bij het Vrouwenbasketball programma in ons
CTO. In de stad waar je bent opgeleid een EK-medaille winnen, mooier kan het bijna niet. Eén van de speelsters die dit
heeft bereikt is oud-CTO’er Loyce Betonville. In deze editie
van het Topsport Amsterdam Magazine doet zij haar verhaal.
Wij spraken ook een andere in ons CTO opgeleide speelster.
Sari van Veenendaal is een van de Oranje Leeuwinnen die
Nederland deze zomer lieten genieten van hun verfrissende
spel en enthousiasme, uitmondend in een prachtig Europees
Kampioenschap. In deze selectie zaten in totaal zes speelsters die bij ons CTO hun eerste stappen naar de top hebben
gezet.

twitter.com/TopsportAdam
instagram.com/Topsportadam

www.topsport.amsterdam
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Beste lezer,

Een paar weken na het Europese succes van de Oranje
Leeuwinnen stond het Amsterdamse Bos in het teken
van internationaal tophockey. In het prachtig vernieuwde
Wagener Stadion vond het EK-hockey voor dames en heren
plaats.

De tribunes zaten vol met enthousiaste hockeyfans die genoten
van internationale topwedstrijden. Het toernooi kende een
geweldig sportief slot. Zowel de Nederlandse dames- als de
heren pakten de Europese titel. De Amsterdamse spits van
Oranje Mirco Pruyser werd daarnaast topscorer van het toernooi. Verderop in dit magazine leest u hoe hij het EK in eigen
stad ervaren heeft.
Al deze hierboven genoemde sportsuccessen van afgelopen
zomer, zijn voor Topsport Amsterdam een geweldige motivatie om te doen wat wij al bijna twintig jaar doen: sporters
en talenten in Amsterdam een unieke kans bieden om hun
dromen en ambities waar te maken. Rond het verschijnen van
deze editie zetten wij daarin een aantal belangrijke stappen:
samen met de KNZB en Optisport sloten we een nieuwe overeenkomst waardoor ‘onze’ zwemmers in het Sloterparkbad in
een nog beter topsportklimaat kunnen trainen op weg naar
Tokyo (en Parijs en LA..). Daarnaast openen we eind september
het CTO-jaar met de ingebruikneming van het doorontwikkelde sportcentrum Ookmeer. Hier is afgelopen zomer, samen
met enkele partners, een High Performance Gym gecreëerd
en zijn indoor slagkooien geïnstalleerd voor de honkballers
en softbalsters. Dit zijn verbeteringen die gepaard gaan met
forse investeringen. Deels gedragen door NOC*NSF, maar
voor een groot deel ook door Topsport Amsterdam. En dat
kunnen we alleen door de steeds intensievere samenwerking
met onze partners. Die door hun samenwerking met Topsport
Amsterdam direct bijdragen aan het smeden van Olympische
medailles in onze mooie stad. Iets waar wij, maar zeker zij zelf
ook, ontzettend trots op zijn. In de volgende editie leest u
ongetwijfeld een verslag van deze opening.
Maar nu eerst deze editie. Ik wens u veel lees- en (top-)sportplezier! Wij zijn alvast aan de slag met de organisatie van het
Sportgala van Amsterdam 2017 •
Frank Thewessem
Algemeen Directeur

Topsport Amsterdam Magazine
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Opgeleid in Amsterdam,
EK-medaille in Amsterdam

“Het winnen van die bronzen medaille is het
mooiste moment uit mijn basketbalcarrière ooit.”

Een bronzen EK-medaille winnen in de stad waar je jarenlang je opleiding hebt genoten.
Dat lukte Loyce Bettonvil, de 23-jarige basketbalster die haar opleiding heeft genoten
bij het CTO van Topsport Amsterdam. Op de EK 3x3 Basketball afgelopen zomer op het
Museumplein versloeg zij in een uitverkocht stadion samen met Karin Kuijt, Sharon Beld
(beide eveneens oud-CTO’ers) en Jacobine Klerx de Franse dames in de strijd om de derde
plaats. Voor deze editie van het Topsport Amsterdam Magazine spraken wij haar over de
aanloop naar het toernooi toe, het winnen van de medaille en haar tijd bij het CTO van
Topsport Amsterdam.
TEKST: Tijmen Hendriksen FOTOGRAFIE: FIBA

Toen op 13 februari in de Ambtswoning van de burgemeester in
Amsterdam bekend werd gemaakt dat Amsterdam de gastheer
zou zijn van de EK 3x3 Basketball, omcirkelde Loyce Bettonvil de
speeldata meteen in haar agenda: “Mijn eerste gedachte was:
daar moet ik bij zijn, dat moet mijn toernooi worden.” Bettonvil
werd uiteindelijk geselecteerd voor de selectie en het toernooi
in Amsterdam overtrof al haar verwachtingen: “Toen ik voor
de eerste keer het stadion op het Museumplein binnenkwam,
ging er een wereld voor mij open. Het zag er zo vet uit! Ik had
natuurlijk al wat plaatjes en tekeningen gezien, maar dit had ik
niet durven dromen. Het kon in mijn ogen niet beter.”
Een aantal weken voor de EK in Amsterdam, speelde Bettonvil
met het Nederlandse team ook al de wereldkampioenschappen
in Nantes, waar zij uiteindelijk vierde werden: “Die ervaring van
de WK namen we wel mee naar Amsterdam. Een heel belangrijk
punt wat we van de WK geleerd hebben is dat we meer vanuit
de eigen kracht de wedstrijden moesten benaderen. Op de EK
begonnen we de wedstrijden met de gedachte: ‘we gaan dit als
team doen en we gaan doen waar we goed in zijn.’ Door minder
naar de tegenstander te kijken, nam het vertrouwen in ons
eigen kunnen toe naarmate de kampioenschappen vorderden.
Tijdens het toernooi kregen we echt het gevoel dat we om een
medaille konden gaan spelen.”
De EK verliepen inderdaad goed voor Nederland. Ierland werd
in de poulefase verslagen en van Frankrijk werd met goed
spel nipt verloren. In de daaropvolgende kwartfinale werd
Zwitserland overtuigend met 20-10 aan de kant gezet: “Wij
waren tijdens de EK echt een team. We gunden elkaar alles
en werkten hard voor elkaar. Tot slot vond ik onszelf mentaal
ijzersterk. Daarin onderscheidden wij ons echt van de andere
teams.”

4

Topsport Amsterdam Magazine

Die mentale kracht kwam voor Nederland uitstekend van pas
na de halve finale, een wedstrijd die nipt met 11-9 verloren
werd van de Spanjaarden: “Natuurlijk baalden we van het
misschien wel onnodige verlies in de halve finale. We hebben
toen echter meteen tegen elkaar gezegd: ‘we hebben nog één
kans op een medaille, en die gaan we pakken.’ Met alles wat we
in ons hadden zijn we vervolgens die wedstrijd om het brons
ingegaan. In die wedstrijd zag je dat bij ieder punt wel zoveel
emotie bij ons loskwam. Dat kwam ook door de steun van het
fantastische publiek. De ontlading en euforie die ik vervolgens
voelde na die overwinning is ook met geen pen te beschrijven.
Het winnen van die bronzen medaille is tot nu toe het mooiste
moment in mijn basketbalcarrière ooit.”
Die basketbalcarrière van Bettonvil begon serieus te
worden toen zij in 2010 instroomde in het CTO Amsterdam
Vrouwenbasketball programma: “In mijn tijd bij het CTO heb
ik veel trainingsuren gemaakt en basketbaltrainingen gedaan
om mijzelf als basketbalster te ontwikkelen. Daarnaast heeft die
periode mij ook als mens heel erg verrijkt. Je komt op jezelf te
wonen en daar komt natuurlijk veel bij kijken. Ook ben ik in die
periode fysiek en mentaal heel sterk geworden omdat je zoveel
moet trainen. Je krijgt daar een bepaalde hardheid door. Je
gaat naar het CTO om iets te bereiken en zoekt daarvoor de
grenzen op. Ik ben blij met de kansen die ik daar gehad heb.”
Op de vraag of Bettonvil nog een advies heeft voor de grote
talenten die op dit moment in het programma zitten en die even
succesvol willen worden, zegt ze stellig: “Ik heb bij het CTO een
geweldige en leerzame tijd gehad. Achteraf heb ik echter het
gevoel dat ik er nog meer uit had kunnen halen. Ik wil dus vooral
tegen die meiden zeggen dat het belangrijk is om elke training
voor jezelf alles te geven wat je in je hebt. Op dat moment is dat
heel zwaar, maar het gaat je uiteindelijk terugbetalen. Misschien
wel met een EK-medaille, haha!” •

Topsport Amsterdam Magazine
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Abdi Nageeye gaat in
Amsterdam voor zijn
beste tijd ooit
In het Olympisch Stadion in Amsterdam klinkt op zondag 15 oktober 2017 om 9:30 uur het startschot voor de 42e editie van de TCS Amsterdam Marathon, wat dit jaar tevens als Nederlands
kampioenschap dient. Eén van de grote favorieten voor deze nationale titel is Abdi Nageeye, de
atleet die aan de 42 kilometer en 195 meter in de hoofdstad hele goede herinneringen heeft.
Voor deze editie van het Topsport Amsterdam Magazine zochten wij hem op en blikten wij met
hem vooruit naar de marathon in de hoofdstad.
TEKST: Tijmen Hendriksen FOTOGRAFIE: Global Sports Communication

Wij spreken Nageeye in een hotel in Tilburg, waar hij twee
dagen later de Tilburg Ten Miles won in een nieuw Nederlands
record. Wij vroegen hem hoe zijn besluit tot het lopen van de
TCS Amsterdam Marathon dit najaar tot stand kwam. “Toen
ik in het voorjaar de marathon van Rotterdam liep, klokte ik
een tijd van 2.09.34,” aldus Nageeye. “Hiermee verbeterde ik
mijn persoonlijk record. Na de finish zat ik helemaal stuk, maar
toch dacht ik meteen: ‘hier had meer ingezeten’. Dit gevoel
kwam vooral door het feit dat ik in de laatste kilometer helemaal
alleen kwam te lopen. Dit kan echt heel veel seconden schelen.
Voordat ik ging douchen wist ik eigenlijk al dat ik in het najaar
‘Amsterdam’ ging lopen. Er zit nog steeds verbetering in mijn
tijd. Mijn doel is om in Amsterdam onder de twee uur en negen
minuten te gaan lopen. Het Nederlands record van Kamiel
Maase (2.08.21, in 2008 in Amsterdam gelopen, red.) heb ik
natuurlijk in mijn hoofd, maar dat komt denk ik nog te vroeg.
Dat zou dan volgend jaar moeten gebeuren.”

“Het voelt altijd heel fijn om
in Amsterdam te lopen.”
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Om een tijd van onder de 2.09 te lopen, is Nageeye niet alleen
hard aan het trainen, maar is hij ook bezig met andere lopers:
“Zoals ik al zei kwam ik in Rotterdam in de laatste kilometer
alleen te zitten. Dat mag niet meer gebeuren als ik weer een
persoonlijk record neer wil gaan zetten. Samen met Global
Sports Communication, de TCS Amsterdam Marathon en
andere instanties zijn we bezig om een zo goed mogelijke
groep lopers om mij heen te formeren. Veel jongens gaan in
het begin met de eerste groep mee, gaan vervolgens kapot
en dan haal ik hen in. Als zij vanaf het begin met mij mee lopen,
kunnen ze zelf ook een persoonlijk record lopen. Eigenlijk is het
dan een win-win situatie.”
Aan het positieve gevoel wat Abdi Nageeye heeft bij de
TCS Amsterdam Marathon zal het in ieder geval niet liggen.
In 2015 werd hij in de hoofdstad Nederlands kampioen én

kwalificeerde hij zich voor de Olympische Spelen in Rio de
Janeiro. Wat hij zich nog herinnert van die dag? “Ik stond
die dag onder een enorme spanning. Een spanning die ik
nog nooit gevoeld had. De kwalificatie voor de Spelen moest
echt gaan gebeuren. Daarnaast begon het te regenen en was
het heel erg koud. Na een tijdje kon ik de bidons niet meer
vasthouden, haha! Ondanks dat had ik heel veel zelfvertrouwen en voelde ik mijzelf heel sterk. In de laatste kilometers
raakte ik echter mijn manager kwijt. Daardoor wist ik niet meer
of ik op schema lag en nam de spanning toe. Ik ben toen ook
vergeten te genieten van het moment dat ik het Olympisch
Stadion in liep. Ik was alleen maar bezig met het zoeken van de
klok, haha. Uiteindelijk liep ik 2.10.32, 28 seconden onder de
limiet. Echt geweldig.”
“Het voelt altijd heel fijn om in Amsterdam te lopen,”
vervolgt Nageeye. “Het is een mooi parcours en het contact
met organisator Le Champion is goed. Het Olympisch Stadion
is het mooiste gedeelte van de TCS Amsterdam Marathon.
Niet alleen omdat het historische grond is, maar ook omdat ik
daar altijd mijn NK’s gelopen heb. Ik heb daar veel mooie herinneringen aan.”
Op het moment dat wij met Nageeye spreken is het nog precies
zes weken tot aan de marathon in Amsterdam. “Vanaf nu moet
iedere training raak zijn,” schetst Nageeye. “De trainingsafstanden worden afgebouwd en de focus stijgt. Voor een marathonloper zijn dit de meest enerverende weken. Je mag niet ziek
worden en niet geblesseerd raken. Daarnaast voel je je lichaam
echt sterker en sterker worden. Dat is een heel bijzonder gevoel.
De kunst is dan ook om jezelf in te houden. Je moet je energie
sparen voor die ene dag. Ik hoop dat ik op 15 oktober iets
moois kan gaan neerzetten in Amsterdam.” •

Topsport Amsterdam Magazine
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Topscorer op gouden
Europees kampioenschap
Zondag 27 Augustus 2017 zal tophockeyer Mirco Pruyser (28) niet snel vergeten. De Oranje
heren prolongeerden die dag in Amsterdam op spectaculaire wijze hun titel als Europees
Kampioen. Ze bogen een 0-2 achterstand op België knap om naar een 4-2 overwinning.
De Amsterdamse Pruyser kroonde zichzelf, dankzij zijn laatste treffer in de slotseconden,
ook nog tot topscorer van het toernooi. Een kleine twee weken na dato sprak Topsport
Amsterdam met de kersverse kampioen: “Het is een onbeschrijfelijk gevoel, een droom die
is uitgekomen!”

“Het publiek gaf echt
een boost, je wilt dan
ook voor hen extra
graag winnen.”

TEKST: Tessa Veldhuis FOTO: KNHB/Koen Suyk

Op de vraag of hij alweer een beetje bijgekomen is van alle
EK-vreugde antwoordt Pruyser glimlachend: “Het was één
groot feest! De voorbereiding, het toernooi en natuurlijk
de overwinning. Na de huldiging en de andere officiële
momenten zijn we de winst gaan vieren in de stad. Samen
met alle andere landen hebben we een paar drankjes
gedaan in een kroeg in de Pijp, haha!”
Inmiddels hebben de meeste spelers hun welverdiende
vakantie erop zitten en komt langzaam het besef.
“Het was echt heel erg bijzonder,” vertelt van AH & BC
stralend. “Spelen in eigen stad, in een vernieuwd Wagener
Stadion met 10.000 Oranjefans. Het publiek gaf echt een
boost, je wilt dan ook voor hen extra graag winnen.
Dat het vervolgens is gelukt en we onszelf Europees kampioen mogen noemen is gewoon echt heel vet!”
Vanzelfsprekend was de winst echter niet, ondanks dat de
Nederlandse ploeg vooraf als favoriet werd bestempeld.
“Mensen verwachten van ons altijd goud, maar zo makkelijk
is het niet. Het veld is sterk en het niveau ligt heel dicht bij
elkaar. Ondanks de druk, zeker na het eerdere verlies van
België in de poulefase, zijn we altijd rustig en positief gebleven.” De ervaren bondscoach Max Caldas speelde hierin
een grote rol: “Hij heeft tijdens het toernooi veel plezier
en ontspanning in de ploeg gehouden. Vlak voor
de wedstrijd maakte hij nog grapjes met spelers.
Er heerste een goede vibe en dynamiek binnen het team.”
Iets meer dan een jaar geleden was deze goede sfeer bij
de Oranje heren ver te zoeken. Tegen alle verwachtingen
in slaagden Pruyser en zijn team er niet in een olympische
medaille te veroveren in Rio de Janeiro: “Die vierde plek
was heel erg teleurstellend. We waren van te voren te veel
bezig met het resultaat. Hierdoor durfden we geen fouten
meer te maken en speelden we niet ons eigen spel.
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Het waren mijn eerste Olympische Spelen en er werd voorafgaand uiteraard groots over gesproken. Dit is toch de
droom van iedere topsporter! Ik weet nog goed hoe ik door
de telefoon schreeuwde toen Max Caldas mij belde dat ik
de olympische selectie had gehaald. Dit vind ik nog steeds
het mooiste moment uit mijn carrière. Maar hierdoor lagen
mijn verwachtingen wel zo hoog, dat het slechte resultaat
het liet tegenvallen. Ik heb best even getwijfeld of dit het
allemaal wel waard was geweest.” Gelukkig heeft Pruyser
deze negatieve emoties later een plek weten te geven:
“Ik besefte me dat ik los van het resultaat vooral ook hele
gave dingen had meegemaakt. De motivatie en het plezier vonden we terug dankzij een goede trainingsstage in
Zuid-Afrika. Samen met de staf werkten we hard aan het
teamgevoel, ons eigen spel en positiviteit. We merkten de
progressie en dit Europees Kampioenschap was de ultieme
test. Volgens mij zijn we er ruim voor geslaagd, haha!”
Nu het succesvolle Europees kampioenschap er voor
Nederland op zit, richt Pruyser zijn vizier alweer op de
toekomst. Op dit moment geniet hij meer dan ooit tevoren: “Behalve de vele shuttles die we moeten rennen vind
ik alles fantastisch! In deze hoedanigheid zou ik nog lang
als international willen blijven spelen. Mijn voornemen is
om door te gaan tot en met de Spelen van 2020 in Tokyo
en deze dan uiteraard wel goed te spelen. Maar voor die
tijd staat er nog zoveel moois op het programma. Ik wil
kampioen worden met AH & BC en het spelen van een
Wereldkampioenschap is nog een droom van me. In 2018
vindt dit grootse evenement plaats in India. Ik ga er alles
aan doen om daar bij te zijn!”•

Topsport Amsterdam Magazine
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Sari van Veenendaal
Europees kampioen met
Amsterdamse bagage
Maar liefst 4,1 miljoen Nederlanders zagen op zondag 6 augustus 2017 via de televisie de
Oranje Leeuwinnen in de Grolsch Veste Europees kampioen worden. Het succes van de
ploeg van bondscoach Sarina Wiegman was ook een mooie succes-story voor het CTO van
Topsport Amsterdam. Zes van de 23 speelsters in de ‘gouden’ selectie hebben namelijk ooit
onderdeel uitgemaakt van het CTO Amsterdam Talent Team. Eén van deze speelsters is Sari
van Veenendaal, de doelvrouw die haar ploeg tijdens het toernooi een aantal keer knap op de
been hield. Wij spraken haar over haar ervaringen.
TEKST: Tijmen Hendriksen FOTO: Soenar Chamid

“Het is nog steeds wel heel onwerkelijk,” zegt de huidige
doelvrouw van Arsenal als wij haar vragen of ze inmiddels
beseft wat er allemaal gebeurd is. “Ik heb nu alles teruggekeken en heb nu redelijk in de gaten hoe het allemaal geleefd
heeft in Nederland. Het voelt nog steeds als iets bijzonders
dat het ons gelukt is. We zijn gewoon de beste van Europa,
haha!”
Op de vraag waarop ze het meest trots is, zegt ze stellig:
“Op hoe we het met het team en met de staf voor elkaar hebben gekregen om te pieken op het juiste moment. Maar ook
op hoe we het voor elkaar hebben gekregen om er een heel
hecht team van te maken en dat ook uit te stralen. We wilden
het Nederlandse publiek trots maken en achteraf kunnen
we zeggen dat dat gelukt is. We hebben mensen bij elkaar
gebracht en blij gemaakt.”

“Alles wat met topsport te maken
heeft, heb ik in het CTO-team geleerd.”

Zoals gezegd was de 27-jarige Van Veenendaal een grote
steunpilaar voor de Nederlandse ploeg tijdens het EK. Die
plek onder de lat was echter geen ABC-tje. Met Loes Geurts
en Van Veenendaal had bondscoach Wiegman namelijk twee
topkeepsters in de gelederen. “Vanaf het WK in 2015, waar
Loes nog de eerste keus was, was er een concurrentiestrijd.
Het niveauverschil tussen ons beide is heel klein. Loes Geurts
en ik hebben wel hele verschillende kwaliteiten wat betekent
dat je kan uitblinken op datgene waar jij goed in bent. Het
is dan uiteindelijk aan de trainer wiens kwaliteiten het meest
toevoegen aan het team. Ik heb richting het EK heel erg mijn
eigen weg gevolgd en niet teveel aan de concurrentiestrijd
gedacht. Als je zelf op de toppen van je kunnen presteert, kun
je jezelf nooit iets verwijten.”
Het volgen van haar eigen weg trok Van Veenendaal door tijdens het toernooi. Ondanks haar geweldige optredens en de
superlatieven die daarop volgden, bleef ze met beide benen
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op de grond staan. “Ik ben iemand die het beste presteert als
ik zo weinig mogelijk meekrijg van de aandacht van buitenaf. Ik
heb bijvoorbeeld nauwelijks mijn social media gebruikt tijdens
het toernooi en heel weinig gelezen over onze prestaties. Ik
wilde mijn eigen weg blijven volgen. Zowel positieve als negatieve reacties kunnen je spel beïnvloeden. Zeker als keepster
zijnde balanceer je altijd op een heel dun koord. De ene dag
ben je bij wijze van spreken Manuel Neuer en de andere dag
kan je er niks meer van.”
De focus van Van Veenendaal en de rest van het team leidde
uiteindelijk tot een historische prestatie. “Ik heb de finale, de
uitreiking van de beker en de festiviteiten in Utrecht echt als
een droom beleefd. Ik had niet verwacht dat we met de vrouwenvoetbalsport nu al zulke fantastische momenten zouden
mogen meemaken. Zoveel mensen namen de moeite om naar
Utrecht te komen, echt heel onwerkelijk.”
De weg naar deze Europese titel begon voor Van Veenendaal
in 2009 in Amsterdam. “Ik heb het allereerste seizoen van het
CTO Amsterdam Talent Team meegemaakt, toen heette dat
nog het HvA team. Ik heb daar heel veel bagage opgedaan
die ik uiteindelijk heb meegenomen naar het professionele
voetbal. Hoe ga je met voeding om? Hoe ga je met je lichaam
om? Hoe ga je met je teamgenoten om? Hoe ga je met
bepaalde druk om? Alles wat met topsport te maken heeft
heb ik in het CTO-team geleerd.”
Als wij Van Veenendaal als afsluiting vragen of zij nog een
boodschap heeft voor de huidige speelsters van het CTO
Amsterdam Talent Team zegt ze vol overtuiging: “Dat je altijd
heel hard moet blijven werken. Ik heb nu zelf ervaren dat als
je je doelen blijft nastreven, je ultieme dromen kunnen uitkomen.” •

Topsport Amsterdam Magazine
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“We hebben hier bij
VOC Amsterdam goud
in handen.”

“Je moet het voor jezelf doen, niet voor mij” zijn de eerste woorden die wij horen als wij
Sporthallen Zuid binnenstappen om een training van de handbalsters van VOC Amsterdam
bij te wonen. De woorden komen uit de mond van Ricardo Clarijs, de 27-jarige hoofdcoach van
VOC Amsterdam, de club waarmee hij afgelopen seizoen de landstitel pakte door SERCODAK/
Dalfsen in een ‘Best of three’ te verslaan. Hoe word je op je 27e al hoofdcoach van de landskampioen? Hoe kijkt hij naar de vereniging VOC Amsterdam en waar wil hij heen met de club?
“Terwijl we nog geen kampioen waren, zag ik al een ware kampioen aan het werk.”
TEKST: Tijmen Hendriksen FOTO: Soenar Chamid

“Ik raakte structureel geblesseerd aan mijn knieën,” vertelt
Clarijs als wij hem vragen naar hoe je op zo’n jonge leeftijd
al coach wordt. “Zelf op niveau blijven spelen ging eigenlijk niet meer. Toen vroeg mijn club DWS uit Schiedam of
ik geen training wilde geven. Dat ben ik gaan doen en dat
ging alleraardigst. Na een aantal succesvolle jaren bij de
jeugd en vervolgens de dames, ben ik naar Foreholte uit
Voorhout, een 2e divisionist gegaan. Ook dat was een erg
succesvolle tijd. Vorig jaar werden we kampioen en een paar
dagen later hing VOC aan de lijn. Hun hoofdtrainer Bert
Bouwer was opgestapt en de finale stond voor de deur, of ik
het seizoen wilde afmaken….”
Clarijs greep deze kans uiteindelijk met beide handen
aan: “Ik had honderd redenen om het niet te doen. Groot
afbreukrisico, als het niet lukt ‘ben ik te jong’, je kent het wel.
Maar uiteindelijk kon ik die meiden niet in de steek laten. Ik
kende al een aantal meiden van de handbalacademie en zij
zeiden mij heel stellig: ‘wij willen kampioen worden.’ Toen
ik die torenhoge ambitie bij die meiden zag, ben ik er vol
overtuiging ingestapt.”
Tijd om te wennen was er niet. Clarijs had ongeveer een
week de tijd om zijn ploeg voor te bereiden op de ‘best of
three’ tegen SERCODAK/Dalfsen, een strijd die al vijf jaar
op rij verloren ging. “Het eerste wat ik tegen die meiden zei
was dat ik doorging op de lijn die Bert Bouwer had ingezet
en dat we ons moesten focussen op de dingen waar we
echt goed in zijn. De meiden in dit team kunnen namelijk
geweldig handballen. Het was aan mij de taak om hen daar
bewust van te maken en vertrouwen te geven.”
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Dit vertrouwen kwam inderdaad tot uiting in de seizoenontknoping. Na allebei één keer gewonnen te hebben,
maakte VOC Amsterdam het in de derde wedstrijd in de
eigen Sporthal Elzenhagen met 24-23 af. Een waar volksfeest barstte los in Amsterdam-Noord: “Wat de doorslag
gaf? Het begint natuurlijk met een beetje geluk. Een balletje
binnenkant paal kan af en toe best lekker zijn, haha. Maar dit
geluk dwing je af door wel zo overtuigd van je eigen kunnen
op dat veld te staan. Terwijl we nog geen kampioen waren,
zag ik al een ware kampioen aan het werk. Ik denk dat ik aan
die overtuiging wel een bijdrage geleverd heb.”
Na het kampioenschap verbond Clarijs zich voor drie jaar
aan de club uit Amsterdam-Noord. Hij wil met VOC de
komende jaren grote stappen gaan zetten en niet alleen
met het eerste team. “Qua handbaltalent staat de club er
geweldig voor. Het vertrek van bepalende speelsters bij het
eerste team, wordt met de aanwas vanuit de jeugd altijd
opgelost. Om die talentvolle speelsters te behouden en
de aantrekkingskracht nog groter te maken, zullen we onze
topsportfaciliteiten moeten verbeteren. Wij hopen dat we
bedrijven aan ons kunnen binden die achter onze visie staan
en die samen met ons aan een nog sterker handbalbolwerk
in Amsterdam willen gaan werken. Als dat gebeurt, gaan
we de komende jaren mooie dingen neerzetten. We hebben hier bij VOC Amsterdam goud in handen. Letterlijk en
figuurlijk, haha!” •

Topsport Amsterdam Magazine
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Leden Topsport Ams terdam BusinessClub
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Terugblik evenementen

Basketbalinterlands Orange Lions

EK Hockey 2017

EK 3x3 Basketball 2017

Opening Eredivisie Vrouwen

De Nederlandse basketbalmannen – ook wel de Orange Lions genoemd – hebben in augustus twee pre-WK kwalificatiewedstrijden in Amsterdam gespeeld. Op 9 augustus versloeg Nederland in Sporthallen Zuid Albanië met 91-77 en een
week later ging de wedstrijd tegen Oostenrijk met 71-78 verloren. Nederland heeft zich uiteindelijk wel gekwalificeerd
voor de WK kwalificatie. FOTO: Topsport Amsterdam

De tweede editie van de Urban Sports Week Amsterdam bevatte een geweldig flagship-event: de EK 3x3 Basketball. In een prachtig
stadion op het Museumplein genoten drie dagen lang in totaal zo’n 12.000 toeschouwers van deze kersverse olympische sport. Het
Nederlandse hoogtepunt was de bronzen medaille bij de vrouwen. FOTO: FIBA
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Het vernieuwde Wagener Stadion in Amsterdam was van 18 t/m 27 augustus het decor voor het EK Hockey 2017. In een bijna
alle dagen uitverkocht stadion werd het voor Nederland een erg succesvol toernooi. Zowel de heren als de dames wonnen de
gouden medaille door allebei in de finale België te verslaan. FOTO: Topsport Amsterdam

Op zaterdag 2 september 2017 was het Olympisch Stadion in Amsterdam het decor voor de officiële opening van het seizoen
2017/2018 van de Eredivisie Vrouwen. Deze dag was een mooie promotie voor het opkomende én succesvolle Nederlandse vrouwenvoetbal. De voltallige selecties van de clubs waren aanwezig in Amsterdam, net als een aantal Oranje Leeuwinnen die afgelopen
zomer Europees Kampioen werden! FOTO: SportsGen
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FIBA 3x3 Europe Cup 2017
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Vernieuwde samenwerking
KNZB, Optisport Exploitaties
en Topsport Amsterdam
In het Sloterparkbad in Amsterdam is dinsdag 12 september 2017 een vernieuwde samenwerking
bekrachtigd tussen de KNZB, Optisport Exploitaties en Topsport Amsterdam. Het doel van de
samenwerking is het op ‘world class’ niveau faciliteren van het Regionaal Trainingcentrum (RTC)
opleidingsprogramma 2024 en het Nationaal Trainingcentrum (NTC) topsportprogramma 2020.
Beide zwemprogramma’s van de KNZB trainen in het Sloterparkbad tot en met de Olympische
Spelen van Tokyo 2020 en worden gefaciliteerd door het Centrum voor Topsport en Onderwijs
(CTO) van Topsport Amsterdam.

op vernieuwde en gezamenlijke tijden in het Sloterparkbad
trainen. Daarbij is er ook ruimte gecreëerd voor aansluiting van
de talenten van zwemvereniging De Dolfijn. Op deze manier
ontstaat er een unieke doorlopende leerlijn (top)zwemmen in
het Sloterparkbad.”

Optisport is exploitant van ongeveer 350 sportaccommodaties
verspreid over Nederland en België. In opdracht van de
gemeente Amsterdam exploiteert Optisport het Sloterparkbad.
Erwin van Iersel geeft aan trots te zijn om dagelijks gastheer
te zijn van deze topsporters en talenten in het Sloterparkbad.
“Optisport brengt graag mensen in beweging in al haar sport
accommodaties, topsporters inspireren onze bezoekers om
vaker te gaan zwemmen”.

TEKST: Tijmen Hendriksen FOTOGRAFIE: Merijn Soeters

De handtekeningen werden gezet door Jan Kossen (algemeen
directeur KNZB), Pieter Barnhoorn (operationeel manager
Optisport Exploitaties) en Frank Thewessem (algemeen
directeur Topsport Amsterdam). Dit gebeurde onder toeziend
oog van de talenten van zwemvereniging De Dolfijn, de RTC
en NTC-zwemmers en verschillende relaties die betrokken zijn
bij het topzwemmen in Amsterdam.
De Amsterdamse topzwemmer Mathys Goosen (foto) is blij met
de nieuwe overeenkomst tussen de drie partijen: “Voor mij is het
erg fijn om hier te kunnen trainen. Het is een hele mooie locatie

Ook Frank Thewessem, algemeen directeur van Topsport
Amsterdam kijkt uit naar de samenwerking de komende jaren.
“Als Topsport Amsterdam willen wij talenten en topsporters
een unieke kans bieden om hun dromen en ambities hier in
Amsterdam waar te maken. De faciliteiten in Amsterdam zijn al
van ontzettend hoog niveau en wij kijken ernaar uit om dit de
komende jaren samen, met steun van de gemeente Amsterdam,
te continueren en waar nodig nog verder te verbeteren.”

met goede faciliteiten. Daarnaast is het erg fijn dat we vanaf dit
seizoen het bad zo’n vier uur per dag alleen voor de ‘topsport’
beschikbaar hebben. De eerste trainingen in die setting bevallen
ook goed. Er heerst een hele serieuze sfeer. Dit helpt mij om
mijzelf nog meer te focussen in de trainingen en nog harder te
trainen.”

Ondertussen is het zwemseizoen 2017-2018 voor de
topzwemmers in Amsterdam begonnen. De belangrijkste
piekmomenten zijn de EK Korte Baan in december en de EK
Lange Baan in de zomer van 2018. Het eerste meetmoment vindt
plaats van 20 t/m 22 oktober. Dan staat in het Sloterparkbad de
Amsterdam Swim Cup op het programma.

Volgens de algemeen directeur van de KNZB Jan Kossen
is deze vernieuwde samenwerking erg belangrijk voor de
continuïteit van het topzwemmen in Nederland: “Het RTC en
NTC programma in Amsterdam gaan in de aankomende jaren
v.l.n.r. Jan Kossen, Pieter Barnhoorn en Frank Thewessem
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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.

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.

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

Samen met u kijken we graag naar de mogelijkheden die sport
voor uw organisatie kan bieden. •
Al meer dan dertig jaar is Ticketmaster meest toonaangevende
en meest betrouwbare ticketingpartner met lokale teams over
de hele wereld. Per jaar verkopen we alleen al in Nederland
meer dan vier miljoen tickets voor zowel grote eventorganisatoren als kleinere poppodia, maar ook sporttoernooien en
exposities.
We kennen de unieke behoeftes van de sportwereld– van seizoenkaarten tot aan lidmaatschappen en geplaceerde tickets.
Met Ticketmaster Sport hebben we voor ieder sportevent,
groot en klein, een ticketoplossing. We werken nauw samen
met de organisator zodat we je de strategie kunnen bieden die
is gericht op de beste consumentenservice, maximale verkoop,
hogere omzet en innovatieve technologie.

We zijn vereerd dat we ons partner van Topsport Amsterdam
mogen noemen.
Mede dankzij de ondersteunende kracht van Topsport Amsterdam barst het in de hoofdstad van internationaal geroemde
sportevenementen. Wat dat betreft hebben we veel met elkaar
gemeen. Met klanten als Paradiso, Melkweg en Beurs van
Berlage, en ook als ticketingpartner van Six Day en WK Roeien
is Ticketmaster al jaren een belangrijke faciliterende speler in de
Amsterdamse cultuur- en sportwereld. Onze ervaring met complexe ticketoplossingen en internationale kracht willen we nog
meer inzetten voor de Amsterdamse topsportevenementen.
En hoe kan dat beter dan samen met Topsport Amsterdam.

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

Het meest enthousiaste en efficiënte postbedrijf van Nederland!
Bij Sandd willen we maar één ding: dat jouw post voordelig
in de juiste brievenbus belandt. Daarbij maken we het jou zo
makkelijk mogelijk. Dit betekent dat we al onze producten en
diensten zoveel mogelijk afstemmen op jouw wensen en behoeften. Waarmee we een bijdrage leveren aan jouw succes.
Waarom we uniek zijn? Dat is eenvoudig. Wij zijn rasechte
ondernemers! Dat houdt voor ons in dat we het lef hebben

om de concurrentie aan te gaan met andere postbedrijven.
Daarmee halen we voor onze klanten het onderste uit de kan.
Zo garanderen we de scherpste prijs en de hoogste kwaliteit.
Bij Sandd sta je als klant voorop. We zetten jouw vraag
centraal en zoeken daar de beste oplossing bij. Zo vinden we
samen altijd een manier om jouw post en pakjes op het juiste
moment, op het juiste adres af te leveren. Samenwerken met
Sandd levert veel voordeel op. Maken we samen van jouw
bedrijf een nog groter succes?

We zien u graag terug op Ricoh-officefood.nl!
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Amsterdam Institute
of Sport Science streeft
naar mondiale top
Tijdens de EK 3x3 Basketball op het Museumplein op 7 juli jongstleden hebben de partijen die
samen het Amsterdam Institute of Sport Science (AISS) vormen een samenwerkingsovereenkomst
ondertekend. De afgelopen jaren is deze samenwerking al in toenemende mate gerealiseerd en
wordt door deze ondertekening geformaliseerd.
TEKST: Tijmen Hendriksen FOTOGRAFIE: Merijn Soeters

Het AISS, een samenwerkingsverband tussen de Vrije Universiteit, VU Medisch Centrum, Universiteit van Amsterdam, het
AMC, de Hogeschool van Amsterdam, de Sportartsengroep,
Reade en Topsport Amsterdam, richt zich vooral op praktijkrelevant onderzoek naar prestatieverbetering bij topsport,
recreatiesport en aangepast sporten en naar de relatie tussen
bewegen en gezondheid. De onderzoeken vinden voornamelijk plaats in de zogenaamde field labs. Dit zijn fysieke locaties
in ‘het veld’ met unieke test- en meetfaciliteiten waar top- en
breedtesport worden onderzocht. Via de trainingsprogramma’s
van het Centrum van Topsport en Onderwijs (CTO) van Topsport Amsterdam wordt een groot deel van deze field labs in
de praktijk gebracht.
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Cees Vervoorn (vierde van links), Lector Topsport & Onderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam en voorzitter van het
managementteam van AISS benadrukt de waarde van het
samenwerkingsverband: “De waarde zit hem voornamelijk
op twee vlakken. Er is een grotere poule van wetenschappers beschikbaar waardoor door samenwerking meer kennis
gedeeld kan worden wat weer bevorderlijk is voor het
sportwetenschappelijk onderzoek. Daarnaast leveren de samenwerking en kennisdeling een verbetering van het onderwijs
op. Overstijgend kan je zeggen dat deze samenwerking uniek
is in Nederland en het onderzoek naar sport en bewegen een
enorme impuls geeft.

Het onderzoek dat bij AISS gebeurt, sluit dan ook uitstekend
aan bij het programma ‘Bewegende Stad’ (een gemeentelijke
programma dat erop gericht is Amsterdammers meer te laten
bewegen red.) van wethouder Sport Eric van der Burg.”
Volgens Vervoorn dient AISS ook het doel om een bijdrage te
leveren aan de nationale ‘Kennisagenda Sport en Bewegen’:
“Binnen de Kennisagenda worden drie hoofdthema’s onderscheiden: ‘Beter presteren’, ‘Een leven lang bewegen’ en ‘De
waarde(n) van sport’. Wij willen appelleren op de fondsen die
vanuit de Kennisagenda ter beschikking worden gesteld om
hier in Amsterdam sportwetenschappelijk onderzoek te doen.
Met meerdere partners lukt dat beter dan alleen.”
Topsport Amsterdam speelt een belangrijke rol in het partnership en bij het onderzoek in de praktijk. Vervoorn: “Topsport Amsterdam creëert met haar Centrum voor Topsport
& Onderwijs een omgeving waar topsporters en topcoaches
actief zijn en worden ondersteund door de field labs. Met de
gegevens uit de dagelijkse praktijk wordt er een geweldige
bijdrage geleverd aan het sportwetenschappelijk onderzoek.
Daarnaast vormt Topsport Amsterdam een belangrijke link naar
de gemeente Amsterdam, die dit initiatief ook van harte onder-

steunt. Daarom is Topsport Amsterdam voor mij een principale
partner van AISS.”
De komende jaren wil AISS uitgroeien tot een internationaal
High Performance Centre: “Op dit moment scoren we al heel
hoog in de mondiale top tien. Het is de bedoeling dat er in
2023 op de VU Campus een fysiek High Performance Centre
komt waar alle partners terechtkunnen. Als je mij vraagt waar
AISS in 2027 staat, dan zijn we een sportwetenschappelijk
instituut dat mondiaal toonaangevend is. Waar iedereen elkaar
tegen komt en elke dag van elkaar leert om beter te worden.
Daar gaat het uiteindelijk om,” aldus Vervoorn.
Een voorbeeld van een lopend AISS-project is het project
‘Van meten naar weten’. In dit project wordt door de VU,
HvA, de KNRB, de KNZB en het bedrijfsleven nauw samengewerkt aan een dataplatform waar tijdens wedstrijden en
trainingen verzamelde gegevens worden opgeslagen en
geanalyseerd kunnen worden. De resultaten hiervan worden
naar sporters, coaches en overige leden van het begeleidingsteam teruggekoppeld. Op basis daarvan kunnen trainingen
bijgesteld en geoptimaliseerd worden.
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Amsterdam speelstad EK
Volleybal Heren 2019

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

FOTOGRAFIE: Soenar Chamid

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

De Amsterdamse topsportkalender is weer een evenement
rijker. Aan het begin van de maand september werd op het congres in Krakau van de Europese volleybalbond, CEV bekendgemaakt dat Nederland, België, Frankrijk en Slovenië samen het
Europees kampioenschap volleybal heren in 2019 organiseren.
Het is voor het eerst dat een Europees kampioenschap in vier
landen wordt gespeeld. De speelsteden in Nederland zijn
Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam.

werken voor het (internationale) bedrijfsleven, hotellerie,
evenementenlocaties, overheid en onderwijs. Daarnaast zijn we
er trots op de techniek van unieke sportevenementen te mogen
faciliteren. Dit hebben we onder andere gedaan voor:
• WK Beachvolleybal

• WK Hockey

• WK Roeien

• Grand Départ Tour de France

• Marathon Amsterdam

• Big Start Giro d’Italia

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
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

Dat vier verschillende landen een Europees kampioenschap
organiseren is een unicum in de geschiedenis van het Europese
volleybal. In 2005 waren Italië en Servië en Montenegro de
eerste landen die samen een Europees kampioenschap organiseerden. Zij werden gevolgd door Oostenrijk en Tsjechië (2011),
Denemarken en Polen (2013) en Bulgarije en Italië (2015).
In 2019 nemen voor het eerst 24 landen deel aan het EK.
Dit is een recordaantal. Er zijn al twaalf landen zeker van deelname aan het evenement. Dit zijn Nederland, België, Frankrijk
en Slovenië als organiserende landen en de top-8 van het
laatste EK in Polen. Dit zijn Servië, Duitsland, Rusland, Italië,
Bulgarije, Tsjechië, Polen en Turkije. Voor de overige twaalf plekken wordt er een kwalificatietoernooi gespeeld. Het EK wordt
gespeeld van 13 tot en met 29 september 2019. De speelsteden
zijn Antwerpen en Brussel (België), Parijs (Frankrijk), Amsterdam,
Rotterdam en Apeldoorn (Nederland) en Ljubljana (Slovenië).

In Nederland worden zeven EK-wedstrijden georganiseerd. Dit
zullen poulewedstrijden, achtste finales en kwartfinales betreffen. De wedstrijden worden verdeeld over de drie speelsteden
Amsterdam, Apeldoorn en Rotterdam. De halve finales worden
gespeeld in Frankrijk en Slovenië en de wedstrijd om het brons
en de finale in Frankrijk. Nederland organiseerde twee keer eerder het EK Volleybal voor Heren, in 1985 en in 1997. In 1997 werd
Oranje Europees kampioen, een jaar na het Olympisch goud
van Atlanta.
Het Europees kampioenschap volleybal heren past uitstekend
in het indrukwekkende rijtje topsportevenementen dat
Amsterdam de afgelopen jaren binnen haar stadsgrenzen
heeft mogen verwelkomen, zoals de wereldkampioenschappen
roeien (2014), het wereldkampioenschap beachvolleybal (2015),
de Europese kampioenschappen atletiek (2016), de Europese
kampioenschappen 3x3 basketball en het EK hockey (2017).
De komende jaren staan er ook nog genoeg topevenementen
op het programma. Volgend jaar zijn de wereldkampioenschappen allround schaatsen in het Olympisch Stadion.
In 2019 zijn naast het EK Volleybal ook de wereldkampioenschappen 3x3 basketball in Amsterdam. In 2020 is Amsterdam
een van de speelsteden van het Europees kampioenschap voetbal dat over dertien Europese speelsteden is verdeeld. •

Topsport Amsterdam Magazine

27

Vernieuwd sportcentrum
op ‘World Class’ niveau

Op initiatief van Topsport Amsterdam is Sportcentrum Ookmeer deze zomer doorontwikkeld
tot een multifunctionele topsportaccommodatie. Sinds kort werken diverse CTO-programma’s
hier hun dagelijkse trainingen af. Deze doorontwikkeling is tot stand gebracht in samenwerking
met- en door geweldige steun van sportcentrum Ookmeer, turnvereniging Turnz en het RTC
Turnen, de Hogeschool van Amsterdam, NOC*NSF en vele andere partijen. De eye-catchers van
dit project zijn de realisatie van de prachtige, nieuwe CTO High Performance Gym, de slagkooien
voor de honk- en softbal programma’s in de atletiekhal en de herinrichting van de turnruimte.
FOTOGRAFIE: Merijn Soeters

“De kwaliteit van de multifunctionele trainingsruimten in het
sportcentrum Ookmeer geven CTO-sporters en experts de
kans om op ‘world class’ niveau te kunnen trainen. Dit katalyseert een topsport trainingscultuur die het beste uit sporters
naar boven haalt. Daarbij zal de natuurlijke ontmoeting in het
centrum tussen de coaches van verschillende sporten en aangesloten experts kennisuitwisseling en nadere samenwerking
verder stimuleren. Ik ben super trots op dit centrum en op de
samenwerkende partners die dit mogelijk hebben gemaakt.”
Charles Urbanus, algemeen manager CTO Amsterdam

“De samenwerking tussen KNGU, Topsport Amsterdam en Turnz
Amsterdam Gymnastics hebben geleid tot een verbreding van
mogelijkheden op divers gebied voor onze topgymnasten. Naast
het RTC turnen is de nieuwe High Performance gym de volgende
stap voor de gymnasten om zich optimaal te ontwikkelen tot volwaardige topsporters. De diverse samenwerkingsvormen tussen
coaches, diëtiste en medische staf zullen zeker zorg dragen voor
een dagelijks inspirerende leeromgeving voor alle betrokkenen.“
Wolther Kooistra, hoofdcoach RTC Amsterdam

“Ik vind de nieuwe gym hier in Sportcentrum Ookmeer heel
erg mooi. Het is prettig dat dit een gym is alleen voor ons en
voor andere CTO-programma’s. Je bent hierdoor met topsporters onder elkaar in een compacte ruimte.”
Zoë Slagter, speelster CTO Amsterdam Vrouwenbasketball

Sportcentrum Ookmeer is er trots op dat zij door middel van
een prettige en constructieve samenwerking met Topsport
Amsterdam diverse topsportprogramma’s in haar prachtige
accommodatie mag huisvesten. Met de aanleg van de High
Performance Gym, de upgrading van de turnzalen en het plaatsen van twee slagkooien zijn de toch al aanzienlijke mogelijkheden van het multifunctionele sportcomplex verder uitgebreid en
is er een unieke trainingsomgeving ontstaan. Wij hopen hiermee
de sporters en sportbonden optimaal te kunnen faciliteren in
het najagen van hun sportieve dromen.
Wibo Wieling, Manager sportcentrum Ookmeer

“Door de ontwikkelingen hier in sportcentrum Ookmeer zijn
voor ons alle faciliteiten die nodig zijn om topsport te bedrijven geclusterd op één sportpark. Dit maakt de omstandigheden perfect om onze talenten maximaal te ontwikkelen.”
Martijn Nijhof, programmamanager CTO Honkbal
Talentenprogramma
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Amsterdam Survival-tips
voor CTO-sporters
Ieder jaar mag Amsterdam weer een aantal nieuwe toptalenten verwelkomen in de CTOprogramma’s. Basketballers, roeiers, zwemmers, voetballers; de grootste talenten weten de stad en
haar opleidingsprogramma’s te vinden. Maar wat weten ze eigenlijk van Amsterdam, naast het feit dat
je hier wel eens toeristen tegen kunt komen? Of dat er schaars geklede dames achter ramen met rode
lampen werken? Zelf was ik pas zeventien toen ik naar 020 verhuisde en dat ging niet zonder slag of
stoot. Hierbij een spoedcursus met vijf punten om als sporttalent te overleven in de grote boze stad.
FOTO: Merijn Soeters

1.	
Schaf een seizoenkaart aan. Amsterdam is de stad van de
grootste voetbalclub van Nederland: Ajax. Of nou ja, grootste?
We winnen eigenlijk niet zoveel meer de laatste tijd. Onlangs
haalden we nog wel de finale om een Europese beker, maar
feest werd er niet gevierd. Yuppen, tokkies, hooligans, bejaarden en prachtige vrouwen. De Johan Cruijff Arena laat je sneller
integreren dan welke cursus dan ook, je zult je er sneller thuis
voelen.
2.	
Maak sportvrienden! Ga eens kijken bij andere CTO-sporten
en maak ze je mattie. Het lijkt me überhaupt niet slecht om
eens wat mensen te zien die niet in jouw wereld zitten. Later
als je groot bent kom je diezelfde sporters tegen tijdens de
Olympische Spelen. Of op de sportgala’s. Dat is echt veel leuker
dan wanneer je helemaal niemand kent. Topsport Amsterdam
helpt je wel aan informatie wie wanneer traint en speelt.
3.	
Neem de goedkoopst mogelijke fiets. Zo’n dure wordt toch
binnen een mum van tijd gejat. Stap op dag één op je fiets en
ga trappen. Eindeloos trappen. Kijk om je heen, geniet van de
mooie huizen maar onthoud goed waar je bent. Zie maar waar
je uitkomt en ga pas na een uur of drie je huis weer opzoeken.
Google Maps is verboden, zo leer je het snelst de weg én de
stad kennen.
4.	
Zeg altijd tegen papa en mama dat het goed gaat.
Ze zullen je om de haverklap bellen of je het allemaal nog redt,
leuk vindt en de mensen niet te hard zijn voor je. Die mensen
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zitten ook maar thuis te hopen dat hun kind de nieuwe Wesley
Sneijder of Dafne Schippers wordt. Je hebt er niks aan als ze
gaan zitten stressen om jouw carrière. (Tip 4B: neem wel lekker
elk weekend de was mee voor ze, is een irritant klusje. Laat je
thuis vervolgens volledig fêteren met voedsel en andere klusjes.)
5.	
Boodschappen. Ga naar de Aldi. De Albert Heijn is niet te
betalen van je StuFi.
Deze gouden tips zijn voornamelijk bedoeld voor talenten uit de
provincie. Uit dorpen als Giethoorn, Zeewolde en Lutjebroek.
Er staat je een prachtige tijd in Amsterdam te wachten, maar het
gaat er hier allemaal even anders aan toe. Je zult hier de tijd van
je leven beleven. Op sportgebied krijg je de allerbeste faciliteiten.
Top-trainers. Top-fysiotherapeuten. Top-artsen. Top-sport. Je
gaat ongetwijfeld één of meerdere keren te maken krijgen met
tegenslagen, blessures, zeurende leraren die liever willen dat je
meer tijd en energie in je studie steekt.
Je kunt bovenstaande tips zoals ik het heb gedaan natuurlijk ook
gewoon negeren. Olympisch kampioen ben ikzelf immers nooit
geworden.
Maar Amsterdam maakt je ook een stuk volwassener.
Misschien wel de belangrijkste eigenschap van een topsporter.
Nick Driebergen
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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

