
Hèt platform voor bewegend Groningen

H
et zonnetje breekt de komende

maanden steeds vaker door, het

blijft langer licht en de tempera-

tuur wordt aangenamer om lekker naar

buiten te gaan. De lente en het begin van

de zomer is de perfecte tijd om heerlijk in

de buitenlucht te gaan sporten. 

OPENBARE SPORTPLEKKEN 
Ga lekker wandelen, hardlopen of maak

gebruik van één van de vele openbare 

sportplekken in de gemeente Groningen.

Zo’n openbare sportplek is de perfecte 

locatie voor een bootcamptraining of een 

pittige workout calisthenics. Inmiddels

hebben we in de gemeente Groningen al

vele locaties met openbare sportplekken

waar gretig gebruik van wordt gemaakt. 

Lekker laagdrempelig en de meeste

openbare sportplekken zijn gratis te

gebruiken.

OPENLUCHT ZWEMBADEN 
Voor kinderen heeft Groningen tal van

fantastische openbare speelplekken waar

je heerlijk kunt spelen. Ook liggen er

diverse openbare tennisbanen is verschil-

lende woonwijken waar gratis kan worden

getennist. Ook de eerste openluchtzwem-

baden openen in de maand april weer 

hun deuren voor een nieuw zwemseizoen.

Veel zwemliefhebbers kijken vooral uit

naar de heropening van De Papiermolen.

Het zwembad heeft een grondige renova-

tie ondergaan en is weer helemaal up-to-

date om de fanatieke zwemliefhebbers

optimaal te bedienen. 

SPORTACTIVITEITEN 
Sporten en bewegen is leuk, lekker en

heel belangrijk voor de gezondheid. 

De gemeente Groningen profileert zich

graag als sportgemeente en moedigt haar

sportende inwoners aan. Via WIJ-teams,

Bslim of sportcoaches van Huis voor de

sport Groningen en de vele sportclubs

worden diverse sportactiviteiten georgani-

seerd voor inwoners. Daarnaast worden

er ook de komende maanden verschil-

lende leuke sportevenementen georgani-

seerd. 

Het is volop lente en dat is het perfecte

jaargetijde om in beweging te komen. 

Trek je sportschoenen aan, haal je racefiets

uit de schuur en sport lekker met ons mee!

Sportschoenen aan
en lekker naar buiten! 

In deze uitgave

De Bewegende Stad Groninger topsporters Sport en voeding Zwemmen in Groningen3 5 7 11

Sporten is gezond en goed voor lichaam
en geest. Sport050 daagt je daarom
uit naar buiten te gaan en lekker in
beweging te komen! De gemeente
Groningen heeft zich de laatste jaren
steeds meer geprofileerd als
sportgemeente. Zo was Groningen
afgelopen jaar hostcity tijdens de
Nationale Sportweek en groeit het
aantal mogelijkheden om te sporten in
onze gemeente. 

Sportevenementen
in Groningen
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B
ettie Fischer is projectleider

van De Bewegende Stad.

Geregeld fietst ze met een

omweg vanuit de binnenstad naar

huis om onderweg bij een open-

bare sportplek te gaan kijken. 

Steevast zijn diverse doelgroepen

op de beweeg- en ontmoetings-

plaats te vinden. “Dat is natuurlijk

prachtig om te zien, de plekken 

zijn erg populair en er is altijd wel

iemand bezig.”

SPORT VERBINDT 
“Het doel is om bewoners meer te

laten bewegen, maar het gaat ver-

der dan dat. Gezondheid en een-

zaamheid zijn belangrijke thema's

in de hedendaagse maatschappij.

De Bewegende Stad creëert plek-

ken waar mensen aan hun conditie

kunnen werken en met elkaar in

contact komen. Sport verbindt en

dat is een heel mooi gegeven.” 

Naast sporttoestellen waar bijvoor-

beeld calisthenicsoefeningen kun-

nen worden uitgevoerd, zijn ook

trampolines, een schaakbord of zit-

bankjes op verschillende sport- en

ontmoetingsplekken te vinden. “We

noemen het intern wel BOSS-plek-

ken waar Bewegen, Ontmoeten,

Sporten en Spelen samenkomen.

We kijken goed waar de behoefte

ligt en betrekken de bewoners

actief bij onze plannen. Burgerpar-

ticipatie is heel belangrijk.” 

ACTIVATIE 
De sportplekken zijn goed zicht-

baar, bereikbaar en veilig. De focus

voor dit jaar ligt, naast het openen

van diverse nieuwe openbare

sportplaatsen, ook op de activatie.

“Samen met onder andere de

buurtcoaches van de WIJ-teams

en Huis voor de Sport Groningen,

maar ook met bijvoorbeeld fysio-

therapeuten proberen we nog

meer mensen op een verantwoor-

delijke en laagdrempelige manier

in beweging te krijgen.”

Projecten voor dit jaar zijn onder

meer de mogelijkheid tot discgolf

in het Stadspark, een beweeg- en

ontmoetingsplek bij het Hoornse-

meer, een beweegplek in Ten Boer

en een locatie voor een mountain-

bike-skillparcours. “We willen met

iedere nieuwe plek innovatief zijn

en onderzoeken wat er in de

omgeving te doen is en waar vraag

naar is. Uiteraard zijn we afhanke-

lijk van een bepaald budget, maar

gelukkig zijn er diverse bedrijven of

instanties die financieel willen bij-

springen bij het realiseren van een

dergelijke openbare sportruimte.” 

SPORTCONTRAINER 
Om de behoefte te peilen, of om

bewegen op scholen en tijdens

evenementen te stimuleren heeft

de gemeente sinds kort een Sport-

contrainer. Een mobiele, omge-

bouwde zeecontainer waar allerlei

sportactiviteiten, waaronder boot-

camp, crossfit, outdoor fitness of

survival, mee kunnen worden uit-

gevoerd. “Een prachtige toevoeging

en bij evenementen of acties in te

huren. Het wordt ook veel gebruikt

voor demonstratietrainingen. We

mogen in Groningen best meer

laten zien wat we allemaal hebben,

wat we allemaal doen en hoe we

dingen samendoen. Het is fantas-

tisch om te zien hoe de openbare

sportplekken aanslaan op vele ver-

schillende delen in de gemeente

Groningen.” 

Kijk voor de openbare 

sportlocaties op www.sport050.nl. 

Sporten in je eigen buurt, lekker in de buitenlucht, gezellig met buurtgenoten en op
tijdstippen dat het jou uitkomt. In steeds meer woonwijken in de gemeente Groningen
worden openbare sportplekken gecreëerd. Het projectteam De Bewegende Stad van de
gemeente houdt zich bezig met het aanleggen van innovatieve sport- en beweegplekken.
Door de sportplekken komt Groningen letterlijk in beweging.

De Bewegende 
Stad steeds zichtbaarder
in Groningen

Sport050: de
sportuitvoerder
in Groningen 
Sport050 is de sportuitvoerder van de gemeente Groningen. We

faciliteren sporters door alle binnen- en buitensport-accommo-

daties en zwembaden te onderhouden, te verhuren en te exploi-

teren.  Het platform Sport050.nl is een initiatief van de

gemeente Groningen. Het doel van het platform is om Gronin-

gers te enthousiasmeren voor sport en bewegen en ze wegwijs

te maken in het Groningse sportaanbod. Op het platform vind je:

> Alle sportaanbieders Groningen

> Alle sporten in Groningen

> Alle openbare sportlocaties

> Informatie over de projecten op sportgebied

> Informatie over sportbeleid

> Informatie voor inwoners, sportaanbieders, 

scholen maar ook vrijwilligerswerk of Topsport

> Alle sportevenementen in de Gemeente Groningen

> Projecten in relatie tot sport zoals gezondheid

> Opleidingen met betrekking tot sport

Hoofdkantoor Sport050  |  Sportcentrum Kardinge

Kardingerplein 1  |  9735 AA Groningen  |  050-367 6767 (optie 2)

info@sport050.nl

Sport brengt 
mensen samen
De nieuwe gemeente Groningen heeft veel te bieden op
sportgebied. En dan heb ik het over zowel de breedtesport
als de topsport. FC Groningen, Donar, Nic., Martini Sparks,
GIJS Groningen, GHHC Groningen en Lycurgus kennen we
allemaal als Groninger topclubs. Zij zijn wat dat betreft echte
ambassadeurs voor onze gemeente. Maar, er is veel meer.
Wat dacht je van badminton, lacrosse, taekwondo, honkbal,
waterpolo, zwemmen? De Sport050 krant biedt je een greep
uit het brede sportaanbod dat onze gemeente in huis heeft.

Sport is natuurlijk in de eerste plaats heel leuk om te doen. Het

is gewoon fijn om te bewegen en met anderen samen te spelen.

Daarnaast brengt sport mensen samen. Sport zorgt ervoor dat

mensen in de wijken en dorpen elkaar ontmoeten en elkaar

leren kennen. 

Groningen kent een

bloeiend verenigings-

leven dat grotendeels

draait op vrijwilligers.

De gemeente waardeert

en ondersteunt de ver-

enigingen en clubs juist

omdat ze zo belangrijk

zijn voor de wijken en

dorpen.  

Topsport stimuleert om zelf te gaan sporten. Dat is de relatie

tussen topsport en breedtesport. Groningen heeft een heel 

positief topsportklimaat dat uitzonderlijke talenten, prestaties

en sportevenementen mogelijk maakt. Ook wat dat betreft is

Groningen een echte City of Talent: talent krijgt hier de kans

zich op alle niveaus te ontwikkelen. Hopelijk brengt deze

Sport050 krant je op ideeën. Aan het zeer gevarieerde aanbod

zal het niet liggen. Kom eens langs bij één van de verenigingen.

Misschien komen we elkaar binnenkort tegen in één van de

sportzalen of op de sportvelden. 

Ik wens je in elk geval heel veel plezier.

Inge Jongman

Wethouder Sport 
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Scholing Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

NOC*NSF organiseert een scholing voor vertrouwenscontact-

personen (VCP) van verenigingen in de gemeente Groningen.

Zij leren het omgaan met en tegen gaan van situaties waar 

(seksuele) intimidatie en/of ongewenst gedrag een rol spelen.

De gemeente Groningen ondersteunt dit initiatief van harte en

vraagt daarom uw aandacht voor deze 

cursus.

Seksuele intimidatie en/of ongewenst gedrag zijn al lang geen

nieuwe begrippen meer in Nederland. Indien slachtoffers melding

willen doen van een geval van (seksuele) intimidatie, is het een

probleem als ze daarvoor geen vertrouwd aanspreekpunt vinden

binnen de vereniging of organisatie. Juist om deze reden wordt de

cursus VertrouwensContactPersoon (VCP) lokaal georganiseerd.

De cursus wordt gegeven op zaterdag 25 mei van 
10.00 tot 17.00 uur in Sportcentrum Kardinge.

De cursus is bedoeld voor mensen van sportverenigingen en

andere vrijwilligersorganisaties.

Voor meer informatie en opgave:

academievoorsportkader.nl/bijscholingen



V
an Klinken woont voor haar

sport in Arnhem en studeert

innovatiewetenschappen in

Utrecht. Desondanks voelt de atlete

zich nog altijd sterk verbonden met

Groningen. “Ik voel me thuis in die

stad en het is fijn om op zondagen in

Groningen te trainen,” vertelt Van

Klinken. “De waardering die je krijgt

door bijvoorbeeld een sportpenning

is super mooi. Dat doen ze goed in

Groningen.” 

HEERLIJK GEVOEL 
Van Klinken werd afgelopen zomer

gevraagd om sportpromotor voor

hostcity Groningen te zijn tijdens de

Nationale Sportweek. “Ik kon niet

bij alle activiteiten aanwezig zijn

vanwege de reisafstand, maar het

was heel leuk om te doen. We zijn

bij basisscholen langs geweest om

daar onze ervaringen als topspor-

ters te delen. Ik vind het leuk om

kinderen te stimuleren om meer en

vaker te gaan sporten. Je kunt

jezelf in sport echt verbazen. Iets

voor elkaar krijgen wat je nooit

voor mogelijk had gehouden. Dat is

zo mooi aan sport.” 

De prestaties van Van Klinken zijn

zo goed dat ze mee kan op wereld-

niveau waardoor ze zich topsporter

en lid van TeamNL mag noemen.

Ze ontwikkelde een toptalent voor

de werpdisciplines kogelstoten, dis-

cuswerpen en kogelslingeren. Vorig

jaar kwalificeerde Van Klinken zich

als 18-jarige al eens voor het Euro-

pees kampioenschap en was ze

succesvol op het junioren-WK. “Het

moment dat de kogel of discus je

hand verlaat, voel je al of het een

verre worp wordt. Dat gevoel is zo

heerlijk, je voelt je zo sterk. Het is

als het creëren van een explosie

van kracht.”

MOTIVATIE 
“Ik kan echt genieten van mijn sport

en dat moet volgens mij ook. Het is

niet gezond wanneer je zo hard

traint aan iets wat je niet leuk vindt.

Je moet echt van je sport houden.

Dat is mijn grootste motivatie, net

als de resultaten die steeds verbe-

teren. Als je aan topsport doet,

moet je er ook echt alles voor

geven. Een mogelijkheid om aan

topsport te doen, is niet voor ieder-

een weggelegd en als je die krijgt,

moet je hem grijpen. Ik wil de beste

zijn en daar werk iedere dag keihard

voor. In topsport ken je geen vrije

dagen.”

Groningen heeft een goede geschie-

denis met topatleten op de werpdis-

ciplines, want ook oud-atleet Rutger

Smith is afkomstig uit onze provin-

cie. Smith is de enige in de wereld

die zowel bij kogelstoten als discus-

werpen medailles pakte op het WK. 

“Mijn doel is om ooit op beide

onderdelen een Olympische

medaille te halen. De faciliteiten en

programma's op Papendal zijn fan-

tastisch, maar het is ook heel fijn en

gezellig om geregeld nog in Gronin-

gen te trainen. In onze sport is het

mogelijk om ook na je dertigste nog

medailles te halen, dus ik heb nog

even te gaan.”

(foto: Orange Pictures)

Jorinde van Klinken is één van de grootste talenten in
Nederland op diverse werpdisciplines in de atletiek. De 19-
jarige atlete hoort bij TeamNL en traint zodoende dagelijks op
sportcentrum Papendal in Arnhem. Van Klinken is echter nog
steeds lid van de vereniging Groningen Atletiek en traint op
zondagen nog in de Stad. Ze won in 2018 brons tijdens het
junioren-WK op het onderdeel kogelstoten en werd onlangs
door de gemeente Groningen onderscheiden met de
gemeentelijke sportpenning. 

Atlete Jorinde van Klinken: Gronings sporttalent 

'Ik kan echt genieten van mijn sport'

B
oomstra is een absolute

sportfanaat. Hij noemt

dammen het leukste wat

er is en speelt daarnaast graag

squash om fit te blijven. “Of het

bij dammen helpt om fysiek in

orde te zijn, vind ik moeilijk te

stellen,” vertelt Boomstra. 

WAARDERING 
“Ik voel me er lekker bij om fysiek

in orde te zijn en doe ook echt mijn

best om beter te worden, maar uit-

eindelijk gaat het om mentaal in

orde zijn. Naast squashen, zwem ik

graag en ik houd ervan om te wan-

delen. Dat laatste doe ik veel als we

een toernooi spelen, want de span-

ning tijdens wedstrijden slaat bij

mij vaak op mijn benen.”

Boomstra werd in 2016, toen hij

zich voor het eerst kroonde als

wereldkampioen, uitgeroepen tot

Sportman van Groningen en mocht

onlangs de sportpenning van de

gemeente in ontvangst nemen.

“De waardering die je krijgt vanuit

Groningen, maar ook vanuit de rest

van Nederland is hartstikke leuk.”

FANATIEK 
De 26-jarige Boomstra begon op

jonge leeftijd met dammen in zijn

geboorteplaats Soest, maar zijn

talent werd ontdekt in Groningen.

Het gezin was naar het Noorden

verhuisd en een leraar van de St

Michaëlschool introduceerde de

huidige wereldkampioen in een

talentvol damgroepje. “Ik was direct

heel fanatiek, omdat ik het gevoel

had dat ik de slechtste van de groep

was. Het was een mooi getalen-

teerd groepje met jongens die iets

ouder waren dan ik. Ik moest me

optrekken aan het niveau.”    

Nederland is goed vertegenwoor-

digd in de wereldtop van het dam-

men. Volgens Boomstra komt dit

mede door de goede samenwer-

king tussen de spelers en de goede

organisatie. Meerdere keren per

maand zitten de toppers bij elkaar

op Papendal. “Een inspirerende

omgeving waar we samen diverse

standen van wedstrijden bespre-

ken. We gaan op zoek naar de

beste zetten. Iedereen denkt in

grote lijnen vaak hetzelfde, maar 

in de details zijn toch zeer interes-

sante verschillen.”

VOOR IEDEREEN 
“Op mijn WK-match tegen de Rus

Alexander Schwarzman heb ik me

ongeveer een half jaar voorbereid.

We kunnen alle voorgaande partijen

opvragen en zodoende zoek je uit

wat zijn voorkeuren zijn en de even-

tuele zwakke punten waarop je hem

kunt pakken. Ik speel een wedstrijd

als een wetenschapper en probeer

altijd de beste zet te doen. Uitgaan

van mijn eigen kracht. Dammers

zijn vaak jongens met een universi-

taire studie, ik studeer natuurkunde,

maar iedereen kan leren dammen.

De regels zijn vrij simpel alleen om

echt goed te worden, moet je het

leuk vinden en er heel veel tijd in

willen steken.”

De komende tijd richt Boomstra

zich op het voltooien van zijn studie,

want dat is geregeld op een tweede

plaats beland. “Die studie moet

eerst af, haha. Mijn volgende sport-

doel is het WK van 2020. Er komt

een sterke nieuwe generatie

Nederlandse dammers aan en dat

is een goede ontwikkeling. Ik zie

het ook niet als concurrentie, het

neemt juist druk bij mij weg. Ik was

de eerste die doorbrak uit het

talentenprogramma van de dam-

bond. Er stond letterlijk in het

bondsprogramma dat ik wereld-

kampioen moest worden in 2015.

Dat doel werd niet gehaald, maar

gelukkig is het me nadien toch al

twee keer gelukt.” 

Roel Boomstra kroonde zich begin dit kalenderjaar voor de tweede keer in zijn sportloopbaan
tot wereldkampioen. Het leverde de topdammer uit de Stad ook de sportpenning van de
gemeente Groningen op. Dammen is volgens de topsporter meer een mentale dan fysieke
strijd, maar toch houdt Boomstra ervan fysiek in topvorm te zijn. 

Wereldkampioen Roel Boomstra winnaar gemeentelijke sportpenning 

'Ik voel me er lekker bij om fysiek in orde te zijn'
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E
en gedegen warming-up is

volgens Van den Berg essen-

tieel om tot een goede sport-

prestatie te komen. “Je moet je

lichaam en de daarbij behorende

energiesystemen voorbereiden op

datgene wat je gaat doen tijdens de

beoefening van je sport,” zegt Van

den Berg. “Een warming-up moet

niet te lang zijn en je moet zorgen

dat je lichaam tussen de warming-

up en de sportprestatie tijd krijgt

om nog even tot rust te komen.” 

ADEQUATE OPBOUW 
“Het type warming-up is afhanke-

lijk van de sport, maar ook van de

voorgeschiedenis. Heb je bijvoor-

beeld als voetballer eerder proble-

men gehad met een knie, is het

verstandig een activatiepro-

gramma te doen voor de spieren

eromheen. Het belangrijkste is dat

een warming-up aspecten behelst

van de sport die je gaat doen. Het

moet per sport specifiek worden

gemaakt.” Fanatisme in sport is

uiteraard te prijzen, maar het is

volgens Van den Berg belangrijk

om de realiteit niet uit het oog te

verliezen. “Om tot een goede pres-

tatie te komen en het risico op

blessures te verminderen, is het

nodig om de belasting adequaat op

te bouwen. Ook factoren als vol-

doende rust en goede voeding spe-

len een belangrijke rol. Daarnaast

is de sporter natuurlijk ook afhan-

kelijk van persoonsgebonden fac-

toren; niet alleen aanleg, maar ook

stress kunnen meespelen bij het

presteren of het ontstaan van bles-

sures. Een goede samenwerking

tussen trainers, coaches en fysio-

therapeuten helpt je om op een

verantwoorde manier te sporten 

en aan je prestaties te werken.” 

SPORTGEMEENTE 
Het menselijk lichaam kan volgens

de fysiotherapeut veel zelf herstel-

len, maar soms heeft het wat hulp

nodig. “Je hoeft echt niet bij iedere

klacht direct naar de fysio, maar

soms zet het herstel zich om uit-

eenlopende redenen niet zelfstan-

dig door. Onze specialisten kunnen

je hierbij van dienst zijn. Het doel is

om minimaal terug te keren op het

niveau van voor de blessure en het

liefst iets verder."

Van den Berg ziet dat Groningen

zich profileert als sportgemeente

en diverse initiatieven opzet of

ondersteunt om sport en bewegen

te promoten. “Daarover ben ik

uiteraard heel positief. Een ver-

volgstap is om de Groninger zo

goed mogelijk voor te lichten en in

te lichten. Hoe bereiken we de bur-

gers om er gezamenlijk voor te

zorgen dat zij goed beweging

komen? Daar liggen ook voor MCZ

mooie uitdagingen en kansen.” 

HULPVRAAG 
Een van de vier locaties waar 

MCZ werkzaam is, is de zorglaag

in het TopsportZorgCentrum, het

Omnium. Niet alleen topsporters,

maar juist ook de 'gewone Gronin-

gers' kunnen in het Omnium

terecht om te herstellen en te

presteren. “Iedere organisatie in

het Omnium heeft de ambitie om

iemand gezond en fit door het

leven te brengen. We werken 

vanuit een bepaalde hulpvraag,

mensen kunnen bij ons terecht 

om te werken aan hun fitheid, 

aan een herstel of aan een betere

prestatie.” 

(FOTO: SPORTPHOTOAGENCY)

Geblesseerd raken is één van de meest frustrerende dingen die een sporter kan overko-
men. Het belet je in het uitvoeren van een hobby of bij het behalen van een doel en kan
daarnaast zeer pijnlijk zijn. Wouter van den Berg, fysiotherapeut van het eerste elftal van
FC Groningen en mede-eigenaar van MCZ vertelt wat je kunt doen om blessures te
voorkomen. Mocht je desondanks toch een kwetsuur oplopen, biedt MCZ onder andere in
het Omnium diverse mogelijkheden om te werken aan een spoedig herstel. 

'Trainers en begeleiding kunnen helpen om op
een gezonde en verantwoorde manier te sporten'

T
opdiëtisten is gevestigd in het

Omnium op de derde laag in

het TopsportZorgCentrum en

is een samenwerking tussen voe-

dingsexperts Linda Swart en Carin

Pool. Topdiëtisten geeft advies bij

alle voeding gerelateerde vraag-

stukken. Voor mensen die gezon-

der willen leven, lichamelijke

problemen ondervinden, willen

afvallen of betere sportprestaties

willen leveren. 

KOOLHYDRATEN 
“We hoeven het niet ingewikkelder

te maken dan het is,” stelt Swart.

“Iemand die recreatief sport, kan

naast gewoon lekker gezond eten

ook af en toe wel eens snacken.

Gezond eten, betekent voldoende

groenten tot je nemen, goed drin-

ken en afhankelijk van de sport-

prestatie de passende hoeveelheid

koolhydraten.” 

“Koolhydraten is de benzine die je

lichaam nodig heeft. Het wordt

opgeslagen in je spieren en dat

verbruik je tijdens het sporten.

Koolhydraten zitten bijvoorbeeld in

(volkoren) pasta, rijst, aardappe-

len, fruit en brood. Om maximaal

te sporten, moet je voldoende

brandstof in de tank hebben. Het

is belangrijk om na een grote

maaltijd minimaal twee uur te

wachten met intensief bewegen.” 

GEZOND ETEN 
Gemaksvoedsel is in Nederland

relatief goedkoop, tot droefenis

van diëtist Swart. “Zo maken we

het mensen moeilijk, terwijl het

prima mogelijk is om met een

kleinere portemonnee gezond te

eten. Gezond eten is het lekkerste

wat er is. Gemaksvoedsel bevat

veel zout en dat vervlakt je smaak.

Je kunt met vers en gezonde voe-

ding ook voldoende variëren. Ga je

hard trainen, neem je iets meer

koolhydraten, is de training lichter,

neem je iets meer groenten.” 

Iedere voedingsvraag kan bij Top-

diëtisten worden gesteld en vanuit

de basisverzekering heeft ieder-

een recht op drie uur voedingsad-

vies. Ben je nog geen 18 dan hoef

je geen eigen risico te betalen en

is het advies dus feitelijk gratis

voor de eerste drie uur. “Iedereen

heeft wel een beetje verstand van

voeding en dat kan op korte ter-

mijn prima werken. Maar wanneer

je ook op langere termijn resultaat

wilt zien, is het verstandig om de

juiste adviezen en begeleiding te

krijgen. We maken een persoonlijk

plan aangepast op de eigen doe-

len, situatie en voorkeuren. Het is

belangrijk je doelen realistisch te

houden.” 

SLUITPOST
“Voeding is in deze een beetje een

sluitpost, terwijl het juist de basis

is. Daar zou het mee moeten

beginnen. Zonder goede voeding

pleeg je roofbouw op je lichaam en

kun je zelfs overtraind of gebles-

seerd raken. Enkele goede en per-

soonlijke tips, hebben vaak een

zeer positief effect. Iedereen die

fitter wil worden of de leefstijl wil

verbeteren kan bij ons terecht.

Gelukkig merken we dat de

bewustwording groeit.”

(FOTO: SPORTPHOTOAGENCY)

Sporten en voeding zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wanneer je een sportprestatie
wilt leveren, heeft je lichaam brandstof nodig. Die brandstof wordt gehaald uit voeding en goed
eten heeft dus een grote invloed op sportprestaties. Linda Swart is diëtist en lifestylecoach 
van Topdiëtisten en begeleidt onder andere topsporters en topsportclubs. Iedere sportende
Groninger kan gebruik maken van het advies en de begeleiding van Topdiëtisten.

'Gezond eten is het lekkerste wat er is'

GRATIS INLOOPSPREEKUUR 
MCZ biedt op de locatie aan de

Sportlaan in de Stad iedere

week een gratis inloopspreek-

uur. Mocht je in het weekend tij-

dens het sporten of tijdens een

wedstrijd een blessure hebben

opgelopen, kun je tussen 16.00

uur en 18.00 uur langskomen tij-

dens het gratis inloopspreekuur

bij MCZ aan de Sportlaan 2-1. 
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Wil je op een leuke manier actief aan je conditie werken?
Kom dan Aquasporten in de zwembaden! Er zijn
verschillende groepslessen en iedereen kan meedoen;
ongeacht leeftijd en conditie. 

De verschillen zitten vooral in materialen, trainingsvormen en water-

diepte. De groepslessen Aquarobics, Aquajogging, Aquabootcamp en

Aquavaria hebben vrije inloop, opgave vooraf is niet nodig, behalve bij

FloatFit en AquaSlim.  

FloatFit is een compleet nieuwe, unieke, effectieve en uitdagende

manier van bewegen. Het is een low impact, conditie, balans en core

stabiliteit training van 30 minuten. Bij FloatFit sta je op een drijvende

mat, de Aquabase, die je bewegelijkheid stimuleert. Je wisselt

squats, burpees en balansoefeningen met elkaar in hoog tempo af.

Bij AquaSlim werk je actief  aan de conditie met daarbij een gezond

voedingsadvies. Je gaat 8 weken lang 2x per week sporten en daar-

naast krijg je voedingsadvies met menu's aangepast op je doelen en

we gaan je iedere week wegen.

Kijk voor de mogelijkheden van aquasporten op www.sport050.nl 

Aquasporten 

Bij gezond ouder worden

hoort bewegen. Wie regel-

matig beweegt, blijft langer

mobiel. Een bij uitstek

geschikte vorm van bewe-

gen is zwemmen. Door de

opwaartse druk van het

water is belasting mini-

maal en de kans op bles-

sures daardoor klein. Je

kunt kiezen uit banen-

zwemmen of meedoen met

één van de groepslessen.

Tijdens de groepslessen

geeft een instructeur oefen-

vormen ter bevordering 

van een soepel lichaam en

de coördinatie. Er zijn ver-

schillende groepslessen en

je kunt zelf bepalen waar

je aan mee wilt doen. Je

kunt kiezen uit AquaRobics,

AquaJogging, rek-  en

strekoefeninen en recreatief

zwemmen. 

De lessen hebben vrije

inloop, je hoeft je niet op te

geven. De groepslessen Fif-

tyFit worden aangeboden in

het Helperzwembad en in

Sportcentrum Kardinge. 

FiftyFit 

Movement Instinct is één van de partijen die gebruik maakt van de openbare work-
outplaatsen in de stad Groningen. Trainers Emilio Martinez en Jason Short bieden op maat
gemaakte trainingen in calisthenics. Oefeningen op basis van lichaamsgewicht waardoor
onder andere kracht, snelheid,  flexibiliteit en coördinatie worden getraind. 

“Vergelijk het met modern turnen,” vertelt Powertrainer Emilio Martinez. “We trainen meestal lekker bui-

ten en maken veel gebruik van de openbare work-outplekken in Groningen en geven clinics en demonstra-

tietrainingen. Er komen steeds meer plekken in Groningen en dat is een goede ontwikkeling. Calisthenics

kun je overal beoefenen, je hebt alleen je eigen lichaam nodig.” 

Via Movement Instinct kun je lekker buiten trainen en doordat de workout uit lichaamsgewichtoefeningen

bestaat, train je altijd naar eigen vermogen. “Calisthenics is geschikt voor iedereen en alles traint bij ons

door elkaar. Het maakt de groep divers en men motiveert elkaar om lekker fit te worden. Persoonlijke aan-

dacht vinden we heel belangrijk. Check voor de mogelijkheden onze site of schrijf in tijdens de evenemen-

ten die we delen op onze Facebookpagina. Zowel bij de groepstrainingen als de personal trainingen is de

eerste les gratis.” (foto Movement Instinct)

www.movementinstinct.nl of www.facebook.com/pg/movementinstinct/events/ 

Calisthenics via Movement Instinct

The Bootcamp Club Groningen
The Bootcamp Club is sinds 2012 actief in Groningen. Op verschillende

locaties door de stad geven we training. Tijdens een bootcamples werk

je aan conditie, kracht, souplesse en explosiviteit. En dat met het eigen

lichaam als belangrijkste tool. Met ons team van 15 instructeurs bieden

wij wekelijks rond de 30 lessen aan van zowel Low, Medium & High 

Intensity Bootcamps als specials zoals Kickboks, Mommy, Mommy 2B,

Power & Running Bootcamp.

> Ervaren en gecertificeerde trainers met altijd persoonlijke 

en gerichte aandacht

> Bootcamp trainingen aan de Hoornseplas, Europapark, 

Stadspark, Noorderplantsoen, Kardinge, Molukkenplantsoen

en het Centraal Station

> Zo'n 30 kwaliteitstrainingen per week in de parken en bossen 

van de stad Groningen

> The Bootcamp Club Groningen geeft iedere dag op verschillende

niveaus training, dus voor iedereen toegankelijk

> Gratis proefles 

Meer informatie, kijk op www.thebootcampclub.nl/nl/groningen  

Apenkooigym 
Kom apenkooi gymmen! Samen sporten is

nou eenmaal veel leuker. Daarbij bouw je

makkelijk een netwerk op. Een netwerk vol

mensen met dezelfde interesses, alleen

vaak met heel uiteenlopende beroepen of

hobby's. We merken dat we niet alleen een sportuitlaatklep zijn maar

elkaar ook buiten werk en sport opzoeken. Onze reguliere gymlessen

zijn een sociaal event waar we de balans zoeken tussen beleving en

intensiteit. 

Elke keer is er een ander aanbod en een andere groep wat het

onwijs dynamisch en uitdagend maakt. De drempel om eens langs te

komen is heel erg laag. Vaak is de grootste drempel om alleen te

gaan. Schroom niet, naar elk event zal zo tussen zo'n 15 tot 30 deel-

nemers komen. Daarvan is gemiddeld de helft altijd nieuw. Dus kom

gerust eens een keertje langs om te kijken of je het leuk vindt. 

Kijk op www.apenkooigym.nl voor het aanbod in Groningen. 

Sportieve kinderfeestjes 
Moet je binnenkort een kinderfeestje organiseren? Denk dan ook eens aan

de mogelijkheid van een sportief kinderfeestje. Vier een sportief of actief

verjaardagsfeestje van je kind in Sportcentrum Kardinge, het Helperzwem-

bad of De Papiermolen! Gezellig zwemmen, schaatsen en skaten en

daarna lekker eten. Volg een dansles bij een dansschool, een bootcamp bij

één van de bootcampaanbieders of een les calisthenics bij de trainers van

Bar Brothers.

Je kunt ook kiezen voor een uitdagend beweegprogramma bij bijvoorbeeld

Monkey Moves. Bij Monkey Moves heb je de keuze uit liefst 11 verschillende

sporten. Fun staat voorop, er is swingende muziek en er is een knotsgek

klimparcours. Monkey Moves organiseert feestjes voor kinderen van 2 t/m

12 en er is plek voor groepen van 8 tot 18 kin-

deren. Uiteraard ontvangt iedereen die slaagt

voor Monkey Moves een prachtig diploma.

Meer informatie over sportieve kinderfeestjes

vind je op www.sport050.nl/ 
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A
ls hoofd zwembaden bij

Sport050 is Lubbers verant-

woordelijk voor het beheer

van zwembad de Parrel, het Hel-

perzwembad en openluchtbad De

Papiermolen. Vooral in de renovatie

van het laatstgenoemde zwembad

is de laatste anderhalf jaar veel tijd

en energie gaan zitten. Maar nu de

heropening voor de deur staat, kan

Lubbers bijna niet wachten tot het

zaterdag 27 april is. 

GRONDIG GERENOVEERD 
“De Papiermolen is grondig geren-

oveerd en over de kop gegaan,”

vertelt Lubbers. “De bak is eruit

gehaald, nieuwe technische instal-

laties zijn aangebracht waardoor

we nu werken onder meer met

zout-elektrolyse en diverse leidin-

gen zijn vervangen. Daarnaast is

het terrein op orde gebracht, is de

oude muurschildering van vroeger

hersteld en hebben we de tribune

opgeknapt. Al met al heeft het heel

wat voeten in de aarde gehad,

maar het ziet er weer prachtig uit.”

Het openluchtzwembad, dat stamt

uit 1955, is een begrip in Gronin-

gen. De renovatie van het bad was

volgens Lubbers hard nodig. De

laatste jaren werden diverse nood-

reparaties uitgevoerd om het bad

draaiende te houden. Waar het een

trend is om zwembaden te privati-

seren, is Lubbers zeer content met

de beslissing van de gemeente

Groningen om budget vrij te maken

voor de werkzaamheden. 

VERDUURZAMEN 
“We hebben weer een zwembad

waarmee Groningen de komende

decennia vooruit kan. De Papier-

molen is een oase middenin de

stad, omringt door prachtig groen.

Het roept bij mensen een speciaal

gevoel op. Een rijksmonument, met

door de renovatie de moderne ele-

menten die een hedendaags

zwembad nodig heeft. Zo verwar-

men we het water via riothermie

(verwarmen middels rioolwater) en

het douchewater wordt verwarmd

door gebruik te maken van zonne-

energie. We hebben veel energie

gestopt in het verduurzamen van

het bad.”

De vele werkzaamheden betekende

dat De Papiermolen de schitte-

rende zomer van 2018 in zijn

geheel gesloten is gebleven. Het

zwembad werd in de weken dat het

kwik dagelijks tot ruim boven de 30

graden steeg, zeker gemist. “Het

was een uitzonderlijke warme

zomer en prachtig geweest voor

het zwembad. Ik heb ontelbare

keren de zin: 'was De Papiermolen

maar open' gehoord,” lacht Lub-

bers.

GEZELLIGE MIDDAGEN 
Met de warme zomer in het ach-

terhoofd en hopelijk weer veel

mooie zonnige dagen in het voor-

uitzicht kijkt Lubbers reikhalzend

uit naar de heropening van het bad.

“Ik denk dat Groningen De Papier-

molen weer gaat omarmen en ben

er zeker van dat, wanneer we op

zaterdag 27 april om 10.00 uur de

poorten voor het eerst weer open

doen, er tientallen mensen voor het

hek staan te wachten. Baantjes

trekken, een prachtig kinderveldje,

een mooie zonneweide en nog veel

meer. Alles is straks klaar voor vele

gezellige middagen. Zeker is dat de

Groningse zwemliefhebbers weer

vele jaren van De Papiermolen

kunnen genieten.”

AANWINST 
Sandra Wink is net in Groningen

komen wonen en kent het populaire

zwembad alleen via de enthousiaste

verhalen van haar zus. De zussen

taggen elkaar in facebookupdates

over de renovatie van De Papiermo-

len en zijn zeker van plan in het

zomerseizoen baantjes te trekken in

het openluchtzwembad. “We zijn

opgegroeid in Friesland vlakbij het

water, dus houden beide veel van

zwemmen,” aldus Sandra. 

“Ik ben voor de renovatie van het

bad nog nooit in De Papiermolen

geweest, maar mijn zus wel en zij

was zeer enthousiast. Ik ben zelf

heel graag in het openluchtzwem-

bad van Joure, dat vind ik echt een

aanwinst voor die omgeving en vol-

gens mij is De Papiermolen dat ook

voor Groningen. We kunnen niet

wachten tot het mooi weer wordt

en we de vernieuwde Papiermolen

een keer kunnen testen.”

FEESTELIJKE OPENING 
Openluchtbad de Papiermolen gaat

op zaterdag 27 april weer open

voor publiek, maar de feestelijke

opening is op zaterdag 18 mei. Kijk

op www.de-papiermolen.nl voor

meer informatie en het programma

van deze feestdag. 

Openluchtzwembad De Papiermolen. Het is een begrip en 
vele Groningers hebben het zwembad afgelopen zomer
ongelooflijk gemist. Maar niet lang meer, want het bad
heropent zaterdag 27 april na anderhalf jaar
renovatiewerkzaamheden de deuren. Net als veel
zwemliefhebbers kijkt hoofd zwembaden van Sport050
Albert Lubbers reikhalzend uit naar het zwemmen in De
Papiermolen. 

Heropening van Openluchtbad De Papiermolen: zaterdag 27 april 

'De Papiermolen; een oase middenin Groningen'

Als je kind 3 maanden of ouder is, kun je samen meedoen met de lessen Ouder en Kind
zwemmen.  Je kind raakt zo op een ontspannen manier al vroeg vertrouwd met het water.
Het ouder en kind zwemmen is ingedeeld in meerdere leeftijdsgroepen. Ook hebben we
combinatielessen met meerdere leeftijdsgroepen. Je hoeft je niet van te voren op te geven.
De lessen hebben een vrije inloop.

Zwemles is belangrijk voor je

kind, zeker in een waterrijk

land als Nederland. Na het

behalen van een zwemdi-

ploma is je kind veilig in ver-

schillende situaties in- en

rond het water. In de

gemeente Groningen bieden

we niet meer schoolzwem-

men aan. Als ouder moet je

dus zelf zorgen dat je kind

zwemles krijgt. 

Er zijn in Groningen verschil-

lende zwemlesaanbieders,

zoals verenigingen, zwemba-

den en zwemscholen. Als je

het niet zelf kunt betalen is er

een mogelijkheid om via

stichting Leergeld hulp te krij-

gen. Je kunt een vergoeding

krijgen voor het A en B

diploma. De leeftijdseis hier-

voor is 6 jaar.

Op www.sport050.nl vind 

je verschillende zwemlesaan-

bieders in de gemeente 

Groningen.  

Bij het zwemmen met je baby ligt

het accent op plezier maken en

op verschillende manieren door

het water bewegen. De lessen

bestaan uit spetteren, zwieren,

zingen, drijven en onder water

gaan. Je baby maakt kennis met

het water. Ook is het goed voor

de ontwikkeling van de spieren

en de coördinatie van armen en

benen. 

Vanaf het moment dat je kindje

kan lopen, kun je mee doen bij

de 1- jarigen en ligt het accent 

op samen met de ouder plezier

maken in het water. 

Bij 2- en 3 jarigen ligt het accent

op watervrij worden, waarbij alle

basiselementen aan de orde

komen, zoals onder water gaan,

drijven en voortbewegen. Ook

wanneer je kind ouder is dan 3,

maar nog te jong om zwemles te

volgen, kun je meedoen met

ouder en kind zwemmen. Als

ouder krijg je opdrachten, die je

samen met je kind kan doen.

Kijk voor de mogelijkheden van

ouder en kind zwemmen in 

Kardinge, het Helperzwembad

en de Parrel op www.sport050.nl 

Zwemlessen 

Ouder en kindzwemmen 
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Stadjerspas.nl

• Huiswerkbegeleiding

• CITO-toets begeleiding

• PGB begeleiding

• Examentraining



Streetball Masters Groningen 
Streetball Masters Groningen is onderdeel van de Streetball

Masters Tour 2019, het Nederlands Kampioenschap 3x3

basketball! In verschillende categorieën (U11 t/m senioren)

en steden wordt gestreden om een plekje op de Streetball

Masters Finals veilig te stellen. Je kunt je eigen team van

drie of vier personen samenstellen, iedereen mag deelne-

men! Locatie: Sportcentrum ACLO. Inschrijven gaat via:

www.basketball.nl/3x3-basketball/inschrijven

15e Walk for Life
De 15e Walk for Life op vrijdagavond 17 mei is bijzonder en

anders dan de voorgaande 14 keer. We hebben het pro-

gramma, de routes en de activiteiten speciaal voor dit jubi-

leumjaar aangepast: één parcours en niet overdag maar 's

avonds. Het wordt een avondloop van 10 km rondom het

Paterswoldsemeer. Je kunt de afstand wandelen of hardlo-

pen. Het begin en eindpunt is als vanouds op het parkeer-

terrein bij Kaap Hoorn. De Night for Life 2019: laat je zien en

loop mee! Het gehele inschrijfbedrag, giften en acties

komen ten goede van het doel. We lopen om geld in te

zamelen voor jonge volwassenen met kanker. 

Kijk voor meer informatie www.nightforlife.nl

Beachweek Haren
Beachweek Haren vindt plaats van 27 mei tot en met 7 juni.

Waarbij het Raadhuisplein in Haren wordt omgetoverd tot

een groot beachveld. Zo zullen de basis- en middelbare

scholen gymlessen volgen op het veld en verenigingen 

zullen hun trainingen naar het beachveld verplaatsen. 

Ook zullen de sportcoaches in samenwerking met andere

partijen een aantal activiteiten organiseren. Aan deze activi-

teiten kan iedereen deelnemen, mits je ingeschreven staat

via www.sportcoachharen.nl of gedurende de beachweek 

bij de speciale bus.

Gasterra Ladiesrun Groningen 
Loop op zondag 9 juni samen met je vriendinnen voor Pink

Ribbon of voor jouw eigen doel. Het mooie aan dit loopeve-

nement is dat iedereen kan meedoen, dus ook jij! Er zijn vier

verschillende afstanden namelijk de 2,5km, 5km, 7,5km en

10km dwars door het centrum van Groningen. Het gaat niet

om winnen, meedoen aan de GasTerra Ladiesrun Groningen

is vooral ontzettend leuk. Heb je de finish gehaald, dan

wacht de unieke medaille die je met trots mag dragen.

Gezellig wordt het, want ook na afloop is er nog genoeg te

beleven! Inschrijven kan via: www.ladiesrungroningen.nl

Special Olympics Regionale Spelen
Zaterdag 15 juni organiseert De Brug provincie 

Groningen de 6e editie van de Special Olympics Regionale

Spelen in Groningen. Play Unified, nieuwe sportcompetities

zoals golf en skeeleren staan aankomende editie in de

schijnwerpers. Ook voor sporters, die niet aan de wedstrij-

den mee kunnen doen, is gedacht door beweegonderdelen

als MATP en Sportfun. De sporters nemen het in 2019 tegen

elkaar op in 14 takken van sport, onder andere golf, zwem-

men, atletiek en bowlen. Wil jij een bijdrage leveren aan dit

evenement als vrijwilliger? Ook in 2019 kun jij je voegen bij

onze gezellige vrijwilligerscrew. Voor meer informatie en 

om je aan te melden als vrijwilliger, zie 

www.specialolympicsgroningen.nl

KardingeRun
De KardingeRun is een mudrace/obstacle run voor echte

bikkels. De routes -van 5, 8 of 12 kilometer- lopen door het

prachtige natuur- en recreatiegebied Kardinge in Groningen.

Tijdens de run kom je spectaculaire hindernissen tegen met

water, modder en andere obstakels. Natuurlijk is ook de

Kardinge Mountain onderdeel van het uitdagende parcours. 

In de 12 kilometer tref je daarnaast ook uitdagingen die

meer gericht staan op statische kracht en behendigheid.

Kortom de zesde editie van het evenement wordt onvergete-

lijk! De Familie Run staat in 2019 op zondag 7 juli op het pro-

gramma. Hieraan kunnen ouder(s) (of een andere

volwassene) met hun kid(s) (maximaal 2 volwassenen en 2

kinderen 7 - 12 jaar) deelnemen door het 5 kilometer par-

cours af te leggen! Inschrijven gaat via: www.kardingerun.nl

DELA Eredivisie Beach
De DELA Eredivisie Beach komt terug naar de Grote Markt!

Op  zaterdag 6 & zondag 7 juli komt de Nederlandse Beach-

volleybal top in actie op de Grote Markt in hartje Groningen.

Op 6 juli de voorrondes en op 7 juli de finales. Het centre-

court op de Grote Markt en veld 2 & 3 bij Bedum Beach.

Geniet helemaal gratis van top beachvolleybal in het cen-

trum van Groningen! 

Meer informatie op: www.eredivisiebeach.nl

Bauke Mollema Tocht 
De 7e editie van de Bauke Mollema Tocht vindt op 25 augus-

tus plaats in Groningen. De tocht wordt georganiseerd door

Le Champion in samenwerking met SEG Cycling. Er zijn 4

afstanden 65 km, 85 km, 125 km en 200 km. De Bauke Mol-

lema Tocht is geschikt voor zowel de beginnende als de

ervaren fietsliefhebber.  Alle afstanden vertrekken vanuit de

stad Groningen op de Grote Markt en voeren door het schit-

terende landschap van Noord-Groningen en een deel van

Friesland. Bauke Mollema wil met deze tocht zijn fans en

wielerliefhebbers de gelegenheid geven met hem mee te

fietsen en zijn mooie trainingsgebied laten zien. Bauke fietst

zelf ook mee en heeft alle routes zelf bepaald! Meedoen? 

Kijk op: www.baukemollematocht.nl

Nationale Sportweek 2019
De Nationale Sportweek keert terug in Groningen. Vorig jaar

was Groningen hostcity van de Nationale Sportweek en ook

dit jaar zetten honderden sportverenigingen, sportclubs,

sportbonden, bedrijven, het onderwijs en andere sportaan-

bieders in heel Nederland hun deuren open, organiseren cli-

nics, toernooien en demonstraties. Iedereen, jong en oud,

kan deze week kennis maken met (nieuwe) sporten. De

Nationale Sportweek 2019 loopt van 20 t/m 29 september.

Kijk voor meer informatie op: www.nationalesportweek.nl

Sportevenementen in Groningen 

KIJK VOOR ALLE SPORTEVENEMENTEN OP WWW.SPORT050.NL
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Pieter Boot, hoofd klimaat en energie van het
Planbureau voor de Leefomgeving (PBL):

“Nederland moet daarvoor tot 2030 vier keer zoveel
presteren als van 1990 tot 2016”. Dat vergt samen-
werking, kennisdeling, gedragsverandering en toe-
passing van innovaties. Ed Nijpels, voorzitter van
het Klimaatberaad, beaamt dit: “Iedereen is nodig
om de uitstoot van broeikasgas in 2030 met min-
stens 49 procent te reduceren. Niemand kan het
alleen. De overheid niet, het bedrijfsleven niet en de
maatschappij niet”.

Status bewustwording CO2 uitstoot in
Nederland
Slechts 28 procent van de onderzochte organi-
saties meet de eigen uitstoot van CO2, blijkt uit
onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen.
Er is wel vaker een idee dat de uitstoot omlaag
moet, krap de helft meldt dat het wel ergens in
de strategie of bedrijfsvisie staat. Maar hoog op
de agenda staat het meestal niet. De zorg voor
het klimaat is maar bij een derde onderwerp van
gesprek bij vergaderingen. De grote ondernemin-
gen, zoals Unilever, Akzo, Heineken, brengen de
CO2-uitstoot wel in kaart en hebben concrete plan-
nen om die terug te dringen. De bedrijven die onder
het emissiehandelssysteem vallen meten het ook,
dan is het verplicht. Maar de rest volgt niet echt.
Het gebeurt nog maar mondjesmaat. 

Bewust investeren in CO2 reductie met lange
termijn besparingsvoordeel
Domus Aegis begeleidt de bedrijven die wel bewust
zijn en innovaties en nieuwe technieken toepassen
om de uitstoot te verminderen. Dan gaat het om bij-
voorbeeld:
• LED verlichting ter vervanging van de 

bestaande verlichting in winkels, kantoren,
bedrijfshallen

• CO2 Koel- en vriesinstallaties ter vervanging van
HFK-houdende installaties

• Isolatie van gebouwen
• Slimme regeltechniek voor gebouwenbeheer
• Zon-PV en PVT op daken van gebouwen voor

energie en warmte 
• FCEV (waterstof-brandstofcel) elektrische 

personenauto's, bussen en bestelauto's
• ORC (Organic Rankine Cycle) voor eigen 

elektriciteitsproductie uit (afval)warmte. 

Voor onze klanten in Nederland vragen wij hiervoor
de beschikbare subsidies aan. Zo begeleiden wij
bijvoorbeeld de ombouw van alle ALDI supermark-
ten in Nederland en energie investeringen in
bedrijfsgebouwen van diverse ondernemers of in
bijvoorbeeld huisartsenpraktijken. 

Innovaties
In onze praktijk begeleiden wij veel MKB onderne-
mers die nieuwe producten ontwikkelen die een bij-
drage leveren aan CO2 reductie. Een voorbeeld is

de ontwikkeling van de Fresh Water
Mill. Deze slimme installatie produ-
ceert drinkwater uit zeewater met
wind, hydrauliek, zon en opslag als
energiemix in plaats van diesel of
grijze stroom. Ideaal voor locaties
in windrijke gebieden zoals het
Caribisch gebied. 

Een ander voorbeeld is de ont-
wikkeling van Waterstof Tanksta-
tions. Hierbij is hoge druk

technologie de issue. Resato International in
Assen is wereldspeler in hogedruk technologie. “Wij
willen een betaalbaar alternatief bieden voor de
grote tankstations die reeds in ontwikkeling zijn, om
bedrijven in staat te stellen hun dekkingsgebied uit
te breiden en het voor eindgebruikers nog
aantrekkelijker te maken om in
duurzame FCEV's te
investeren”, aldus
Rob Castien, de
CEO van Resato
International.

Gebouwde omgeving
Ongeveer 1/3 van de energie die Nederland ver-
bruikt gaat naar de gebouwde omgeving. Denk aan
energie voor verwarming, verlichting en diverse
apparaten en machines. Op het werk en thuis.
In de meeste gebouwen van bedrijven, overheden,
scholen, in sportaccommodaties en kantoren zijn

gebouwbeheersystemen aangelegd. Maar elk merk
heeft zijn eigen besturingssysteem. Waar je bij
computers en mobiele telefoons maar 3 verschil-
lende hebt, heb je bij gebouwen te maken met
meer dan 50. Vaak merk je dat de klimaatbeheer-
sing dan ook niet goed functioneert. Advanced Cli-
mate Systems in Leens ontwikkelt hiervoor een
totaal nieuwe oplossing. Daardoor krijgen eigenaren
en gebruikers een energie-efficiënter binnenklimaat  

en eindelijk realtime inzicht in het energieverbruik en
kunnen op basis daarvan maatregelen nemen ter
verlaging van de CO2 uitstoot. 

Betaalbare oplossingen
Wat ons opvalt is dat zowel bij bedrijven als
burgers onvoldoende bekend
is welke betaalbare
oplossingen er zijn. 
Dat is ook lastig in de
energietransitie nu leve-
ranciers van verschillende
technische oplossingen
voor eigen parochie 
preken en onvoldoende
samenwerken.
Gelukkig zijn er ook ondernemers die de klant cen-
traal stellen en door hun onafhankelijke positie ten
opzichte van de leveranciers maatwerk oplossingen
kunnen aanbieden.  Een van hen is Synam in
Hoogeveen. Voor de pluimveesector heeft dit bedrijf
onlangs een oplossing ontwikkeld, waardoor de

pluimveehouders in de toekomst zelf hun elektri-
citeit gaan produceren met inzet van ORC tech-
niek in combinatie met kippenmest als
energiebron. Dit is goedkoper dan met zon-PV.
Bovendien wordt hiermee tevens het probleem

van mestoverschot opgelost. 

Met mijn 25 jaar ervaring in het begeleiden van sub-
sidies in innovaties en CO2-reductie roep ik onder-
nemers in onze eigen regio op hun
klimaatvraagstuk met ons te delen. Dat kan de
basis zijn voor gesubsidieerde investeringen waar-
mee energieverbruik daalt, terwijl de komende jaren
de energiebelasting fors stijgt nu de overheid de
CO2 reductie wil versnellen. Wees ook koploper! 

Het loont en de overheid betaalt mee in de vorm
van subsidies en extra fiscale voordelen. 

Mail: helpdesk@domusaegis.nl.

Subsidie voor innovatie 
en CO2-reductie
Onno van der Kuip over voorbeelden uit de praktijk 

Nederland heeft na Luxemburg de hoogste CO2-uitstoot per hoofd van de 
bevolking: 11,5 ton per jaar, waar het Europese gemiddelde 8,4 is. 
De Nederlandse CO2-reductie vanaf 1990 is het laagst van Europa. Nederland
scoorde -12% waar Europa gemiddeld tot -24% kwam. In het Klimaatakkoord 
voor Nederland is een CO2-uitstoot reductie overeengekomen van 
tenminste 49% in 2030. 

C O L U M N

Domus Aegis BV, 
Mr Onno van der Kuip
Kamerlingh-Onnesstraat 14, Leek.
Tel. 050-2012105, 06-53366885
www.domusaegis.nl 



Walking Football is een vorm van voetbal speciaal voor
ouderen. De sport wint snel aan populariteit en wordt bij
diverse voetbalverenigingen in de gemeente Groningen
aangeboden. De 70-jarige Nanno Kranenborg is fanatiek
speler en coach. Hij geeft tevens training aan de Old Stars
van FC Groningen en bij verschillende verenigingen in de
Stad en omstreken. 

Vitaliteit op latere leeftijd en eenzaamheid van ouderen zijn issues die

in de hedendaagse maatschappij hoog op de agenda moeten staan.

De KNVB en het Ouderenfonds zijn zich hiervan bewust en met de

komst van Oldstars. Met Walking Football is een manier gevonden

om op een verantwoorde wijze aan de conditie te werken. 

SOCIAAL SAMENZIJN 
Nanno Kranenborg is één van de voorvechters van Walking Football

in Groningen. “Ik ben nu ruim vijf jaar bezig onder andere op Sport-

park Kardinge en het gaat erg goed,” vertelt Kranenborg. “Het is een

sportief, maar zeker ook een sociaal samenzijn. Via de sport komen

mensen weer met elkaar in contact, worden mooie verhalen gedeeld

en ontstaan vriendschappen.” 

Walking Football heeft enkele uitzonderingen op de reguliere spelre-

gels binnen het voetbal. Er mag niet worden gerend, de bal moet

onder heuphoogte blijven, er staan geen keepers op het veld en licha-

melijk contact is niet toegestaan. Er is geen scheidsrechter aanwezig

en onderling wordt bepaald wanneer een vrije trap wordt toegekend.

VERENIGING IN DE BUURT 
Bij Walking Football is het sociale aspect volgens Kranenborg erg

belangrijk, maar daarnaast wordt er ook veel arbeid geleverd. “Ik wil

graag dat de voetballers fit worden en ik krijg ook geregeld te horen

dat mensen die bij ons spelen zich fitter voelen. Het fijne van Walking

Football is dat je geen voetbalachtergrond hoeft te hebben om mee te

doen. Ouderen die fitter willen worden en wekelijks aan een leuke

sociale activiteit willen meedoen, adviseer ik om bij de in de buurt

voetbalvereniging te informeren naar Walking Football. Het is gezel-

lig, gezond en goed voor je conditie.” (foto: Sportphotoagency)

Walking Football: 
voetbal voor ouderen,
gezellig en gezond

Sporten is ontzettend gezond en goed voor de ontwikkeling van een kind. Daarnaast is sporten
natuurlijk ook hartstikke leuk! Ieder kind moet de mogelijkheid hebben om te kunnen sporten.
Helaas is het niet voor ieder gezin mogelijk de sport van het kind te financieren. Het Jeugdfonds
Sport en Cultuur is bestemd voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar die om financiële redenen
geen lid kunnen zijn van een sportvereniging.

Sport is belangrijk voor iedereen. Een handicap hoeft daarbij
geen belemmering te zijn. Middels Uniek Sporten wil Fonds
Gehandicaptensport ervoor zorgen dat nog meer mensen met
een handicap kunnen genieten van sport en bewegen.

Het Jeugdfonds Sport en Cultuur helpt 

Uniek Sporten: 
handicap hoeft geen
belemmering te zijn

Groningen
Stadjerspas 

Fonds Gehandicaptensport zet zich in voor een beter en groter sportaanbod

voor mensen met een handicap en meer aandacht voor gehandicapten-

sport in het algemeen. Het doel is om sport voor iedereen met een handi-

cap structureel mogelijk te maken. 

Bij Uniek Sporten wordt gewerkt vanuit regionale samenwerkingsverban-

den die het sportaanbod voor mensen met een handicap bevorderen. Zo

ook in Groningen. Vanuit deze samenwerkingsverbanden worden sportaan-

bieders die gehandicaptensport willen aanbieden ondersteund, maar wor-

den ook mensen met een handicap geholpen om de

juiste sport te vinden.

Voor meer informatie over sporten met een handicap 

kijk op: www.unieksporten.nl 

Hoewel Nederland één van de

rijkste landen in de wereld is,

groeien veel kinderen op in

gezinnen die moeten rondko-

men van het bestaansminimum.

Een lidmaatschap bij een sport-

vereniging behoort dan niet tot

de mogelijkheden. Hierdoor

missen ze kansen om zich

fysiek, mentaal en sociaal te

ontwikkelen. 

DOELSTELLING
Het Jeugdfonds Sport maakt het

mogelijk dat kinderen en jonge-

ren uit gezinnen met weinig

geld, toch lid kunnen worden

van een sportclub. Het fonds

betaalt de contributie (of een

deel daarvan) rechtstreeks bij

de sportvereniging. Want mee-

doen geeft meer kansen. 

In het afgelopen jaar werden in

de provincie Groningen via het

Jeugdfonds Sport & Cultuur

ruim 2300 kinderen lid van een

sportvereniging, terwijl ze

anders aan de kant hadden

moeten blijven. Dit aantal zal de

komende jaren alleen nog maar

toenemen.

INTERMEDIAIR 
Ouders kunnen zelf geen aan-

vraag doen. Aanvragen voor een

bijdrage worden gedaan door

een intermediair: bijvoorbeeld

een leerkracht, buurtsport-

coach, sociaal wijkteam of

schuldhulpverlener. Wanneer

het Jeugdfonds Sport en Cul-

tuur de aanvraag honoreert,

krijgt het gezin een bevesti-

gingsbrief thuisgestuurd en 

kan het kind worden aangemeld

bij de sportvereniging. 

Kijk voor meer informatie 

op www.jeugdfondssporten-

cultuur.nl 

Samen sporten is nog leuker! 
Je wilt graag sporten maar liever niet alleen. Gewoon voor
de gezelligheid, om je conditie te verbeteren of om je voor
te bereiden op een grotere sportieve prestatie. Alleen
sporten kan prima, maar samen sporten is veel leuker. 
Vind een sportmaatje op www.ikzoekeensportmaatje.nl 

Ikzoekeensportmaatje.nl biedt de mogelijkheid om een gratis profiel

aan te maken en rond te kijken op deze site. Bij een gratis profiel kun 

je echter niet reageren op bestaande profielen. Wanneer je een

upgrade doet naar een betaald profiel kun je berichten naar andere

sporters sturen en kun je benaderd worden door anderen. Er zijn ook

gratis platformen zoals Facebook waar je je sportmaatje kunt vinden. 

De gemeente Groningen
vindt het belangrijk dat
iedereen kan meedoen in
de samenleving. Ook
mensen voor wie dat
lastig is, bijvoorbeeld
doordat zij moeten
rondkomen van een
minimum inkomen. Met
de Stadjerspas doen
inwoners van de
gemeente Groningen met
een inkomen rond het
minimum gratis of met
korting leuke dingen op
recreatief, cultureel,
sportief en educatief
gebied. 

Stadjerspas.nl is een kor-

tingsregeling voor inwoners

van de gemeente Groningen

met een inkomen tot maxi-

maal 120% van de bijstand-

snorm. Stadjerspas houders

krijgen met de pas korting op

diverse activiteiten en pro-

ducten. Bijvoorbeeld bij lid-

maatschap van een sport- of

hobbyvereniging. 

www.stadjerspas.nl 

UITGAVE

Dit is een uitgave van 

Hattrick Media in opdracht

van Sport050.

Postbus 1080

9701 BB Groningen

(050) 587 87 62

info@hattrickmedia.nl
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Hattrick Media

Sport050
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Jelle Zwart

FOTOGRAFIE

Alle foto's zijn aangeleverd

door Sport050 tenzij
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G
ertjan van Drogen is buurt-

sportwerker in de Ooster-

parkwijk en zet de

Oosterparkers in beweging. Het

WIJ-team Oosterpark is gevestigd

aan de Gorechtkade. Wijkbewoners

met een vraag, kunnen bij de

medewerkers terecht voor een

gesprekje of een kopje koffie. Van

Drogen is gespecialiseerd in

gezonde leefstijl en hoopt bewo-

ners te enthousiasmeren om geza-

menlijk in beweging te komen. 

VERBINDING 
“Er ontstaan steeds meer open-

bare sportplekken in Groningen 

en het idee is om ook diverse

sportlocaties in het Oosterpark 

te creëren,” zegt Van Drogen. 

“Die meerdere plekken moeten

ook een soort ontmoetingsplekken

worden voor de wijkbewoners en

met een hardloop- of wandelroute

met elkaar in verbinding staan.

Vanuit daar kunnen we beweeg-

programma's gaan ontwikkelen.

We zijn op dit moment aan het

onderzoeken hoe we deze plannen

concreter kunnen maken.” 

Voordat de plannen echt concreet

kunnen worden gemaakt, kan er

ook in het Oosterpark onder bege-

leiding van Gertjan van Drogen

volop worden gesport. Iedere don-

derdagochtend gaat de buurtsport-

werker met een groepje

enthousiastelingen de wijk in om

lekker in beweging te zijn. 

IEDEREEN WELKOM 
“Dan gaan we hardlopen, of ik geef

een korte bokstraining,” vertelt Van

Drogen. “We hebben een wekelijks

programma waaraan mensen kos-

teloos kunnen deelnemen. Het is

zeer laagdrempelig en naast dat

we lekker een uurtje gaan bewe-

gen is het goed voor het sociale

contact met andere wijkbewoners.

Iedereen is van harte welkom om

op donderdagochtend deel te

nemen.” 

Kijk voor meer informatie over WIJ

Groningen en de sportieve activitei-

ten op www.wij.groningen.nl. 

WIJ Groningen is er voor alle inwoners in Groningen. WIJ-teams zijn actief in de woonwijk
en helpen inwoners met ondersteuning of iedere hulpvraag. Er zijn op dit moment 13 
WIJ-teams actief in de gemeente Groningen. Ook op het gebied van sport en bewegen
organiseert WIJ Groningen allerlei activiteiten per woonwijk. 

Ambitieuze sportplannen
WIJ-team Oosterpark

I
n de stadse wijken van de gemeente Groningen en in Ten

Boer zijn de sportprogramma's op elkaar afgestemd onder

de noemer Bslim. Bslim is voor jongeren tot en met 15 jaar

en is al jaren succesvol in verschillende woonwijken. Activiteiten

van Bslim kenmerken zich door het laagdrempelige karakter en

de vaste tijdstippen. 

Naschools en ook tijdens schooltijden is er voldoende aanbod

met clinics van diverse sportaanbieders. De sport- en beweeg-

activiteiten zijn afgestemd op de behoefte binnen de wijk, waar-

bij sportverenigingen uitdrukkelijk als partner zijn verbonden.

Hier zit immers de continuïteit om te blijven sporten/bewegen.

Kortom: kinderen krijgen de kans om gebruik te maken van een

laagdrempelig en gratis sportaanbod om hun talenten te ont-

dekken en te ontwikkelen. Meer info? Kijk op www.bslim.nl.

Succesvolle sportprogramma's in Haren en Ten Boer

I
n acht verschillende wijken in

de Stad en in Ten Boer wordt

het sportieve leefstijlpro-

gramma aangeboden onder de

noemer Bslim. De regio Haren is

sinds de herindeling van de

gemeentes bij Groningen gevoegd,

maar opereert onder de naam

'sportcoaches Haren.' De ideeën in

Haren en Ten Boer zijn voorname-

lijk gericht op jeugd en jongeren. 

DIVERS SPORTAANBOD 
“De missie van Huis voor de Sport

Groningen is om zoveel mogelijk

inwoners van de provincie Gronin-

gen in beweging te brengen en te

houden,” zegt Veldman. “Ondanks

dat de sportparticipatie in Haren al

hoog is, zetten we in op meer &

anders bewegen en organiseren

we een divers naschools sportaan-

bod. Je kunt voetballen, volleybal-

len, maar bijvoorbeeld ook een

clinic taekwando of archery tag

volgen. Door dit gevarieerde aan-

bod hopen we dat de jeugd plezier

ervaart en mogelijk een sport ont-

dekt die ze vaker willen doen.”

Net als in Haren is ook in Ten Boer

het aantal sportende jongeren

relatief hoog. Van Zanten organi-

seert samen met de jeugdwerker

uit het dorp verschillende sportieve

activiteiten. “Je mag meedoen,

maar je mag ook op de tribune

komen kijken,” zegt de sportcoach.

“We hopen natuurlijk dat zoveel

mogelijk jongeren toch in bewe-

ging komen. Door de vrije aanpak

en door gebruik te maken van aan-

sprekende muziek, merken we dat

we veel jeugd kunnen prikkelen.

De laagdrempelige aanpak werkt

uitstekend.”

SOCIAL MEDIA 
Van Zanten organiseert wekelijks

een sportmix/sportinstuif waar

steeds meer basisschooljeugd op

afkomt. Daarnaast worden er voor

de groep ouder dan 12 jaar diverse

groepsactiviteiten of uitstapjes

georganiseerd. De sportmix is kos-

teloos, voor de uitstapjes moet een

sterk gereduceerd tarief worden

betaald. “We kunnen een middag

gaan klimmen in Kardinge, of een

wedstrijd van FC Groningen bezoe-

ken. We merken dat het leeft en

hebben veel bereik via social

media.”

Veldman heeft net als zijn collega

veel succes met de sportactivitei-

ten die de laatste jaren zijn georga-

niseerd. Voorbeelden hiervan zijn

het straatvoetbaltoernooi op het

Raadhuisplein en de Beachweek

voor alles inwoners van Haren.

“Gedurende twee weken hebben

we 2000 actieve deelnemers aan

diverse beach activiteiten. Ook

organiseren we jaarlijks meerdere

sportdagen in Sporthal Scharla-

kenhof. Die hebben we al zo`n 20

keer georganiseerd en zijn een

groot succes. Haren heeft al vele

sterke sportverenigingen met een

goed technisch kader, waardoor

het mogelijk is om dergelijke

sportdagen te organiseren. We vul-

len elkaar goed aan, met een

breed aanbod als gevolg. Dat is

meer & anders bewegen in

Haren!”

Bas Veldman en Arjen van Zanten zijn beide als sportcoach in dienst bij Huis voor de Sport
Groningen. Waar Veldman sportactiviteiten organiseert in Haren, doet Van Zanten hetzelfde
in Ten Boer. Beide dorpsgemeenschappen behoren tot de gemeente Groningen. De
sportcoaches brengen jeugd en jongeren met succes in beweging, wat blijkt uit de grote
belangstelling uit de regio. 
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SV Woltersum 100 jaar: unieke prestatie van vrijwilligers 

V
oorzitter Addie Dost en lid

van de jubileumcommissie

Gert van Dijk zijn twee van

de fanatieke en enthousiaste vrij-

willigers. “Ik vind het een hele

prestatie dat wij als club komende

zomer zo`n prachtig jubileum

mogen vieren,” zegt voorzitter

Dost. “Als je in de omgeving kijkt

hoeveel clubs al de geest hebben

gegeven, is het bijzonder te noe-

men.” 

WARMTE 
Van Dijk weet wel wat SV Wolter-

sum zo uniek maakt. “Het is de

sfeer binnen de vereniging, de

warmte van de club en de volhar-

dendheid waarmee wij te werk

gaan. We schromen niet om men-

sen die nieuw zijn in het dorp of

voor het eerst op ons sportpark

zijn, direct te betrekken bij de ver-

eniging.”

Zowel Dost als Van Dijk zijn bewust

van het feit dat er tegenwoordig

meer verleidingen op de loer lig-

gen. “Tegenwoordig hoef je niet

meer weg om up to date te blijven

of je te vermaken,” stelt Van Dijk.

“Dat is een bedreiging voor iedere

sportvereniging. Gelukkig hebben

we nog altijd één jeugdteam in

competitie op zaterdag en twee

seniorenteams op zondag en een

35+ team op vrijdag.” 

VERBINDENDE FACTOR 
Voorzitter Dost vindt het voorna-

melijk belangrijk dat SV Woltersum

voor diverse geledingen in het dorp

sport kan aanbieden. “Onze club is

een verbindende factor in het dorp

en dat is ook onze drijfveer. Het

brengt sfeer in het dorp en sporten

is goed voor lichaam en geest.

Zowel jongens als meiden kunnen

bij ons voetballen, volleyballen of

badmintonnen. Voor de oudere

dorpsgenoten hebben we jeu de

boules en het is een speerpunt van

de vereniging om weer een fana-

tieke gymnastiekvereniging op te

zetten. Het vinden van een goede

gymdocent is daarin een uitda-

ging.”

100 JAAR 
SV Woltersum bestaat op 18 juni

van dit jaar precies 100 jaar en dat

heugelijke feit wordt in het daarop-

volgende weekend groots gevierd.

Van Dijk is er als lid van de jubi-

leumcommissie al lange tijd druk

mee bezig. “Het wordt een fantas-

tisch feestweekend waarin we op

vrijdagavond 21 juni met een gele-

genheidsteam spelen tegen oud-

FC Groningen. Op zaterdag vieren

we het jubileum gelijktijdig met

ons dorpsfeest.” 

“Het hele dorp is versierd, er is een

optocht, een reünie en alles staat

in het thema van sport. 's Avonds is

er net als de dag daarvoor een

groot muziekfeest. Zondag hebben

we een stormbaan op het sport-

park en is de uitreiking van de ver-

loting. We hebben die verloting

nodig om weer wat vet op de rib-

ben te krijgen zodat we nog jaren

verder kunnen. Loten zijn online te

koop via de clubwebsite en de eer-

ste prijs is een auto.” 

VRIJWILLIGERS 
Dost kijkt reikhalzend uit naar het

jubileumweekend en hoopt dat het

feest, het unieke clubgevoel bij de

dorpelingen aanwakkert zodat SV

Woltersum een lange een vrucht-

bare toekomst tegemoet gaat.

“Woltersum verdient een mooie

sportvereniging en we zijn de vrij-

willigers dan ook ongelooflijk

dankbaar voor het vele werk dat

wordt verzet. Zonder vrijwilligers,

allemaal liefhebbers van SV Wol-

tersum, bestaat er geen club. Het

mooie is dat we, na een paar jaar

onderaan te hebben gebungeld,

ook sportief de weg omhoog heb-

ben gevonden. Het is af en toe best

een uitdaging om een club als de

onze draaiende te houden, maar

gelukkig heeft SV Woltersum ook

na 100 jaar nog volop bestaans-

recht.” (foto's Sportphotoagency)

Groningen is op weg naar een rookvrije generatie. Steeds meer sportclubs, sportparken en ook
schoolpleinen in de gemeente Groningen zijn rookvrij. 'De Rookvrije Generatie' is een initiatief
van diverse goede doelen die de handen ineen hebben geslagen om kinderen te beschermen
tegen tabaksrook en te behoeden om te beginnen met roken. 

De gemeente Groningen steunt De Rookvrije Generatie en is de eerste gemeente in Nederland die publieke

zones (bijvoorbeeld rond ziekenhuizen) als rookvrij bestempelt. Het initiatief De Rookvrije Generatie kent veel

steun in Groningen. 

De volgende accommodaties en sportclubs zijn (deels) rookvrij of zijn op weg naar een Rookvrije Generatie:

Sportcentrum Kardinge, Zwembad de Parrel, Helperzwembad, Velocitas 1897, GRC Groningen, Groningen 

Atletiek, Sporthal Vinkhuizen, GSAV Vitalis, VV Helpman, Be Quick 1887, Rugbyclub Groningen, GHBS, Dijkman-

sport, Amicitia VMC, GIJS Groningen, Sporthal Beijum, GHHC Groningen, FC Lewenborg, Sporthal De Brug, 

FC Groningen, Sporthal Lewenborg, VV Engelbert, Sportcentrum Europapark, Korfbalvereniging Nic. en HFC'15. 

Wil je zelf meehelpen aan een Rookvrije Generatie? Zie www.rookvrijegeneratie.nl 

SV Woltersum is de sportvereniging in een dorp van zo`n 400 inwoners. Het feit dat de club
150 leden telt, is opvallend te noemen. De vereniging is een begrip in het dorp en viert
komende zomer een prachtig jubileum. SV Woltersum bestaat 100 jaar. Een eeuw oud, maar
nog altijd springlevend, mede door de tomeloze inzet van vrijwilligers. 

De Rookvrije Generatie 
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.Twee sterke merken.

Zowel FC Groningen alsook 43 gemechaniseerde
brigade zijn beide sterke merken in de regio met
veel gedeelde waarden: ambitie, toewijding, 
veerkracht, strijdvaardigheid en teamgeest. 
Dit zijn kernwaarden die de noordelijke regio ken-
merken. Hierbij staat het mensenwerk centraal.
Op het veld de getalenteerde voetballers en 
bij de brigade de militairen met hun motivatie 
en professionele inzet. FC Groningen en 43
Gemechaniseerde Brigade gaan samen activitei-
ten ontwikkelen, onder andere om mensen te
laten zien dat er interessante, uitdagende functies
zijn in de regio, ook bij de brigade in Havelte!

.Skilled for life.

De brigade zoekt militairen voor zeer diverse
functies. Zoals in het voetbalelftal elke speler
zijn eigen rol heeft, is dat in het militaire team
precies zo. Ook hier is iedereen op elkaar inge-
speeld door trainingen. Hiermee worden indivi-
duele kwaliteiten verbeterd, maar ook de
teamprestaties. We hebben niet alleen de
gevechtssoldaten, maar ook militairen die werk-
zaam zijn in de ondersteuning, zoals: monteurs,

geneeskundige militairen, chauffeurs, communi-
catie- en informatiesysteem specialisten en nog
veel meer! Het militaire beroep hoeft geen
beroep voor het leven te zijn. Een aantal jaren
dienen bij de landmacht biedt veel kansen, om
je te ontwikkelen als mens en professional, via
mili-taire training, civiele en civiel erkende oplei-
dingen. Gedurende die persoonlijke ontwikke-
ling kun je steeds de keuze maken: wil ik militair
blijven, of ga ik iets anders doen? In ieder geval
ben je door de opleidingen en opgedane erva-
ring altijd goed voorbereid op de toekomst! 

.Veel activiteiten over en weer.

De samenwerking stelt de brigade uit Havelte in
de gelegenheid om zich als (potentieel) werkgever
te presenteren aan het publiek tijdens een thuis-
wedstrijd van FC Groningen. Dit hebben wij
gedaan op 2 april tijdens de wedstrijd tegen de
Graafschap. Daar vonden ook personeelswervings-
activiteiten plaats. FC Groningen laat haar jeugd-
spelers met de Havelter brigade kennismaken
middels bezoeken aan een kazerne en/of eenheid
van de brigade. De e-sporter Nick den Hamer
gaat tijdens de bezoeken battelen met militairen.
Ook bezoeken militairen uit Havelte het Topsport
Centrum van FC Groningen. De bezoeken over en
weer worden op video vastgelegd en aangewend
voor promotie en wervingsdoeleinden. Tijdens de
jaarlijkse open dag van FC Groningen, in de
zomer, is de brigade aanwezig met een 'static
show' en diverse voertuigen, ook zullen zij gaan
abseilen vanaf het stadiondak. Beide partijen bren-
gen al deze activiteiten met behulp van social
media onder de aandacht van hun volgers. 

Tijdens die activiteiten kunnen geïnteresseerden in
gesprek gaan met militairen van de brigade om te
praten over hun werk en ervaringen. En vooral:
waarom het zo leuk is om bij de brigade te werken!

Kortom: 43 Gemechaniseerde Brigade en
FC Groningen zoeken elkaar op vanuit de
wetenschap dat één plus één drie is. Anders
gezegd: het geheel is meer dan de som der
delen. Het zijn twee sterke merken die elkaar
nog verder versterken.

43 Gemechaniseerde Brigade

Voor meer informatie over werken bij de brigade kunt u terecht op internet op de Facebook-pagina van de brigade:
www.facebook.com/43Mechbrig of op www.werkenbijdefensie.nl/43. U kunt ook contact opnemen via e-mail: 
Bisonbrigade@mindef.nl, Whatsapp of bellen: 0682505071, vanuit het buitenland: 0031682505071 (tussen 0800 en 1600).
Noteer alvast in uw agenda: 23 april a.s. de Infodag op de Johannes Postkazerne in Havelte ontdek wat de mogelijkheden 
zijn binnen de 43 Gemechaniseerde brigade, opgave kan via de volgende link: Bisonbrigade@mindef.nl

Op zondag 17 februari is de
eerste stap gezet in de
samenwerking tussen FC
Groningen en 43
Gemechaniseerde Brigade. De
commercieel directeur van FC
Groningen Robbert Klaver en de
vertegenwoordiger van de brigade
uit Havelte plaatsvervangend
commandant 43 Gemechaniseerde
Brigade uit Havelte kolonel Paul
van der Touw hebben met het
tekenen van het convenant voor
de bijzondere samenwerking het
project geïnitieerd. 

FC Groningen en.

43 Gemechaniseerde Brigade.

gaan samenwerken!.

.Brigade sportdag 2018.

.je grenzen verleggen.

NAAM: Esmee van Wijk
LEEFTIJD: 26
RANG: soldaat 1e klasse
FUNCTIE: Boordschutter CV 90 
REACTIE: “We werken op voor de

flitsmacht in Litouwen ik
train voor een wedstrijd
die ik ook zelf wil spelen!”

.testimonial.




