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Ontdek jouw sportpassie
tijdens de Nationale
Sportweek
Voor verschillende sporten is het seizoen al in volle gang, voor
andere sporten is het seizoen net begonnen of staat het op het punt
om te beginnen. Er wordt veel gesport in Groningen en dat is een
goede constatering. De sportmogelijkheden in de gemeente zijn ook
zeer divers, net als de sportevenementen die de komende tijd op
het programma staan, zoals bijvoorbeeld tijdens de Nationale
Sportweek. Sport050 daagt je uit om lekker mee te sporten.

S

porten en bewegen is lekker en heel
belangrijk voor de gezondheid. De
gemeente Groningen stimuleert
haar inwoners dan ook om fanatiek aan
sport te doen en moedigt haar sportende
inwoners hartstochtelijk aan. Middels
Sport050 heeft de gemeente een handig

online platform opgezet. Hét platform
voor bewegend Groningen boordevol handige informatie over sportevenementen en
-mogelijkheden bij jou in de buurt.
Groningen was vorig jaar tijdens de vijftiende Nationale Sportweek één van de vijf

hostcity's. Vanwege het jubileum duurde
de Nationale Sportweek liefst twee
weken. Een periode vol sportevenementen
en sportplezier. Hoewel de gemeente dit
jaar geen hostcity is wordt de Nationale
Sportweek van 20 tot 29 september groots
gevierd.
Een week lang staan er tal van sportevenementen gepland in de gemeente
Groningen. Zo zijn er verschillende
beweegfestivals in diverse wijken en dorpen, gaat Bslim on Tour langs de scholen
en openen veel verenigingen hun deuren
voor inwoners van Groningen om kennis
te maken met de sport. De Nationale
Sportweek is de uitgelezen mogelijkheid
om uit te vinden welke sport bij jou past.

En natuurlijk hoopt Sport050 dat je ook na
de Nationale Sportweek lekker actief
bezig blijft. Dat kan buiten op één van de
vele sportvelden of openbare sportplekken in de gemeente Groningen. Maar dat
kan ook lekker binnen. In het zwembad,
op de ijsbaan die binnenkort de deuren
weer opent, of bij één van de vele sportverenigingen als bijvoorbeeld korfbalvereniging Nic., Kazemi Taekwondo
Academie of badmintonvereniging BC GO!.
Sporten in Groningen is er voor iedereen;
jong, oud, klein, groot, of mensen met een
beperking. Kijk snel op www.sport050.nl
of er iets voor jou tussen staat of ontdek
jouw (nieuwe) sportpassie.
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Een nieuw sportseizoen staat voor de deur!
In september start het seizoen weer. Scholen openen
de deuren en iedereen begint na de zomervakantie weer
met het dagelijkse ritme van school, werk en sport.
In Groningen vieren we de start van het nieuwe sportseizoen traditiegetrouw met de Nationale Sportweek.
Sportaanbieders openen van 20 tot en met 29 september
hun deuren en je kunt meedoen aan allerlei gratis sportclinics en leuke evenementen.

I

n de gemeente Groningen kun
je heel veel sporten beoefenen,
er is voor jong en oud een
ruime keuze. Sporten kan via een
sportvereniging, in groepsverband

maar je kunt ook gewoon heerlijk
bewegen in de openbare ruimte.
Kijk eens aan de Vrydemalaan bij
het free running parcours of bij
het fitnesspark in het Molukken-

plantsoen waar je oefeningen
kunt doen. Wil je weten welke
sporten je allemaal kunt beoefenen in Groningen? Neem dan een
kijkje op www.sport050.nl.
Sport050 helpt je met het vinden
van de sport of de sportclub die
bij jou past!
JEUGD IN BEWEGING
De Sport- en Cultuurhopper is
ook al jaren een begrip in Groningen. Het is een online verzameling van sport- en culturele
cursussen aangeboden door verschillende sportaanbieders en
VRIJDAG. Daar kunnen kinderen
op een laagdrempelige manier

gratis of tegen geringe kosten
kennismaken met een sport of
activiteit. In deze krant lees je
hier meer over.
SPORT- EN BEWEEGPLEZIER
Er is genoeg te kiezen; in deze
sportweek kun je kijken wat
bij jou past. Maar ook als je al
jarenlang bij dezelfde club zit,
is het ook fijn om daar weer te
beginnen.
Hoe dan ook, ik wens je het
komende jaar veel sport- en
beweegplezier toe en spreek
de wens uit voor een heel fijn
en succesvol sportseizoen.

INGE JONGMAN
Wethouder Sport

Sport050: de
sportuitvoerder
in Groningen
Sport050 is de sportuitvoerder van de gemeente
Groningen. We faciliteren sporters door alle binnen- en
buitensport-accommodaties en zwembaden te
onderhouden, te verhuren en te exploiteren. Het
platform Sport050.nl is een initiatief van de gemeente
Groningen. Het doel van het platform is om Groningers
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

Nationale Sportweek:
volop sport in de
gemeente Groningen
Sport bepaalt mede wie we zijn, wat we doen, waar en wanneer.
En vooral ook, met wie we dat doen. Deelnemen aan sport betekent
vaak deelnemen aan de maatschappij. Sportclubs spelen daarbij een
cruciale rol en zijn een ontmoetingsplek voor allerlei mensen. We
winnen veel met sport. Sportbonden, clubs, scholen, sportfederaties
en gemeenten maken dit mede mogelijk. Daarom wordt de NOC*NSF
Nationale Sportweek al 16 jaar georganiseerd!

Hoofdkantoor Sport050 | Sportcentrum Kardinge
Kardingerplein 1 | 9735 AA Groningen | 050-367 6767 (optie 2)
info@sport050.nl | www.sport050.nl
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M

et de NOC*NSF Nationale Sportweek willen we
zo veel mogelijk mensen
inspireren om een leven lang te
genieten van sport. We gaan tijdens deze week dus lekker met
zijn allen sporten en bewegen.
Sport doet iets met je.

JanssenPers

Van 20 tot en met 29 september
zetten dit jaar honderden clubs,
bonden, gemeenten en andere

organisaties hun deuren open.
Zo ook in Groningen, waar gedurende de Nationale Sportweek tal
van fantastische sportactiviteiten
voor jong en oud worden georganiseerd.
Kortom, een perfecte kans om
gemakkelijk nieuwe sporten uit
te proberen en samen sportplezier te beleven. Doe je ook mee?
De NOC*NSF Nationale Sport-

week is een onderdeel van de
Europese week van de Sport
en wordt gefinancierd vanuit
het Erasmus Plus programma.
Samen kunnen we Europa
inspireren om meer te bewegen.
Let's #BeActive!
www.ec.europa.eu/sport/week.
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Sportpromotors
Groningen gaat van vrijdag 20 september tot en met zondag 29 september een prachtige
Nationale Sportweek tegemoet. Er staan veel sportevenementen gepland tijdens de week
en diverse bekende Groningse sporthelden zetten zich in als sportpromotor van de
gemeente Groningen. We stellen een aantal nader aan je voor.
Lois Abbingh

S

arèl de Jong is wereldkampioen kickboksen in
liefst twee gewichtsklassen bij vechtorganisatie Enfusion.
Wereldkampioen zijn betekent
keihard trainen, maar toch heeft
de topsportster tijd gevonden
om zich in te zetten als sportpromotor binnen de gemeente
Groningen.

De Jong zet zich graag in als
sportpromotor in Groningen en
wil de jeugd stimuleren om in
actie en in beweging te komen.

'Deze sport is
goed voor
lichaam en geest'

“Sporten is heerlijk, ik kan er
mijn energie in kwijt, ik voel me
er heerlijk bij. Ik word er sterk
van, mijn lichaam voelt gezond
en ik vind het geweldig om een
doel te hebben. Daarnaast hoop
ik de mooie kickbokssport dichterbij de mensen te brengen.
Deze sport is namelijk heel goed
voor lichaam en geest.”

De Jong is wereldkampioen in
de gewichtsklassen -61 kg en 64 kg. Om van wereldniveau te
blijven moet de vechtster circa
18 uur in de week keihard trainen. De Jong is van kinds af
aan al een sportieveling.

Sarèl de Jong

“Ik begon met paardrijden en
heb tot mijn 17e ook gevoetbald.
Daarna ben ik gaan kickboksen.
Ik ben ermee begonnen om conditie op te bouwen, en sterker te
worden. Later was het doel echt
om zo ver mogelijk te komen.”

“Ik heb als kind een heleboel
sporten geprobeerd en vond handbal uiteindelijk veruit het leukst. Ik
ben op mijn vierde met de sport
begonnen. Het scheelde natuurlijk
dat ik er goed in was en mijn hele
familie handbalde al.”
Sport is heel belangrijk in het
leven van Abbingh. “Ik kan niet
zonder sport, als ik niet train dan

Meer weten over onze sportpromotors in
Groningen? Bekijk wat sport met ze doet
op www.sport050.nl/sportweek
van Nederland en streed tijdens
grote internationale toernooien in
Hamburg en Manchester tegen
de wereldtop. Hoewel je tijdens
het gamen niet veel beweegt, is
sporten ook voor de esporter erg
belangrijk.

Nick den Hamer

'Balans vinden
tussen bewegen
en gamen'

N

ick den Hamer is esporter
van FC Groningen en
bereikte afgelopen seizoen
de finale van de eDivisie, de virtuele Eredivisie voor FIFA-spelers.
Hij is de eerste en tot nu toe enige
esporter met een topsportstatus
waardoor Den Hamer vanaf dit
jaar een studie commerciële economie aan de Johan Cruyff Aca-

L

ois Abbingh is één van 's
werelds beste handbalsters
en afkomstig uit Groningen.
De linkeropbouwer speelt tegenwoordig in de Russische competitie
bij Rostov Don en is tevens zeer
succesvol met het nationaal team.
Abbingh vindt sporten heel belangrijk en zet zich in als sportpromotor
van Groningen.

demy (Hanzehogeschool) kan
combineren met zijn esports-carrière bij FC Groningen.
Nick is één van de meest besproken en attractiefste FIFA-spelers

“Ik heb jaren fanatiek gevoetbald
en vind het nog steeds leuk om met
vrienden te voetballen. Esports is
fysiek misschien geen zware
inspanning, maar mentaal wel. Voldoende sporten is belangrijk om
mentaal fit te blijven en een goede
focus te blijven houden.”
Als sportpromotor vindt Den
Hamer het belangrijk gamende
jongeren te wijzen op het belang
van voldoende beweging. “Ik vind
het belangrijk dat kinderen blijven bewegen. Je moet een goede
balans vinden tussen beweging
en gamen en vooral niet alleen
maar binnen zitten.”

Sportpromotors van Groningen
Margot Boer

Nick den Hamer

Thomas Koenis

Jorinde van Klinken

Arjan Taaij

Willemijn Bos

Sarèl de Jong

Lois Abbingh

Roel Boomstra

Habib Kazemi

T

homas Koenis is basketballer van Donar. De center behaalde twee
landskampioenschappen met
de Groningse club en behoorde
vorig jaar tot het all-star team
van de competitie. Ook kwam
hij meerdere keren uit voor het
Nederlands team.
Koenis speelde in zijn jeugd
voetbal, basketbal en zat op
judo. Het basketballen vond hij
het leukst waardoor uiteindelijk koos voor die sport. “Ik
kom uit een heel sportieve
familie, die ook heel belangrijk
is geweest in mijn sportcarrière.”

'Familie is heel
belangrijk
geweest in mijn
sportcarrière'

'Iedereen moet
dromen kunnen
najagen'
word ik heel onrustig. Sport is
voor mij een manier om mijn
gedachten te verzetten en ik
geniet nergens meer van dan het
moment vlak voor de wedstrijd.
Een beetje zenuwachtig maar
vooral heel veel zin om te spelen.”
“Ik vind dat iedereen de mogelijkheid zou moeten hebben om
hun dromen na te jagen binnen
de sport. Op welk niveau dan ook!
En omdat ik het belangrijk vind
dat sport een veel groter aandeel,
en dus ook aandacht, krijgt
binnen Nederland in het
algemeen.”

“Mijn ouders en mijn vriendin
hebben me altijd heel erg
gesteund.”
Koenis traint gemiddeld zo`n
twintig uur in de week en
werkt dagelijks keihard om
beter te worden. Maar hij haalt
ook heel veel plezier uit zijn
sport. “Het leukste van sport
vind ik om met een team te
werken aan een bepaald doel.
Als dit doel behaald wordt,
geeft dit enorm veel energie
en vreugde. Daarnaast is het
belangrijk om te bewegen om
gezond te blijven.”
De basketballer, die liefst 2.10
meter lang is, hoopt als sportpromotor jonge sporters te
kunnen motiveren nog meer in
beweging te komen. “Bewegen is hartstikke belangrijk
om gezond te blijven. Zowel
fysiek als mentaal is sporten
hartstikke goed voor je.”

Thomas Koenis
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Vrijdag 20 september start Nationale Sportweek

Spetterende kick-off op Grote Markt
De Nationale Sportweek 2019 start in Groningen op vrijdag
20 september om 10.00 uur met een spectaculaire kick-off.
De officiÑle aftrap van een week vol sportieve activiteiten
wordt midden op de Grote Markt verzorgd door honderden
studenten en docenten van het Alfa College studierichting
Sport en Bewegen. Sportpromotor, taekwondocoach en
sportdocent aan het Alfa College Habib Kazemi kijkt uit naar
de kick-off van de Nationale Sportweek.

D

e kick-off op de Grote Markt
is het startsignaal voor een
week vol sport en bewegen.
Honderden sportclubs, -verenigingen, -bonden of bedrijven organiseren tijdens de Nationale Sportweek
van 20 tot en met 29 september tal
van leuke sportactiviteiten.
FEESTELIJKE OCHTEND
Kazemi heeft bij zijn Kazemi
Taekwondo Academie diverse activiteiten voor verschillende doelgroepen op het programma staan
en verzorgt tijdens de kick-off een
demonstratietraining. “We gaan er
een mooi sportfeest van maken,”
vertelt Kazemi. “Wethouder Inge
Jongman zal de week openen,
samen met Karin Kienhuis, voormalig Olympisch topjudoka en

directrice Alfa College afdeling
Sport en Bewegen.”
“Na een gezamenlijke warming-up
worden er diverse demonstaties
verzorgd en alle studenten van
het Alfa College studie Sport en
Bewegen doen mee. Het wordt een
feestelijke ochtend waarin we met
een grote energieke groep mensen
direct de juiste aandacht op de
Nationale Sportweek kunnen vestigen. Het is heel belangrijk voor
jonge kinderen om op vroege leeftijd te beginnen met sporten, want
onderzoek heeft uitgewezen dat ze
dan ook blijven sporten.”
VERANDERING
Als sportpromotor en topcoach in
het taekwondo is Kazemi vanzelf-

sprekend een sportliefhebber.
Nederland is wereldrecordhouder
in het 'stilzitten' met gemiddeld
zo`n 10,5 uur per dag. Kazemi wil
met het enthousiasme rondom de
Nationale Sportweek hier graag
verandering in aanbrengen.
“Het is geen wereldrecord om trots
op te zijn en we willen in de Nationale Sportweek deze trend tegengaan. Sporten reduceert stress en

laat kinderen ook sneller oefenstof
op school opnemen. Daarnaast is
ook bewezen dat eventuele
dementie op latere leeftijd intreedt
wanneer je een levensstijl met voldoende beweging hanteert.”
GROTE MARKT
Kazemi is zeer blij met de plaats
waarop de Nationale Sportweek
dit jaar wordt geopend. Midden in
de stad Groningen op één van de

meest bekende plekken in de stad.
“De Grote Markt is een fantastische plek, je kunt er niet omheen
en we hopen veel aandacht te
trekken van de voorbijgangers. Dat
gaat met zo`n 400 sporters op de
Grote Markt vast lukken. Kom
vooral een kijkje nemen op vrijdag
20 september tijdens de kick-off
van de Nationale Sportweek.”

Beweegfestival Oosterparkwijk groter dan ooit
Er staan tijdens de Nationale Sportweek in Groningen
diverse beweegfestivals op het programma, verspreid
over verschillende plekken in de gemeente. Ook in de
Oosterparkwijk staat op dinsdag 24 september een groots
beweegfestival gepland. Vorig jaar was het beweegfestival
een prachtig succes, de organisatoren gaan ervoor om er
dit jaar wederom een mooi spektakel van te maken.

een uitstekende manier om onszelf te presenteren. Er was een
fantastische opkomst en het was
ongelooflijk gezellig. We konden
het schooljaar vorig jaar niet beter
van start gaan en voor de gehele
wijk werd direct duidelijk welke
sportinitiatieven er worden georganiseerd, via onder andere
Bslim.”
Kuipers is van plan het beweegfestival in de Oosterparkwijk op
dinsdag 24 september nog grootser aan te pakken. Net als vorig
jaar wordt de samenwerking
gezocht met andere partijen zoals
het WIJ-team, het Jongerencentrum en de Speeltuinvereniging.

A

lbert-Jan Kuipers en Marloes Jongebloed zijn de
beweegprofessionals die het
Bslimteam vormen in de Oosterparkwijk. Het tweetal is vorig jaar
begonnen en beleefde een fijne
binnenkomer met een zeer succesvol beweegfestival tijdens de Natio-

nale Sportweek. “Alle reden om dit
jaar op 24 september weer een
schitterend beweegfestival te organiseren,” aldus Kuipers.
ONGELOOFLIJK GEZELLIG
“Het was afgelopen jaar een te
gek beweegfestival en voor ons

GEVARIEERD AANBOD
“Die samenwerking verloopt heel
goed en we kunnen een gevarieerd aanbod bieden wat betreft
sport, spel, maar bijvoorbeeld ook
cultuur of knutselactiviteiten. Op
die manier brengen we buurtgenoten met diverse interesses met
elkaar in contact. Ook de bewonersorganisatie, die druk bezig is
met diverse activiteiten rondom
het 100-jarig bestaan van de wijk,
werkt mee. We gaan er met z`n
allen een topdag van maken.”

Kuipers is in de zomer druk bezig
geweest om een mooi programma
in elkaar te zetten voor hopelijk
een spectaculair beweegfestival
waar jong en oud aan kan deelnemen. De SportContrainer van
Sport050 komt in de wijk te staan

net als allerlei andere sport gerelateerde attributen die gaan helpen een energiek beweegfestival
te verzorgen.
WELKOM
“Het was vorig jaar een ontzettend
tof initiatief en we hebben heel
veel zin om er dit jaar een nog
groter succes van te maken. We
pakken nog groter uit tijdens de
Nationale Sportweek op dinsdag
24 september en hopen dat we
veel wijkbewoners tijdens het
beweegfestival mogen begroeten.
Iedereen is vanaf 14.30 uur van
harte welkom!”
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Vrijdag 27 september opening nieuwe openbare sportplekken in Groningen

Bewegende Stad blijft groeien; nieuwe initiatieven
in Hoornsemeer en Stadspark
DIVERSE DISCS
Discgolf is een sport waarbij je in zo min
mogelijk worpen je disc in een basket
moet zien te krijgen. Het heeft soortgelijke
regels als het reguliere golf. De holes zijn
iets korter dan reguliere golf holes, maar
een speler heeft, waar een golfer verschillende clubs heeft, de keuze tussen diverse
discs. Zo zijn er drivers, mid-range discs
en putter met allemaal verschillende vluchteigenschappen.

Het team De Bewegende Stad van
de gemeente houdt zich bezig met
het aanleggen van innovatieve
sport- en beweegplekken. Hierdoor
komt Groningen letterlijk in
beweging en De Bewegende Stad
breidt steeds verder uit. Tijdens de
Nationale Sportweek worden twee
nieuwe openbare sportplekken in de
gemeente geopend.

A

an het Hoornsemeer komt een langverwacht beweegparcours en in het
Stadspark is er een schitterende discgolfbaan aangelegd. Beide openbare sportplekken worden in de Nationale Sportweek
geopend. Een beweegparcours in de wijk
Hoornsemeer is al jaren een vurige wens
vanuit de bewoners. Petra de Groot is één van
de initiatiefnemers van het beweegparcours
dat tijdens de Nationale Sportweek officieel
wordt geopend. De Groot denkt dat het openen van een openbare sportplaats een prachtige toevoeging is voor de wijk.
BREED PUBLIEK
“Ik kijk zeker uit naar de opening,” zegt De
Groot. “Bewegen is heel belangrijk en ik
denk dat de buurtbewoners veel baat hebben
bij het nieuwe beweegparcours. We hebben
met de buurt gekeken wat in onze ogen de
meest geschikte plaats was en waar de
behoefte ligt.”

“We zijn ons bewust van het feit dat niet
iedereen kan sporten. Vandaar dat we bijvoorbeeld ook hebben gedacht aan zitbankjes en het sociale aspect. Het is een
beweegparcours voor een breed publiek,
met bijvoorbeeld ook balansoefeningen
voor ouderen. Zoiets is er op dit moment
nog niet in Groningen.”

DISCGOLF
Wieger Jansma, oprichter van Discgolf NoordNederland is minstens zo enthousiast over de
aanleg van de discgolfcourse in het Stadspark.
Deze course wordt op 27 september feestelijk
geopend. “Het is een vrij onbekende sport die,
nadat wij de pilot startten in 2016, flink aan
populariteit gewonnen heeft.” vertelt Jansma.

PRIJSVRAAG
Hoe het nieuwe beweegparcours gaat heten,
is nog een verrassing. Voor het bedenken
van de officiële naam werd een prijsvraag
uitgeschreven. Mensen konden tot zondag
1 september een potentiële naam insturen.
De gekozen naam wordt tijdens de opening
op 27 september openbaar gemaakt. “Ik kijk
ongelooflijk uit naar het in gebruik nemen
van de sportplek. Het wordt een plaats om
actief aan de slag te gaan of op sociaal vlak
met elkaar in contact te komen.”

“Ik ben blij dat we in het mooie Stadspark
een prachtige course hebben kunnen ontwerpen en aanleggen. Onze vereniging
Citypark Flyers is inmiddels de grootste
discgolfvereniging van Nederland en is
tevens al twee jaar op rij Nederlands Clubkampioen. Spelers van onze vereniging
spelen mee in de top van Nederland en daar
zijn we erg trots op!"

“Het is geen extreme sport maar je bent
wel goed in beweging waardoor het voor
een breed publiek toegankelijk is en er zijn
bovendien weinig kosten aan verbonden.
Bij iedere hole staat informatie over
bijvoorbeeld de afstand en de PAR van desbetreffende hole. De course is vrij toegankelijk. Kom spelen!”
GROEI
"De sport groeit en we hopen ook in Groningen nog meer mensen enthousiast te krijgen
voor deze mooie sport. Met Discgolf NoordNederland doen we course design, aanleg
van courses, bedrijfsuitjes, clinics/workshops
en we verhuren discs om de Groningers uit
te dagen om de sport een keer te proberen.
Pas op! Het is zeer verslavend. Ik hoop vrijdag 27 september op een gezellige middag
met veel enthousiaste mensen die onze
mooie sport willen proberen.”

Voor meer informatie over discgolf in Groningen kijk je op www.discgolfnoordnederland.nl.
Alle openbare sport- en beweegplekken vind je op www.sport050.nl.

Bslim on Tour en lancering Bslim App
tijdens Nationale Sportweek
Bslim gaat tijdens de Nationale Sportweek van 20 tot en met 29 september on Tour! Via een
mooie bus gevuld met allerlei sportattributen komen de sportcoaches van Bslim naar jouw
middelbare school. Op de schoolpleinen worden in de pauzes en na schooltijd diverse
challenges gehouden. Ook lanceert Bslim in de Nationale Sportweek een handige app zodat je
altijd op de hoogte blijft van al het Bslim nieuws en de sportieve activiteiten bij jou in de buurt.

D

aniël Boekee is één van de
buurtsportcoaches die in
de Nationale Sportweek
op pad gaan met Bslim on Tour.
“We komen tijdens Bslim on Tour
met een busje bij de scholen en
dagen de kinderen uit om meerdere challenges aan te gaan,”
vertelt Boekee.
VOORTGEZET ONDERWIJS
“Daarnaast willen we ook diverse
sportdemonstraties gaan geven.
Het is best lastig om de leerlingen
in de voortgezet onderwijs te
bereiken en op deze manier hopen
we een mooie stap in de goede
richting te zetten.”

Waar mogelijk zal Boekee of één
van de andere buurtsportcoaches
niet alleen komen, maar in het
gezelschap van een sportpersoonlijkheid. “Tevens nemen we
natuurlijk veel sportattributen
mee. We willen kinderen op een
laagdrempelige wijze laten kennismaken met sport en bewegen.
We hopen met Bslim on Tour
reuring te creëren en dat kan
uiteraard uitstekend in de
Nationale Sportweek.”
SPECIALE BSLIM APP
Boekee is tevens zeer enthousiast
over de speciale Bslim App die aan
het begin van de Nationale Sport-

week wordt gelanceerd. “Daar zijn
we hartstikke blij mee. Op de app
is al het Bslim nieuws te lezen en
je krijgt als gebruiker pushberichten wanneer er een activiteit wordt
gehouden in de buurt. Via de app
staan we nog dichterbij de jeugd.
Op deze manier kunnen we de
jongeren nog beter bereiken en
hopen we natuurlijk dat de activiteiten nog beter worden bezocht.”

Bslim on Tour is in eerste instantie
alleen tijdens de Nationale Sportweek en de bus van Bslim rijdt de
gehele week door de gemeente
Groningen. Kijk snel op social media
of Bslim on Tour ook bij jouw school
langskomt en sport met ons mee in
de Nationale Sportweek van 20 tot
29 september. Voor al het andere
nieuws rondom Bslim, download
je in de Nationale Sportweek de
handige Bslim App in iPhone Apple
Store of de Google Playstore.

BSLIM
In de meeste wijken en dorpen van de gemeente Groningen zijn de sportprogramma's op elkaar afgestemd onder de noemer Bslim. Bslim is
voor jongeren tot en met 15 jaar en is al jaren erg succesvol in Groningen. 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 sporten beweegactiviteiten zijn afgestemd op de behoefte, waarbij sportverenigingen uitdrukkelijk als partner zijn verbonden. Jeugd krijgt de kans
om gebruik te maken van een laagdrempelig sportaanbod om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op
www.bslim.nl

C O L U M N

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.

P

ieter 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 samenwerking, kennisdeling, gedragsverandering en toepassing van innovaties. Ed Nijpels, voorzitter van
het Klimaatberaad, beaamt dit: “Iedereen is nodig
om de uitstoot van broeikasgas in 2030 met minstens 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 organisaties 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 ondernemingen, zoals Unilever, Akzo, Heineken, brengen de
CO2-uitstoot wel in kaart en hebben concrete plannen 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 bijvoorbeeld:
• 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 supermarkten in Nederland en energie investeringen in
bedrijfsgebouwen van diverse ondernemers of in
bijvoorbeeld huisartsenpraktijken.
Innovaties
In onze praktijk begeleiden wij veel MKB ondernemers die nieuwe producten ontwikkelen die een bijdrage leveren aan CO2 reductie. Een voorbeeld is
de ontwikkeling van de Fresh Water
Mill. Deze slimme installatie produceert 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 ontwikkeling van Waterstof Tankstations. 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 verbruikt 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

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 leveranciers van verschillende
technische oplossingen
voor eigen parochie
preken en onvoldoende samenwerken.
Gelukkig zijn er ook ondernemers die de klant centraal 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 elektriciteit gaan produceren met inzet van
ORC techniek 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 subsidies in innovaties en CO2-reductie roep ik ondernemers in onze eigen regio op hun
klimaatvraagstuk met ons te delen. Dat kan de
basis zijn voor gesubsidieerde investeringen waarmee 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.

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

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

11

Evenementen
Nationale
Sportweek
20
SEP

21
SEP

Kick-off Nationale
Sportweek Groningen

25
SEP

Open manegedag
23
SEP

Start Daily Mile
Tijdens de Daily Mile onderbreken kinderen dagelijks de les 15 minuten om in
hun eigen tempo een rondje te rennen of
joggen met hun klasgenoten. De impact
kan enorm zijn - niet alleen de conditie
van de kinderen, maar ook hun concentratieniveau, stemming, gedrag en algehele welzijn kan vooruit gaan. Diverse
scholen in Groningen starten op 23 september met een Daily Mile.

SKSG Events

De Nationale Sportweek 2019 start
in Groningen op vrijdag 20 september
om 10.00 uur met een spectaculaire
kick-off. De officiële aftrap van een
week vol sportieve activiteiten wordt
midden op de Grote Markt verzorgd
door honderden studenten en docenten
van het Alfa College studierichting
Sport en Bewegen.

20
SEP

Doe mee met de SKSG-events tijdens
de Nationale Sportweek! Bij de leukste
Outdoor-BSO van Groningen kun je
meedoen met toffe activiteiten. Op
zaterdag 21 september zijn dat boogschieten en klimmen. Zaterdag 21 september van 13.00- 15.00 uur bij SKSG
BreakOut op het Grunopark.
Bij de Sport-BSO is gevestigd in Sportcentrum Kardinge is op zaterdag 21
september slagbal en is er een stormbaan. van 13.00- 15.00 uur bij SKSG
Kardinge op het grasveld bij het Zilvermeer. Beide evenementen zijn voor kinderen van 6 jaar en ouder.

22
SEP

Campus Trail
Verschillende nieuwe en vertrouwde
gebouwen (her)-ontdekken op Campus
Groningen, locatie Zernike? Het kan
weer op vrijdag 20 september 2019
om 15.30 uur tijdens de Campus Trail.
Campus Groningen en partners organiseren voor het derde jaar op rij deze
belevingsrun. Het parcours dwars door
sportfaciliteiten, bedrijven, onderwijsfaciliteiten en laboratoria krijgt dit jaar
extra kleur met een bijzondere start en
finishlocatie en een compleet nieuwe
route. Zo start de Campus Trail in het
fonkelnieuwe Avebe Innovatiecentrum.

Kijk voor alle evenementen
tijdens de nationale sportweek
op www.sport050.nl/sportweek

28
SEP

De Thaisner Dörpsrun

23
SEP

Sportinspiratie
bijeenkomst
In de Nationale Sportweek vindt op
maandagavond 23 september 2019 in
het Hitachi Capital Mobility Stadion de
sportinspiratiebijeenkomst voor sportbestuurders plaats. Een avond waarin interessante thema's de revue passeren.
Deze avond wordt georganiseerd door
Sport050, FC Groningen KNVB en Huis
voor de Sport Groningen. Een avond met
interessante sprekers en diverse kennissessies over de toekomstgerichtheid van
een vereniging waarbij bestuursleden
met elkaar in gesprek gaan.

25
SEP

Hondsrun Noordlaren
De Hondsrun is een jaarlijks terugkerend loopevenement met afstanden
van 6, 9 of 12 km dat je niet wilt missen.
Dit jaar is het de vijfde editie van de run.
Een mooie omgeving en een plezierige
race. Het is een half verhard parcours
(een schelpenpad en 500 m hard zand)
dat vanuit De Hondsrug begint en waar
ook de finish is. De start is om 12.00 en
Inschrijving ter plekke vanaf 10.30 uur
voor 5 euro per deelnemer.

Manege de Bongerd, gevestigd in
Glimmen opent op woensdagmiddag
25 september van 13.30 uur tot 18.00
uur haar deuren. Tijdens deze middag
staan er leuke activiteiten op het programma zoals ponyritjes, stoelendans,
demonstraties, estafette, speurtocht,
behendigheid, ponyvoetbal en voltige.
Kom gerust kennismaken met de
manege en vraag naar de mogelijkheden
rondom manegelessen.

De Thaisner Dörpsrun is een gezellige
hardloopwedstrijd door de landelijke
omgeving van Thesinge. Er zijn 4 afstanden: 4km, 4 mijl, 10 km en 21km. De 21
km start om 15:30, de andere afstanden
om 16:00 uur. De kosten zijn 5 euro bij
voor-inschrijving en 6 euro bij nainschrijving. Om 14:30 start een kidsrun
voor kinderen in de basisschoolleeftijd
(€ 1,50).

28
SEP

Familiewandeling
Mikkelhorst Haren
Op zaterdag 28 september biedt de Mikkelhorst in het kader van de Nationale
Sportweek een leuk arrangement aan!
Voor € 2,50 ontvangt u een kopje
koffie/thee, een huisgemaakt plakje cake
én een routekaart voor een rondwandeling van 2 of 4 kilometer. Voor de kids
bieden wij een glas limonade én een
plakje cake voor € 1,-.

29
SEP

Voetbalarena Kardinge

Recordpoging Pasapas dansen

In de Nationale Sportweek organiseert
Bslim in samenwerking met Sportwijk
Beijum en BB Freestyle een voetbalarena. De sportvelden van VV DIO, GVAV
en VV Oosterparkers worden omgetoverd
tot een waar voetbalfestijn waarin kids
van 6 t/m 18 jaar van 13.00 tot 18.00 uur
gratis kunnen voetballen! Voetbal je
stempelkaart vol en maak kans op een
leuke prijs!

Door de organisatie van de Plantsoenloop
Groningen en Stichting Vrienden Beatrix
Kinderziekenhuis wordt een spectaculaire recordpoging georganiseerd om
geld in te zamelen voor het Beatrix Kinderziekenhuis. Het doel is om met meer
dan 500 kinderen de Pasapas te dansen
op de Ossenmarkt om 14:00 uur.
Doe je ook mee? Meld je aan via
www.pasapasdansen.nl

NATIONALE SPORTWEEK
20 T/M 29 SEPTEMBER 2019

LINE-UP

Kick-off Nationale Sportweek Grote Markt
Campus Trail op Zernike Campus
Open instuif SKSG Break-Out
Hondsrun Noordlaren
Start Daily Mile
Sport inspiratiebijeenkomst Hitachi Stadion
Beweegfestival Oosterparkwijk
Sportmiddag SKSG Corpus den Hoorn
Lezing Sport Science Institute Groningen
Voetbalarena Kardinge en Voetjebal Groningen
Open Manegedag in Glimmen
Sportieve Opening v/h Schooljaar Corpus den Hoorn
Opening Disc Golf Course Stadspark
Thaisner Dörpsrun Thesinge met kidsrun
Familiewandeling Mikkelhorst Haren
Open instuif SKSG Kardinge
Recordpoging Pasapas dansen Ossenmarkt
Opening Beweegpark Hoornsemeer
Bslim on Tour en lancering Bslim App
Swimfun en Schoolschaatsen Cool on Ice Kardinge
Check050
Uniek Sporten on Tour
Sport en Spel Haren

www.sport050.nl/sportweek #NSW2019 #BeActive #sportdoetietsmetje

Hèt platform voor bewegend Groningen
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Klantregisseurs Sport050 zijn er voor de vereniging
Een sportvereniging draait op de inzet van vrijwilligers. Ook de bestuursleden van clubs zijn over het
algemeen vrijwilliger. Een vereniging besturen is niet eenvoudig en er zijn soms kwesties waarbij hulp
of advies nodig is. Klantregisseurs Paul ten Dam, Kit Kegelaar en Fokko Aarts kunnen kaderleden
namens Sport050 verder helpen met ingewikkelde vraagstukken.

D

e functie van klantregisseur
vanuit de gemeente is ruim
drie jaar geleden ontstaan
nadat werd geconstateerd dat de
drempel tussen gemeente en verenigingen te hoog was. De clubs liepen tegen issues aan en er was
onduidelijkheid waar aan te kloppen.
REGISSEREN VAN PROCESSEN
“Wij halen die drempel weg, gaan
alle gesprekken met de georganiseerde sport aan en brengen verenigingen in contact met de juiste
afdelingen binnen de gemeente,”
vertelt klantregisseur Aarts. “Geen
enkele vraag is te gek en we helpen
de verenigingen echt verder. Daarnaast regisseren we de processen
van begin tot het einde.”
Collega Kegelaar vult aan: “We zijn
de schakel tussen de verenigingen
en de gemeente. We zorgen dat we
de verenigingen faciliteren in plaats
van dwarszitten en zijn er echt voor
de kaderleden van de clubs. We
gaan niet over inhoud, dus kunnen

geen beloftes doen, maar zorgen
wel dat de vraag op de juiste plek
terecht komt, dat er serieus naar
wordt gekeken en vooral dat er een
oplossing komt.”
GESPREKKEN
Ieder kaderlid actief binnen de georganiseerde sport kan bij Sport050
terecht. De klantregisseurs voeren
veel gesprekken met verenigingen,
groot of klein en in welke sport dan
ook. Klantregisseurs constateren
problemen waar verenigingen tegenaan lopen en kijken met een breder
perspectief. “We kijken of meerdere
verenigingen tegen dezelfde dingen
aanlopen en stellen ongelijkheid aan
de kaak,” zegt Kegelaar. “Dat kan
gaan om zaken over financiën,
accommodatie, nieuwbouwprocessen noem maar op.”
In de meer dan drie jaar dat
Sport050 middels klantregisseurs de
drempel tussen gemeente en verenigingen heeft getracht weg te halen,

zijn er ruim 200 kwesties behandeld.
De klantregisseurs koesteren de
belangrijke functie die verenigingen
hebben in de gemeente Groningen.
“Je merkt dat er ongelooflijk veel
energie zit in de verenigingen en dat
maakt het werk ontzettend leuk,”
aldus Kegelaar. “Zij huren onze binnen- en buitensportaccommodaties
en wij worden geacht om er voor ze
te zijn,” vult Aarts aan.
TOEKOMST
Het is voor de klantregisseurs
tevens interessant om uit alle contacten met clubs en verenigingen op
te maken hoe toekomstgericht de
verenigingen zijn. Aarts: “Tijdens de
vele gesprekken die we voeren, hebben we het ook over de toekomst
voor de verenigingen. We vinden
sport heel belangrijk in onze
gemeente en het is mooi om de verenigingen in de gemeente Groningen echt verder te kunnen helpen
richting de toekomst. Daar staan we
uiteindelijk voor.”

Sportclubactie

T

ess Wierenga (13) speelt al
zes jaar badminton. Ze is lid
van BC GO! waar ze veel uitdaging vindt om iedere training
weer beter te worden. Tess doet
er alles aan om zo goed mogelijk te worden in haar sport en
roemt de gezelligheid bij haar
sportvereniging.

“Mijn zus speelde al badminton
en daardoor ben ik ook met de
sport begonnen. BC GO! is echt
een heel leuke vereniging waar
iedereen elkaar kent. We trainen met jongens en meiden
samen in één groep en kunnen
veel van elkaar leren. De
meeste mensen kennen badminton wellicht van naar elkaar
overspelen op vakantie, maar in
de wedstrijden moet je juist heel
bewegelijk zijn.”
“Je wilt de tegenstander zoveel
mogelijk laten lopen en hebt dan
ook een goede conditie nodig
voor badminton. Ik speel naast
competitie ook veel toernooien
en die wedstrijden zijn het leukst
om te spelen. Ook de trainingen
zijn heel leuk en we hebben trainers die je veel kunnen leren.
BC GO! is echt een leuke vereniging om bij te horen.”

Fokko Aarts:
Kit Kegelaar:
Paul ten Dam:

f.aarts@groningen.nl
kit.kegelaar@groningen.nl
p.ten.dam@groningen.nl

0613075961
0613071779
0652091520

SPORTINSPIRATIEBIJEENKOMST IN NATIONALE SPORTWEEK
Hoe toekomstgericht is uw vereniging? In de Nationale Sportweek
vindt op maandagavond 23 september 2019 in het Hitachi Capital
Mobility Stadion de sportinspiratiebijeenkomst voor sportbestuurders
plaats. Een avond met een interessante spreker en diverse kennissessies waarbij bestuursleden met elkaar in gesprek gaan. FC Groningen
is deze avond gastheer en de klantregisseurs van Sport050 zijn daarbij
aanwezig.

'Voel me thuis bij deze vereniging'
om wereldkampioen te worden in
haar sport. Om die doelen te behalen, traint ze wekelijks keihard bij
de vereniging waar ze zich ongelooflijk thuis voelt.

Vele Groningse sportclubs doen tijdens de Nationale Sportweek
mee aan de sportclubactie. Onder andere Korfbalvereniging
Nic., badmintonclub BC GO! en ook Kazemi Taekwondo
Academie openen tijdens de Nationale Sportweek hun deuren
voor het publiek. Drie jeugdleden van de verenigingen vertellen
waarom de sport en de club zo goed bij hen past.

'Echt een leuke vereniging
om bij te horen'

CONTACT
Heeft u als kaderlid van een sportvereniging in de gemeente Groningen een vraag of loopt uw vereniging ergens tegenaan? Neem gerust
contact op met één van de klantregisseurs van Sport050.

A

imee Inderwisch (12) is fanatiek
taekwondoka van Kazemi Taekwondo Academie. De jongeling
hoopt ooit op de Olympische Spelen
te staan en heeft als grote droom

“We zijn bij de vereniging echt één
team. De trainers zijn heel aardig
en je leert er heel veel. Ik ben erg
sportief, heb als klein meisje
geturnd en ben via de Sporthopper
in contact gekomen met taekwondo. Die sport doe ik nu ongeveer 4 jaar. Ik had direct een goed

gevoel bij Kazemi Taekwondo Academie.”
“Je hebt lenigheid nodig voor taekwondo en je leert je focussen. Dat
laatste heb je ook weer nodig op
school. Het respect voor elkaar en
voor de sport vind ik goed. Door
het onderlinge respect, het sociale
binnen de vereniging, de discipline
die bij de sport komt kijken en het
feit dat je onderling van elkaar
leert, voel ik mij thuis bij deze vereniging.”

'Nic. is ontzettend gezellig'

M

aayke Vries is fanatiek korfbalster bij Nic. Ze is niet
alleen speelster van B2, maar
geeft als 13-jarige al training bij
de E3 en beheert ook de social
media-accounts van de vereniging. De clubliefde zit Maayke, na
negen jaar bij Nic., in het bloed
en ze wil haar leeftijdsgenootjes
graag laten zien hoe leuk korfbal
en haar vereniging is.
Maayke heeft het ongelooflijk
naar haar zin bij haar sportclub.
“Ik vind de sport ontzettend leuk
en Nic. is een fijne vereniging,”
vertelt Maayke. “Ik vind het leuk
dat je zowel bij meiden als jongens in het team zit en je moet

bij korfbal goed met elkaar
samenwerken. Het is echt een
teamsport.”
Maayke zal in en rondom de
Nationale Sportweek haar best
doen om de vereniging zo goed
mogelijk te promoten. “Bij Nic. is
het ontzettend gezellig en iedereen kent elkaar. De sfeer op de
club is geweldig. Wist je dat Nic.
volgend jaar op 20 december
2020, liefst 100 jaar bestaat?
Daar wil ik absoluut bij zijn.
Korfbal is een heel leuke en

dynamische sport. Ik ben ontzettend blij en trots dat ik bij Nic.
hoor en nodig andere kinderen
graag uit om een keer bij de club
te komen kijken.”

Kijk voor het sportaanbod van de
sportaanbieders op:
www.sport050.nl/sportweek

Stadjerspas.nl
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Sportieve Opening van het
Schooljaar op Sportpark
Corpus den Hoorn
Het thema van de Nationale Sportweek in de gemeente Groningen is dit jaar wederom:
jeugdsport. Middels een groot en zeer divers aanbod van verschillende sportactiviteiten hoopt
Sport050 kinderen aan te sporen een actievere leefstijl te hanteren. Een grote groep basisschoolleerlingen, van diverse vooraf aangemelde scholen, viert daarom op vrijdag 27 september op
Sportpark Corpus den Hoorn de 'sportieve opening van het schooljaar 2019/2020.'

D

e sportieve opening van het
schooljaar valt tegelijk met de
European School Sports Day.
Honderden kinderen uit de groepen 7
en 8 sporten een ochtend samen. De
gezamenlijke warming-up wordt
afgetrapt samen met de sportpromotors van de gemeente Groningen.
21 SPORTACTIVITEITEN
De sportieve opening van het
nieuwe schooljaar op de velden van

sportpark Corpus den Hoorn
belooft een prachtige sportochtend
te worden. De leerlingen van veel
scholen worden letterlijk in beweging gebracht. Organisator Merel
Bus verwacht een bewegelijke en
zeer leuke sportochtend.
“We hebben vorig jaar deze ochtend georganiseerd in en rondom
het Hitachi Capital Mobility Stadion,
maar hebben dit jaar met de vel-

den van Sportpark Corpus den
Hoorn weer een prachtige locatie
kunnen strikken. De leerlingen
worden opgedeeld in zeven zones
en per zone hebben we drie sportactiviteiten. In totaal worden er op
27 september dus 21 sporten
beoefend en zal de ochtend dus
één en al sport uitstralen.”

gehalte hebben. Lekker bewegen in
de buitenlucht waarbij we goed
hebben gekeken wat de trendsporten zijn. We hopen natuurlijk dat de
sportieve opening van het schooljaar een aanzet voor leerlingen is
om meer te gaan bewegen. Sporten
is hartstikke goed voor een mens
en is daarnaast ook heel erg leuk.”

HOOG FUN-GEHALTE
De drie sporten per zone zijn ingedeeld in trend-, kracht- en spelsport. Hierbij kan worden gedacht
aan powerkiten, sneeuwballengevecht, touwtjespringen, maar ook
basketball of longboarden. “De ochtend moet vooral een hoog fun-

Uniek Sporten on Tour:

Sportactiviteiten op scholen
tijdens Nationale Sportweek
De Nationale Sportweek is er om zoveel mogelijk mensen te inspireren
om een leven lang te genieten van plezier van sport. Tijdens deze week
wordt er dus lekker gesport en bewogen. Ook door kinderen voor wie
dit niet vanzelfsprekend is! Dit gebeurt tijdens Uniek Sporten on Tour.
Want een beperking hoeft geen belemmering te zijn.

Zwemlessen
Zwemles is belangrijk voor je kind, zeker in een waterrijk land als Nederland. Na
het behalen van een zwemdiploma is je kind veilig in verschillende situaties in- en
rond het water. In de gemeente Groningen bieden we niet meer schoolzwemmen
aan. Als ouder moet je dus zelf zorgen dat je kind zwemles krijgt.

M

et Uniek Sporten on Tour gaan
sportverenigingen gedurende de
Nationale Sportweek bij diverse
scholen langs om onder schooltijd een
gevarieerd sportprogramma aan te
bieden voor kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking.

E

r zijn in Groningen verschillende
zwemlesaanbieders, zoals verenigingen, zwembaden en zwemscholen. Als je het niet zelf kunt betalen
is er een mogelijkheid om via Stichting
Leergeld hulp te krijgen. Je kunt een
vergoeding krijgen voor het A en B
diploma. De leeftijdseis hiervoor is 6
jaar. Op www.sport050.nl vind je meer
informatie en een overzicht van de verschillende zwemlesaanbieders in de
gemeente Groningen.

SPORTAANBOD
“We brengen het aanbod naar de scholen
en kinderdagcentra en willen op die manier
laten zien hoeveel mogelijkheden er zijn
om te sporten voor kinderen met een beperking,” zegt Janke Mars, coördinator van
Uniek Sporten on Tour.
“Sporten is hartstikke goed voor kinderen
met een beperking en vaak is het aanbod
nog niet bekend genoeg. Ik hoop dat de deelnemers aan de Nationale Sportweek merken
hoe leuk sporten is en het zou natuurlijk
fantastisch zijn als ze zich bij een vereniging
willen aansluiten.

keuze uit onder meer een tae-kwondoclinic
in samenwerking met topcoach Habib
Kazemi, een korfbalmiddag, rolibal of verschillende sport- en spelmiddagen.

DIVERSE ACTIVITEITEN
Scholen of kinderdagcentra hebben zich
voorafgaand aan de Nationale Sportweek
kunnen aanmelden voor Uniek Sporten on
Tour. Daarbij kon een voorkeur voor sportevenementen worden aangegeven, uit een
lijst vol diverse activiteiten. Zo was er de

“In de Nationale Sportweek kunnen we
veel verschillende sporten en sportmogelijkheden voor kinderen met een beperking
onder de aandacht brengen,” vertelt Mars.
De Nationale Sportweek is een week vol
sportplezier voor iedereen waarin alle doelgroepen plezier kunnen beleven aan sport.

ZWEMAANBOD IN GRONINGEN
Lekker actief bezig zijn bij aquasporten of
samen met je kind zwemmen? Dat kan
allemaal in een groepsles bij één van de

gemeentelijke zwembaden. De meeste
groepslessen hebben vrije inloop. Je kunt
gewoon een keer meedoen om te proberen.
We hebben de groepslessen ingedeeld in
5 groepen: AquaSport, AquaTech, Ouder
en KindZwemmen, FiftyFit en Zwangerzwemmen. Binnen AquaSport, AquaTech
en Ouder en KindZwemmen hebben
we nog verschillende lessen. Kijk voor
meer informatie over het zwemaanbod
in Groningen op www.sport050.nl.

HELE WEEK SWIMFUN IN
SPORTCENTRUM KARDINGE
De kinderen van groep 5 en 6 nodigen
we uit om in sportcentrum Kardinge in
de week van 23 t/m 27 september gratis
te komen zwemmen in het recreatiebad
van Sportcentrum Kardinge. |Dit is
mogelijk op maandag t/m donderdag
van 12:00-15:00 uur en op vrijdag van
9:00-15:00 uur. Wil jij met je klas(sen)
komen zwemmen? Dat kan via
www.sport050.nl/sportweek.
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Het vriest weer in
Sportcentrum Kardinge
Hoewel de zomervakantie nog maar net achter ons ligt, staat het wintersportseizoen over korte
tijd alweer op het punt van beginnen. Zaterdag 14 september gaat de ijsbaan van sportcentrum
Kardinge weer open en kan er worden geschaatst. Sporten op het ijs is nog altijd immens populair
merkt ook Velda Tjalma, één van de schaatsinstructeurs in sportcentrum Kardinge.

“Een gezellige en toegankelijke
sport. Kardinge heeft een nieuwe
curlingbaan aangelegd waardoor
we op een goede manier leuke
clincis en curlingavonden kunnen
verzorgen.”

K

unstschaatsen, shorttrack,
langebaan schaatsen, ijshockey en ook curling worden
vanaf eind september, begin oktober
weer aangeboden in sportcentrum
Kardinge. “De schaatscursussen
voor kinderen zijn populair en we
hebben het laatste jaar een enorme
groei gezien bij curling,” stelt Tjalma.

CURLING
Groningen heeft op dit moment nog
geen curlingvereniging, maar er
zijn genoeg opties om de sport te
beoefenen in Kardinge. Zo is er op
donderdag- en vrijdagavond studentencurling en is er de mogelijkheid om curlingclinics te boeken bij
één van de schaatsinstructeurs.

Sport en
Cultuurhopper
De Sport en Cultuurhopper is
een online verzameling sporten culturele cursussen aangeboden
door verschillende sportaanbieders
en VRIJDAG, waar kinderen op
een laagdrempelige manier gratis
of tegen geringe kosten kunnen
kennismaken met een sport of
activiteit.

O

p de website worden al deze cursussen verzameld en komt vraag en
aanbod bij elkaar. Sportverenigingen
en andere sportaanbieders kunnen op de
website hun cursussen plaatsen en kinderen schrijven zich via de site in. Er wordt
gewerkt met cursusperiodes dus er is
alleen een cursusaanbod in bepaalde
periodes.
De Sport en Cultuurhopper is een
initiatief van de gemeente Groningen,
kijk voor het sportaanbod op
www.sportcultuurhopper.nl.

Uiteraard worden er op de ijsbaan
ook diverse schaatscursussen en
schaatslessen aangeboden. Het
accent ligt op spelenderwijs beter
worden en er worden twee keer in
het seizoen een 8-weekse schaatscursus aangeboden voor jeugd en
volwassenen. In de vakanties zijn
vakantiecursussen waarin dagelijks
lessen op het programma staan.
Het schoolschaatsen begint eind
oktober weer. Vanzelfsprekend
worden ook schaatsclinics gegeven, een leuk uitje met vrienden,
collega's of teamgenoten.

SCHAATSEN
“Schaatsen wordt alleen maar
leuker naarmate je het beter
beheerst. We bieden cursussen
aan voor ieder niveau, waarvoor
iedereen zich kan aanmelden.
Schaatsen is naast dat het leuk
is en je een vrij gevoel geeft,
ook nog eens heel gezond. Het
is goed voor je hele lichaam,

met name voor je rug en buik.
Je moet heel actief bezig zijn
anders kom je niet vooruit en dus
heb je na een rondje schaatsen al
een behoorlijk work-out gedaan.
Schaatsen is gewoon heel goed
voor je conditie.”
Kijk voor meer informatie over het
schaatsaanbod op www.sport050.nl

SCHOOLSCHAATSEN COOL ON ICE IN NATIONALE SPORTWEEK
De kinderen van groep 5 en 6 kunnen in de week van 23 t/m 27
september in sportcentrum Kardinge komen schoolschaatsen.
De kinderen krijgen dan van een instructeur van de schaatsschool
een workshop schaatsen in de ijshockeyhal. Deelname is gratis!
Er is ruimte voor ongeveer 20 groepen van 30 leerlingen.
Aanmelden met je klas kan via www.sport050.nl/sportweek.

Sport050 ook voor alle trendsporten
Sport050 is hét online platform voor bewegend Groningen. Sporters die
lid willen worden van een vereniging of meer willen weten over de
sportmogelijkheden kunnen er terecht. Dat geldt voor alle sporten die in
Groningen worden aangeboden, ook de wellicht minder bekende,
maar fors groeiende trendsporten.

H

eb je bijvoorbeeld wel eens gedacht
aan; bikepolo, roller derby, kitesurfen,
floorball of padel. Allemaal sporten die
nog niet heel bekend zijn, maar wel in Groningen kunnen worden beoefend. Er zijn veel
trendsporten waar binnen de gemeente plaats
en prima faciliteiten voor zijn.
TRENDSPORT
Zo wordt er in de Groningse wijk Selwerd aan
bikepolo gedaan, door een fanatieke groep
fietsers. Bij bikepolo zijn de paarden ingeruild
voor fietsen en is het de bedoeling om het
kleine balletje, met de hamer in het doel te
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slaan. Bikepolo kan worden beoefend door
jong en oud. Op www.sport050.nl vind je meer
informatie en kom je snel in contact met de
organisators achter Bikepolo Groningen.
Padel is een racketsport die vergelijkbaar is
met tennis, maar toch ook weer heel anders.
De sport is voornamelijk in Zuid-Europa
immens populair en is inmiddels overgewaaid naar Nederland. Liefhebbers van racketsporten moeten het zeker eens proberen
en kunnen op Sport050.nl aanbieders van
deze trendsport vinden.

SPORTAANBOD AANMELDEN
Trends in de sport zijn goed en Sport050
moedigt iedere vorm van sport en bewegen
aan. Op de site zijn alle sporten die in de
gemeente worden aangeboden te vinden met
bijbehorende informatie. Mocht jouw sport of
vereniging er nog niet tussen staan, neem
dan gerust contact op met Sport050 en zorg
dat ook jouw club beter te vinden is voor
geïnteresseerde sportliefhebbers.

