Nationale Sportweek 2020
18 september tot en met
27 september

In de gemeente Groningen kun je heel veel
sporten beoefenen en er is voor elk wat
wils. Dat kan via een sportvereniging, in
groepsverband maar ook gewoon in de
openbare ruimte. Dit wordt nog eens extra
benadrukt tijdens de Nationale Sportweek
waarmee we de start van het nieuwe sportseizoen vieren. Van 18 t/m 27 september
worden diverse activiteiten georganiseerd
en clubs en sportaanbieders zetten hun
deuren open. Iedereen, jong en oud, kan
kennis maken met (nieuwe) sporten.
Sport050 nodigt je uit ook in actie te komen.
Want Sport doet iets met je!

DE NATIONALE SPORTWEEK 2020 KOMT ERAAN!

Ontdek meer dan 200 sporten!
De NOC*NSF Nationale Sportweek
is een landelijk evenement dat sporten in de etalage zet. Het laat zien
hoe gezond en vooral ook hoe leuk
sporten en bewegen is. Zeker nu!
Het belang van sporten en bewegen is in deze tijd misschien wel
duidelijker dan ooit.

GRONINGEN
Daarom organiseren we ook dit jaar
in Groningen de Nationale Sportweek. Tien dagen lang inspireren
we Groningers om te genieten van
sport. Sportaanbieders, sportclubs
en scholen spelen daarin natuurlijk
een belangrijke rol. Grote evene-

menten zijn helaas nog een 'no-go',
maar binnen de Corona-richtlijnen
zijn er gelukkig genoeg mogelijkheden om weer lekker samen te sporten.

GRATIS UITPROBEREN
Van 18 tot en met 27 september
kan iedereen gratis kennismaken
met allerlei sporten en sportclubs
Een perfecte kans dus om nieuwe
sporten te ontdekken of deel te
nemen aan een proeftraining of
proefles. Van voetbal en volleybal
tot freerunning en tennis. En van
frisbeeën, boks- en skeelerclinics
tot aquasporten en turnen.

Ook worden er in de Stad, in Haren
en in Ten Boer diverse sportieve
activiteiten georganiseerd. Zoals de
Beachweek in Haren, de BSlim Survivaldagen en de Thaisner DörpsRun. Een mooie manier om samen
sportplezier te beleven.

SPORTSCHOOLDAG
Bovendien is er op 25 september
de Sportieve Opening van het
Schooljaar. We gaan alle scholen in
Groningen letterlijk in beweging zetten. Het is dan ook European
School Sports Day, dus dat wordt
de grootste schoolsportdag van
Europa. Ook worden tijdens de

Nationale Sportweek de nieuwe
Sportzaal De Wiardt en de openbare
beweegplek in Ten Boer officieel
geopend.

DOE MEE!
Met de Nationale Sportweek heb je
dé kans te ontdekken welke sport
of club bij jou past en hoe leuk het
is om te bewegen en actief te zijn.
Maar ook daarna kun je uiteraard
overal terecht. Binnen, buiten, bij
een club, op de ijsbaan, in de
zwembaden of op de openbare
sportplekken. De gemeente Groningen biedt een groot en divers aanbod om te sporten en in vrijwel elke

wijk en in ieder dorp zijn er voldoende faciliteiten en sportplekken
te vinden.
De Nationale Sportweek vindt plaats
van vrijdag 18 tot en met zondag 27
september 2020. Op
www.sport050.nl/sportweek vind je
het complete programma van de
activiteiten in Groningen. Op de site
is eveneens een volledig overzicht te
vinden van alle sportfaciliteiten,
sportplekken, sportaanbieders én
alle sportclubs in de gemeente Groningen.

DOE MEE EN ONTDEK:
SPORT DOET IETS MET JE!
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Het nieuwe sportseizoen is weer gestart
De zomervakantie ligt alweer even achter ons.
De scholen zijn weer begonnen en ook voor de
sportclubs en sportlocaties is het nieuwe seizoen
gestart. Na het abrupte einde van het vorige seizoen is
nog niet alles zoals eerder. Gelukkig zijn er steeds meer
mogelijkheden om te sporten, maar de anderhalve
meter afstand voor en na het sporten blijft de norm.

B

lijf je daarop focussen om
maar eens in sporttermen te
spreken. Alleen dan kunnen
we samen op een veilige manier
genieten van sport. Want sport doet
iets met je! Met lekker actief zijn
blijf je gezond en fit en tegelijkertijd
zorgt het voor ontspanning. Daarom
vind ik het belangrijk dat iedereen in
onze gemeente kan sporten en
bewegen. Sporten kan bij één van
de vele sportclubs maar er zijn ook
heel veel openbare sportplekken in
de wijken, maar ook in onze parken
en in de natuur.

NOC*NSF NATIONALE SPORTWEEK
In september is de NOC*NSF
Nationale Sportweek en vieren

wij de start van het nieuwe
sportseizoen. En dat is in deze
tijd belangrijker dan ooit. Samen
met onze sportaanbieders, scholen maar ook met onze sportambassadeurs vieren wij deze start.
Er worden allerlei activiteiten
georganiseerd op het schoolplein, in de wijken en in de dorpen. Ook sportclubs openen hun
deuren voor een gratis proefles.
Je krijgt de kans om kennis te
maken met nieuwe sporten. Ik
zou zeggen grijp die kans!
Benieuwd wat er allemaal
gebeurt in de sportweek? Ga
naar de website van Sport050
voor meer informatie. Sport050

helpt je met het vinden van de
sport of de sportclub die bij jou,
of bij jouw kind, past! Ik wens je
het komende jaar veel sport- en
beweegplezier toe en spreek de
wens uit voor een heel fijn en
bovenal gezond sportseizoen!

Inge Jongman
Wethouder sport
gemeente
Groningen

NIEUWS OVER SPORT
EN CORONAVIRUS?
SCAN DE QR-CODE

Een perfecte kans om nieuwe sporten uit te proberen
de NOC*NSF Nationale Sportweek
mogelijk. Let's #BeActive!
www.ec.europa.eu/sport/week.

Sport inspireert, sport verbindt en sport levert een
belangrijke bijdrage aan de
samenleving en aan ieder
individu. Sportbonden, clubs,
scholen, sportfederaties en
gemeenten maken dit mede
mogelijk. We winnen veel
met sport. Ook in coronatijd.
Daarom wordt de NOC*NSF
Nationale Sportweek al 17
jaar georganiseerd. Dit jaar
van 18 t/m 27 september.

M

et de NOC*NSF Nationale
Sportweek openen we het
sportseizoen. Met behulp
van creativiteit, solidariteit en aanpassingsvermogen gaan we er
samen een mooie week van maken
en zoveel mogelijk mensen inspireren om te genieten van plezier van
sport. Want Sport doet iets met je!

EEN SPORTCLUB
DIE BIJ JE PAST

SPORTWEEK GRONINGEN
Van 18 tot en met 27 september zetten honderden clubs, bonden,
gemeenten en andere organisaties
hun deuren open. Ook in Groningen!
In de Stad, in Haren en in Ten Boer
worden diverse activiteiten georgani-

seerd en kun je kennismaken met
de sport of de sportclub die bij jou
past. Kortom, een perfecte kans om
gemakkelijk nieuwe sporten uit te
proberen en samen sportplezier te
beleven. Doe je ook mee?

De NOC*NSF Nationale Sportweek
is onderdeel van de Europese week
van de Sport en wordt mede gefinancierd vanuit het Erasmus Plus
programma. Met extra omarming
van Nederlandse Loterij maakt
NOC*NSF samen met haar partners

Sportclubs spelen een belangrijke rol als ontmoetingsplek.
Iedereen verdient dan ook een
sport of sportclub die bij hem of
haar past en elke buurt verdient
een open club. Tijdens de
NOC*NSF Nationale Sportweek
laten veel sportclubs aan iedereen zien hoe leuk het is om
samen te bewegen. Zo is de
sportclub niet alleen een plek
om een week lang lekker te
sporten, mensen kunnen er ook
kennismaken met een nieuwe
sport, anderen leren kennen en
zelfs lid worden! Kijk voor het
volledige aanbod op
www.sport050.nl.

Sparen voor Sporten
NOC*NSF, Albert Heijn, sportbonden, gemeenten én sportclubs sporen heel Nederland na de zomervakantie aan om er weer gezond tegenaan te gaan. Dit doen we
door iedereen de mogelijkheid te geven de sport te ontdekken die bij hem of haar
past en gezonde voeding centraal te zetten.

D

e sportactie is een uitgelezen kans om je te laten
'proeven' hoe leuk het is
om bij een club te sporten. Deze
actie maakt onderdeel uit van de
NOC*NSF Nationale Sportweek
en de landelijke campagne
'Sport doet iets met je'.

HOE WERKT HET?
• Van 14 t/m 27 september 2020 ontvangt iedereen bij elke €10
aan boodschappen bij Albert Heijn een digitale zegel in de AH-app;
• De digitale zegels kunnen tot en met 25 oktober 2020 verzilverd worden
door gratis sportactiviteiten te boeken bij de deelnemende sportclubs;
• De club ontvangt automatisch bericht dat de sportactiviteit
geboekt is en verzorgt de activiteit op het afgesproken moment;
• De sportactiviteiten worden door de deelnemende sportclubs
gratis aangeboden

THEMA SPORTACTIE: PROEF DE SPORT
De sportactie heeft als thema: Proef de sport. Met de ambassadeurs Rico
Verhoeven, Yara van Kerkhof en Roy Meyers gaan we iedereen enthousiasmeren om van verschillende sporten te proeven en de smaak van sporten
te pakken te krijgen. Kijk voor meer informatie op www.nocnsf.nl.
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Sportpromotors van Groningen
Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 september komt Groningen massaal in
beweging tijdens de Nationale Sportweek 2020. Er staan diverse activiteiten gepland
en ook bekende Groningse sporthelden zetten zich in als sportpromotor van de
gemeente Groningen. We stellen een aantal aan je voor.

H

abib Kazemi is docent bij
het Alfa College Sport en
Bewegen en oprichter en
hoofdcoach van Kazemi Taekwondo Academie. Ook is hij
voormalig bondscoach van het
Nederlandse taekwondoteam én
enthousiast sportpromotor van
Sport050.

relativeren en de beste keuzes
maken. Sport heeft voor een soepel integratieproces gezorgd,
waardoor ik een groot sociaal
netwerk heb kunnen opbouwen.
Ook heb ik mede dankzij sport
mijn partner ontmoet en hebben
we gezamenlijk twee prachtige
kinderen.”

Sport heeft voor Habib een bijzondere betekenis. Hij werd
geboren in Afghanistan en
groeide op in een land met conflicten en oorlogsdreiging. Dit
was ook een van de redenen dat
zijn ouders hem op 4-jarige leeftijd aanmeldden voor taekwondo.
“Zij vonden dat ik mij met een
sport als taekwondo beter zou
kunnen verdedigen. Ik zou weerbaarder zijn in diverse onverwachte situaties.”

VOORDELEN
Als ervaringsdeskundige
weet Habib hoe groot het
belang is van sport. “Sport
brengt ongelooflijk veel voordelen met zich mee. Van de
motorische ontwikkeling tot de

REDDENDE ENGEL
In 2002 vluchtte Habib naar
Nederland en kwam terecht in
een totaal andere wereld. “Maar
sport was mijn reddende engel.
Door veel te sporten kon ik beter

ik daarom iedereen aan om in
actie te komen tijdens de Nationale Sportweek. Ook in Groningen worden veel leuke
activiteiten georganiseerd en kun
je kennismaken met de sport die
bij jou past. Ik ben er de hele
week bij, dus doe mee!”

Arjan Taaij
Arjan Taaij is trainer/coach van Amysoft Lycurgus. In 2016 maakte hij
zijn droom waar door met de Groningse club landskampioen volleybal
te worden. Daarna werden nog vele
prijzen gepakt. Waaronder twee
landstitels, drie keer de nationale
beker en vier maal de Supercup.
Arjan kwam al vroeg in aanraking
met sport. Als kind deed hij aan
voetbal en tennis, maar koos uiteindelijk voor volleybal. “Ik kom uit
een echte volleybalfamilie. Als klein
mannetje ging ik al kijken bij Lycurgus waar mijn broer in het eerste
team speelde en mijn vader Heren
2 coachte. Daarnaast is volleybal
uitermate interessant vanwege de
dynamiek en snelheid.”

'Sport was mijn
reddende engel'
cognitieve en mentale ontwikkeling, maar vooral ook
voor je gezondheid en het
dagelijks functioneren. Als
volwassene voel ik mij
nog altijd fit en gezond.
Als sportpromotor moedig

Habib Kazemi

LANDSTITEL
Ook Arjan haalde Heren 1 van
Lycurgus en speelde enkele seizoenen in de Hoofdklasse. In 2011
werd hij coach van Lycurgus om te
bouwen aan een topsportklimaat.
Dit werd bekroond in 2016 toen
Lycurgus in een kolkend Martini-

Sportpromotors

'Sport is vooral veel plezier'

'Sport brengt
alles en iedereen
samen'
Plaza voor het eerst in de historie
de landstitel behaalde.

INSPIRATIEBRON
Voor de trainer/coach is sport niet
alleen zijn werk; het is voor hem
ook een belangrijke inspiratiebron.
“Sport geeft enorm veel mogelijkheden om je te ontwikkelen en
fysiek en mentaal fit te blijven. Het
draagt bij aan een gezonde en
vitale maatschappij en brengt alles
en iedereen samen. Kinderen, volwassenen en mensen met een
beperking.”
Daarom zet Arjan zich als sportpromotor van Sport050 graag in om
heel Groningen te stimuleren in
beweging te komen tijdens de
Nationale Sportweek. “Een supergoed initiatief met ontzettend
mooie evenementen waar iedereen
kan ervaren hoe leuk het is om te
sporten. Daar moet je gewoon bij
zijn!”

MEER SPORTPROMOTORS
ZIEN? SCAN DE QR-CODE

Sport doet iets met je! Dit weten onze sportpromotors in Groningen
als geen ander. Bekijk hun vlogs op www.sport050.nl/sportweek
• Arjan Taaij • Habib Kazemi • Willemijn Bos • Jorinde van Klinken
• Lois Abbingh • Sarèl de Jong • Roel Boomstra • Margot Boer
• Nick den Hamer • Thomas Koenis

DROOM
Deze keuze kreeg een vervolg op
de Groningse Atletiekbaan. “Ik ben
daar lekker aan de slag gegaan
met werpen en vond het heel
gezellig om samen met clubgenootjes elke week te trainen. Vanuit die gezelligheid kwamen ook
de prestaties en dat smaakte
natuurlijk naar meer! Inmiddels is
het mijn droom om met discuswerpen en kogelstoten een Olympische medaille te halen.”

Jorinde van Klinken
Willemijn Bos

W

illemijn Bos is een van de
succesvolste sporters van
Groningen. De oud-hockeyster speelde jarenlang in de
top, werd met het Nederlands Elftal Dames Europees kampioen én
Wereldkampioen en behaalde
Olympisch zilver.
Voor Willemijn begon het allemaal
op het veld van GHHC. “Mijn
ouders hockeyden allebei en op
zondag gingen we de hele dag naar
het hockeyveld. Als kind heb ik veel
sporten gedaan, maar ik heb uiteindelijk voor hockey gekozen omdat
het een teamsport is.”

PRIJZEN
Willemijn stond in haar jeugd al
vele uren op het veld. “Ik heb hard
getraind, maar vooral ook heel veel
plezier gehad. Het is geweldig om
met je vriendinnen op het veld te

staan en samen toe te werken
naar een doel.” Die instelling
zorgde er mede door dat Willemijn
met het Nederlands hockeyelftal
Europees en Wereldkampioen
werd en zilver behaalde op de
Olympische Spelen 2016.

BELANGRIJK
In 2019 zette Willemijn een punt
achter een prachtige carrière. “Toch
is en blijft sport voor mij nog altijd
belangrijk. Vooral omdat ik me er fit
door voel en mijn energie kwijt
kan, ook na een dag werken.
Bovendien beleef ik er veel plezier
aan, omdat sport een goede
manier is om sociaal betrokken te
zijn en mensen te leren kennen.
Dus wil jij net als ik lekker bewegen en sportief bezig zijn, kom dan
naar een van de vele activiteiten tijdens de Nationale Sportweek!”

orinde van Klinken is een van de
toptalenten van TeamNL bij het
discuswerpen en kogelstoten.
Als 18-jarige won zij brons tijdens
het junioren-WK en behaalde vorig
jaar de Europese titel. Enkele weken
geleden werd Jorinde Nederlands
Kampioen Discuswerpen en pakte
zilver bij het kogelstoten.

J

Als kind was Jorinde al veel met
sport bezig en deed aan hiphop,
paardrijden, volleybal, trampoline-

'Ik droom van
een Olympische
medaille'
springen en tennis. “Tot ik echt
koos voor atletiek. Het mooiste
aan atletiek is de veelzijdigheid,
maar bij discuswerpen en kogelstoten ligt mijn grootste talent.
Dus daar ben ik mij uiteindelijk het
meest op gaan focussen.”

ONBESCHRIJFELIJK
Om die droom te realiseren werkt
Jorinde dagelijks aan haar ontwikkeling. Na meerdere juniorentitels
werd zij eind augustus Nederlandse Kampioen Discus bij de
senioren. “Dat is ook het mooie
van sport. Je werkt hard naar een
doel toe en als dat lukt, is dat echt
het mooiste wat er is. Die
momenten zijn onbeschrijfelijk,
helemaal als je het samen doet.
Sport is echt iets wat je samen
kunt beleven en vieren, ook tijdens
de Nationale Sportweek. Dus kom
allemaal lekker sporten!”

Locatie de Leyhoeve in Groningen
A IN 1 JAAR ¥ REGULIERE LESSEN ¥ PEUTER EN KLEUTERSURVIVAL
¥ ZEEMEERMIN CURSUSSEN ¥ FEESTJES

www.mijnzwemschool.nl/groningen
tel.: 06-38568722
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Sportieve Opening van het Schooljaar
scholen gaan, kunnen ook de Groepen 5 lekker sporten. Daarmee
brengen we nog meer kinderen in
beweging.”

Het is een van dé hoogtepunten van de Nationale
Sportweek: de Sportieve
Opening van het Schooljaar 2020/2021. Op vrijdag
25 september komen alle
scholen in Groningen in
beweging. Bovendien valt
het evenement ook nog
eens samen met de European School Sports Day.
Het wordt dus de grootste
schoolsportdag van
Europa!

SPORTWEEK
De Sportieve Opening van het
Schooljaar is dit jaar dus nóg groter. “Absoluut! Het wordt een
geweldige opening, met heel veel
sportplezier in en rond de scholen
of op de beweegplekken. Heel
leuk is bijvoorbeeld dat tijdens de
Sportweek in Ten Boer de nieuwe
openbare beweegplek wordt geopend. We gaan daar ook een
clinic geven, met oefeningen die
kinderen ook in hun vrije tijd kunnen doen.”

D

e Sportieve Opening van het
Schooljaar wijkt dit jaar iets
af van de voorgaande edities. In 2019 werd er afgetrapt met
een groots event op Sportpark Corpus den Hoorn waar maar liefst 21
sporten konden worden beoefend.
Vanwege de coronamaatregelen is
dat nu niet mogelijk.

OP DE SCHOLEN
“Daarom brengen we de sporten
nu letterlijk naar de scholen toe,”
zegt Merel Bus, Coördinator Nationale Sportweek Groningen. “Met

veel en vooral heel diverse activiteiten. Powerkiten, skaten, taekwondo, spelletjes; echt van alles.
Dit doen we op de schoolpleinen,
in de gymzalen en op de openbare
sportplekken in de buurt of wijk.
Daarbij worden uiteraard de coronarichtlijnen gevolgd en bekijken

we per school wat de beste oplossing is.”

800 KINDEREN
Deze nieuwe opzet kan rekenen op
veel enthousiasme. “Vorig jaar
hebben we 500 kinderen in beweging gebracht; nu zijn er al 40 klas-

sen die zich hebben aangemeld.
Dat zijn ruim 800 kinderen, allemaal uit Groep 5. Normaal gesproken is de Sportieve Opening van
het Schooljaar voor de Groepen 7
en 8, maar zij gaan dit jaar lekker
survivallen met de Bslim Survivaldagen. En omdat wij nu naar de

“Dat versterkt elkaar prachtig en is
ook de kracht van de Sportweek.
Mensen in beweging brengen, het
stimuleren van sporten in de openbare ruimte, maar ook de samenwerking met de clubs versterken.
De Sportieve Opening van het
Schooljaar sluit daar heel goed bij
aan. Voor kinderen is sport heel
belangrijk. Het draagt bij aan de
ontwikkeling en je voelt je fit en
gezond. Maar, en dat is het belangrijkst: sport is vooral heel leuk. Het
doet iets met je. En ook dat laten
we graag zien met de Sportieve
Opening van het Schooljaar.”

BSLIM SURVIVALDAGEN TIJDENS DE SPORTWEEK

'Superuitdagend en
vooral heel leuk!’
Boogschieten, vlotvaren, een apenhang boven de vijver
en een parcours vol uitdagende activiteiten. Van 21 tot
en met 24 september gaan ruim 2000 kinderen van
Groningse basisscholen het allemaal ervaren tijdens de
Bslim Survivaldagen. Bewegen, sporten én
samenwerken rondom Wijkpark Lewenborg als
onderdeel van de Nationale Sportweek.

D

e Bslim Survivalweek is al
jaren een populair event voor
de oudste groepen van Groningse basisscholen. Het werd ooit
opgezet voor scholen in de wijk
Lewenborg, maar de animo bleek
zo groot dat al snel de hele Stad
volgde. Sindsdien nemen ieder jaar,
in juni, enkele duizenden kinderen
deel als spectaculaire afsluiting van
het schooljaar.

VERPLAATST
Als gevolg van de coronamaatregelen ging dit voorjaar helaas een
streep door de Survivalweek. “Vandaar dat wij naar mogelijkheden
hebben gezocht om het te verschuiven naar september,” zegt Marloes
Jongebloed, brede vakdocent van

Bslim. “Dat is gelukt en eigenlijk is
het een geweldig moment. Aan het
begin van het schooljaar en ook nog
eens tijdens de Nationale Sportweek. Echt perfect!”
De aanmeldingen voor de 'nieuwe'
Bslim Survivaldagen liepen meteen
storm. De teller stond eind augustus al op 15 basisscholen. “Zij
komen bijna allemaal met de Groepen 6, 7 en 8. Dat zijn in totaal ruim
2000 kinderen.”

16 ACTIVITEITEN
Deze leerlingen gaan, verdeeld over
vier dagen, rondom de vijver van
Wijkpark Lewenborg survivallen. In
kleine groepjes en onder begeleiding van een instructeur wordt een

parcours gevolgd met 16 spectaculaire en uitdagende activiteiten.
Zoals boogschieten, vlotvaren,
touwbanen, netklimmen, de apenhang boven het water en uiteraard
een hindernisbaan. Goed voor ruim
75 minuten sportplezier.

SPANNEND
“Dat plezier is er zeker; iedereen
vindt het heel erg leuk. Op mijn
school vroegen de kinderen al
maanden geleden: 'juf, wanneer
gaan we weer?' Het is ook geweldig. Iedereen kan meedoen, lekker
buitensporten en het is écht iets
anders en uitdagend. Bovendien
kun je samen succes ervaren. Als
een bepaald onderdeel er heel

spannend uitziet en het lukt, is dat
geweldig én geeft ook zelfvertrouwen. Het is vaak heel verrassend
hoe goed sommige kinderen iets
kunnen. Ieder op zijn of haar eigen
niveau.”

UNIEKE ERVARING
Het mooie van de Bslim Survivaldagen is eveneens dat kinderen het
sporten in de natuur ontdekken. “In
dat opzicht komt eigenlijk alles
samen in een unieke ervaring. Dat
hoor je ook terug in de verhalen
achteraf. Hoe leuk is het om te kunnen vertellen dat je samen met je
klasgenoten over een vijver bent
geklommen. Of samen hebt gevaren op een vlot? Veel kinderen

maken dat nooit mee. Wij geven ze
graag die ervaring, gewoon in de
eigen omgeving tijdens de Bslim
Survivaldagen. Superuitdagend en
vooral heel erg leuk!”

KIJK VOOR ALLE EVENTS
IN DE SPORTWEEK

Zed & Sop

Het Grote
Onderwateravontuur
Hallo, wij zijn Zed de haai en Sop de zeester, wij zijn de beste
vrienden en nemen jou mee op onderwateravontuur. Samen met
onze vaders en moeders, broertje en zusje, opa’s en oma’s en
vrienden wonen wij in de zee, vlakbij het eiland Topia.
Misschien ken je ons jongere zusje en broertje Liz & Wes
www.nieuw.optisport.nl/liz-wes ook wel van de Spetterles
www.nieuw.optisport.nl/liz-wes-spetterles . . We zijn allemaal dol
op water en doen niets liever dan erin spelen en zwemmen! Jij ook?
Kom dan maar mee, dan gaan we samen op avontuur!
Het begin van een spannend avontuur
Op het strand zit Kapitein Kreeft, hij was vroeger een piraat en hij is
beste verhalenverteller van Topia. De oude piraat heeft een vuurtje
gemaakt en zwaait naar Zed & Sop die aan het spelen zijn bij de
waterkant. Kapitein Kreeft vertelt Zed & Sop over De Gouden
Draek, een prachtig piratenschip. In een heftige storm is het schip
naar de bodem van de zee gezonken en dat terwijl er iets heel
bijzonder aan boord lag. Zed & Sop willen graag op zoek naar
het schip en de schatkaart maar eerst moeten ze

Zwembad Zuidhorn
Atlasstraat 3 | 9801 VA Zuidhorn
zuidhorn@optisport.nl
Tel: 0594-500561

daarvoor toestemming krijgen van Koning Ollie Octopus. Maar
Koning Ollie Octopus woont in Atlantis, een stad op de bodem
van de zee. Om daar te komen moeten Zed & Sop goed leren
zwemmen.
Zoë het Zeepaardje is de beste zwemmer van Topia en gaat Zed &
Sop helpen om de beste zwemmers te worden zodat ze naar
Atlantis kunnen zwemmen. Na heel wat zwemlessen van Zoë het
Zeepaardje kunnen Zed & Sop al heel goed zwemmen en
ontvangen ze een brief van Koning Ollie Octopus. Ze mogen
eindelijk naar Atlantis komen.
Bij Atlantis ontmoeten ze Suus de Sidderaal. Zij is de bewaker van
Atlantis en controleert of Zed & Sop de zwemslagen goed
beheersen en zonder hulp kunnen. Omdat Zed & Sop de
zwemslagen heel goed beheersen mogen ze Atlantis in, op weg
naar Koning Ollie Octopus. Het avontuur naar de Gouden Draek
en de Piratenschat begint bijna!

Boumaboulevard 527
9723 ZS Groningen
groningen@swimmingacademy.nl
Tel: 0596-612318

Voor informatie kijk op: www.optisport/zuidhorn of www.optisport.groningen
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Nieuwe openbare Sportplekken Ten Boer en Kardinge
Tijdens de Nationale Sportweek heb je dé kans te
ontdekken welke sport bij jou past en hoe leuk het is
om te bewegen en actief te zijn. Dit kan bij diverse
clubs of via de vele activiteiten die worden
georganiseerd. Maar ook 'gewoon' op de openbare
sport- en beweegplekken in de gemeente Groningen.
Ideaal om in de eigen buurt actief te zijn. Bovendien
wordt in de Sportweek de splinternieuwe sportplek in
Ten Boer geopend.

I

n de Gemeente Groningen zijn er
al ruim 50 openbare sport- en
beweegplekken te vinden. Op
deze plekken is ruimte voor tal van
sporten, zoals voetbal, basketbal,
bootcamp, calisthenics, fitness of
hardlopen. Ook in Ten Boer en bij
Kardinge waar nieuwe, multifunctionele sportplekken zijn gerealiseerd.

ALLES WAT JE NODIG HEBT
Het multifunctionele karakter zit in
het feit dat deze plekken zijn
gecombineerd met bestaande faciliteiten. Zo is de nieuwe sport- en
beweegplek in Ten Boer bijvoorbeeld gerealiseerd op het binnenterrein van de skeelerbaan.
“Dit terrein werd eigenlijk niet
gebruikt, maar het is nu een plek
voor fitness en bootcamp,” zegt
Ezra Schrijver, projectleider van de
gemeente Groningen. “Hiervoor is

kunstgras aangelegd waarop calisthenicsrekken en diverse fitnessapparaten zijn geplaatst. Ook zijn
markeringen aangebracht voor loopoefeningen en spelvormen. Eigenlijk
alles wat je nodig hebt om fijn te
sporten en te trainen én geschikt
voor alle doelgroepen.”

CENTRAAL
Tegelijkertijd is ook de toegangsweg, de Sportlaan, aangepakt. Dit
maakt deel uit van een breder project, waarbij ook de schaatsvereniging een nieuw onderkomen krijgt.
“Er gebeurt dus veel op een heel
mooie plek. Centraal in de wijk, in
de buurt van verenigingen en het
nieuwe kindcentrum, goed bereikbaar én met goede faciliteiten. Daar
gaan heel veel mensen gebruik van
maken en activiteiten aanbieden.
Dat zien we nu al.”

KARDINGEBERG
Ook bij Kardinge in Groningen
wordt een nieuwe openbare sporten beweegplek gerealiseerd. Om
precies te zijn, onderaan de Kardingeberg -waar veel downhillers actief
zijn- en naast de skatebaan. “Een
geweldige combinatie. Er zijn
sowieso al veel mensen actief op
de Kardingeberg. Maar met de
nieuwe beweegplek komen er ook
faciliteiten en toestellen voor bootcamp, fitness en calisthenics. Inclusief een paaldanspaal en een kleine
tribune.”

“Daarnaast is er een hardlooproute
die omhoog loopt, dus de berg op.
En aan de voet van de berg zijn
betonnen blokken geplaatst waarop
je balans- en sprongkrachtoefeningen kunt doen. Het biedt dus heel
veel mogelijkheden en uiteraard
hebben we ook goed nagedacht
over de veiligheid en de routes.”

ACTIVITEITEN
De nieuwe sportplek in Ten Boer
wordt op 25 september officieel
geopend. Dit als onderdeel van de
Nationale Sportweek, waarbij de

nodige activiteiten worden georganiseerd; er is van alles te zien en te
beleven. De opening van de sportplek bij Kardinge staat in oktober
gepland. Daarbij zijn er ook plannen
om een 'Open-Gym-concept te lanceren. “Hierbij kan iedereen gratis
deelnemen aan lessen en clinics
om kennis te maken met nieuwe
sporten en vooral ook de plek ontdekken. Op die manier proberen we
de sport- en beweegplekken nog
bekender te maken.”

Vernieuwing sportaccommodaties
Sport neemt in de gemeente Groningen een belangrijke
plaats in. Daarom investeert de gemeente jaarlijks in de
upgrading van sportaccommodaties en faciliteiten. Ook
in de afgelopen maanden is er, ondanks de
coronabeperkingen, hard gewerkt om op diverse
locaties nieuwe velden aan te leggen of te vervangen.

D

eze werkzaamheden zijn uitgevoerd onder regie van
Sport050, de sportservice
organisatie van de gemeente Groningen, waar veel werk is verzet.
“Wij hebben inderdaad niet stilgezeten,” zegt Fokko Aarts, Klantregisseur van Sport050. “Vrijwel alles
wat we wilden vernieuwen, is gerealiseerd. Door de beperkende maatregelen was het soms passen en
meten, maar het is gelukt.”

GHHC
Het resultaat mag er zijn. Te beginnen op De Harener Holt. Op het hockeycomplex van GHHC zijn drie
nieuwe velden aangelegd. Twee zand
ingestrooide velden en een waterveld, als vervangers van de versleten
matten. De velden zouden eigenlijk in
de zomer worden aangepakt. Maar
omdat door de coronacrisis niet werd
gehockeyd, zijn de werkzaamheden
naar voren gehaald. Eind augustus
zijn de velden feestelijk geopend.

DE KRING
Op Sportpark De Kring is een nieuw
kunstgrasveld aangelegd. “Daarmee is een structureel probleem
opgelost. Want met name in 'natte
periodes' was het natuurveld vaak
niet bespeelbaar voor PKC'83 en
Kids United. Uiteindelijk is het
gelukt om op het hoofdveld van
PKC een kunstgrasveld aan te leggen. Dit maakt voor Kids United ook
de weg vrij om op termijn een tribune en een eigen gebouw te realiseren.”
GHBS
Op Sportpark Corpus Den Hoorn is
een vijfde hockeyveld aangelegd
voor GHBS, een zand ingestrooid
veld. “Door de groei van het aantal
leden was er grote behoefte aan
een extra veld. Desondanks was de
realisatie behoorlijk complex. Corpus is een drukbevolkt sportpark en
om ruimte te creëren, was het
noodzakelijk om de wielerbaan iets
te verleggen. Maar het is gelukt.”

ORANJE NASSAU
Op Sportpark Coendersborg is
het natuurveld van Oranje Nassau
vervangen door een kunstgrasveld. “Door het kunstgras wordt
de trainings- en speelcapaciteit
enorm vergroot. Dit zorgt voor
veel minder afgelastingen. Helaas
zijn we in Engelbert nog niet
zover. Ook daar wordt een natuurveld vervangen voor kunstgras,
maar er liggen nog enkele uitdagingen met bomen en vleermuizen. Maar ook dat gaan we
oplossen.”

DE WIARDT
Nieuw én heel aansprekend is uiteraard Sportzaal De Wiardt. Op de
plek van de voormalige Sporthal de
Wijert is de multifunctionele accommodatie De Wiardt gebouwd,
met een prachtige sportzaal en
benodigde faciliteiten. De sportzaal
wordt tijdens de Nationale Sportweek feestelijk geopend.
“Daar zijn we heel trots op en dit
geldt voor alle projecten. Neem bijvoorbeeld de nieuwe accommodatie van Balletschool BattU. Zij zaten
jarenlang in het oude Werkman Col-

lega aan de Melisseweg, maar hebben nu een prachtige locatie aan de
Valreep. Daar is een oude gymzaal
getransformeerd tot twee professioneel ingerichte moderne balletstudio's met alle faciliteiten,
kleedkamers en een kantine.”
“Echt geweldig en ook daar hebben
wij als Sport050 veel kunnen betekenen. Daar zijn we ook voor. Wij
zijn er voor de sport in Groningen.
In heel veel opzichten. Om te initiëren, te faciliteren, te realiseren, te
beheren en vooral ook verenigingen
te adviseren. Wij blijven dus bezig.”
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VRIJDAG 18 SEPTEMBER START NATIONALE SPORTWEEK

Internationaal
OldStars Toernooi
De Nationale Sportweek 2020 wordt op vrijdag 18
september officieel geopend op Sportpark
Coendersborg. Op het kunstgrasveld bij
voetbalvereniging Amicitia VMC zullen vanaf 13.00
uur de Coendersborg OldStars, STOOT en Kids
United een spectaculaire opening verzorgen.
Aansluitend staat er groots 7x7 OldStars Toernooi
op het programma en wordt de middag afgesloten
met een wedstrijd 'Young meets Old'.

A

an het OldStars Toernooi
nemen 9 OldStars Teams
deel. Waaronder FC Groningen, FC Emmen, Harlingen,
Blauw-Wit '34, FC Kardinge, SJS,
Coendersborg en twee Duitse
teams. Een indrukwekkend deelnemersveld. Voor diverse teams
is het ook de eerste keer dat ze
weer in actie komen, na een
periode van gedwongen rust vanwege de coronamaatregelen.

PROMINENTE PLEK
“Wij zijn blij dat we weer kunnen
voetballen,” zegt Hans van Oosten,
speler en coördinator van de Coen-

UNIEK
SPORTEN

dersborg OldStars. “En dan is het
natuurlijk extra mooi dat wij zo'n
prominente plek hebben gekregen
bij de opening van de Nationale
Sportweek. Veel mensen denken
dat de Sportweek alleen voor jonge
mensen is, maar iedereen kan meedoen. Vandaar dat ook wij ons hebben aangemeld en met veel
enthousiasme zijn ontvangen.”

IN DE LIFT
De Coendersborg OldStars is opgericht in 2017 en bestaat uit spelers van
de Groningse clubs Blauw-Geel, Amicitia en Oranje Nassau. “Wij zijn destijds
gestart met een klein groepje, maar

inmiddels hebben we een mooie
selectie van ruim 20 voetballers. Allemaal 65+ en onze oudste speler heeft
zelfs al de 80 jaar bereikt. Dat is ook
het leuke aan Walking Voetbal. Je kunt
blijven voetballen en daarnaast is het
sociale aspect natuurlijk ook belangrijk.
Onze tak van voetbal zit dan ook echt in
de lift. Het aantal teams neemt in
Nederland jaarlijks toe.”

MAATREGELEN
Tijdens het toernooi worden de
coronamaatregelen vanzelfsprekend
in acht genomen. Lichamelijk con-

tact is sowieso al niet toegestaan bij
Walking Voetbal, maar nu wordt in
het veld ook gelet op de onderlinge
afstand. “Dat is weliswaar een
kleine aanpassing, maar dat maakt
het ook weer uitdagend.”

H

KIJK VOOR ALLE EVENTS
IN DE SPORTWEEK

PROGRAMMA
Publiek is van harte welkom op vrijdag 18 september. Zowel tijdens de
officiële opening van de Nationale
Sportweek als tijdens het toernooi.
Dit geldt ook voor de bijzondere
wedstrijd die om 16:00 uur wordt
gespeeld. Dan neemt een team van

Een beperking hoeft geen
belemmering te zijn
LAAGDREMPELIG
Met die aanpak biedt Uniek Sporten
maatwerk. Dit gebeurt vanuit regionale samenwerkingsverbanden en
vooral op een laagdrempelige
manier. “Als je naar www.unieksporten.nl gaat, vind je het aanbod in de
regio. En als je er niet uit komt, dan
stuur je mij een berichtje, of je belt
mij, en gaan we samen op zoek.”

Tijdens de Nationale
Sportweek kan iedereen
kennis maken met de
club of de sport die bij
hem of haar past. Dit
geldt ook voor mensen
met een beperking,
want sport is voor
iedereen belangrijk.
Een geestelijke of
lichamelijke beperking
hoeft daarbij geen
belemmering te zijn.
Zeker niet in Groningen.

et is dan ook niet voor niets
dat dit onderwerp een prominente plaats heeft tijdens
de Nationale Sportweek. Dit wordt
nog eens extra benadrukt bij de officiële opening op 18 september. Dan
verzorgen de helden van Kids United namelijk een clinic framevoetbal
op Sportpark Coendersborg. Bovendien sluiten ze de middag af met
een wedstrijd tegen de OldStars
van FC Groningen.

OldStars het op tegen een G-voetbalteam van Kids United. Dit onder
de noemer: 'Young meets Old'. Kijk
voor het volledige programma op
www.sport050.nl/sportweek.

PLEZIER
“Dat gaat echt een mooi spektakel
worden,” zegt Carolien Visser,
Beweegcoach Uniek Sporten in Groningen en Haren. “We laten graag
zien wat er allemaal mogelijk is. Je
kunt een heleboel dingen
vertellen, maar als je deze kinderen
op een veld bezig ziet en vooral
ook ervaart hoeveel plezier ze
hebben, dan maakt dat heel veel
duidelijk.”

PLATFORM
Uniek Sporten is een landelijk platform voor aangepaste sporten dat
vraag en aanbod bij elkaar brengt.
Mensen met een beperking kunnen
via Uniek Sporten worden geholpen
om een geschikte sport te vinden in
de eigen regio. Daarnaast kun je bij
Uniek Sporten ook terecht voor informatie over accommodaties, het vinden van een sportmaatje, advies over
vervoer, vrijwilligers en financiële
middelen en tips over gezondheid.

“In dat opzicht kun je voor heel veel
zaken bij ons aankloppen,” zegt Carolien. “Daarbij kijken we ook welke
barrières en 'hobbels' er zijn, waardoor mensen uiteindelijk niet bij een
sportaanbieder komen. Bijvoorbeeld
omdat ze niet op de plek kunnen
komen, of omdat het vervoer of de
begeleiding een probleem is. Vervolgens zoeken wij een oplossing en
zorgen er op die manier voor dat
mensen met een beperking toch fijn
kunnen sporten.”

SPORTAANBIEDERS
Ook sportaanbieders kunnen terecht
op de site of contact opnemen met
Carolien. “Vanuit de sportaanbieders
zien we steeds meer initiatieven
voor aangepast sporten. Dit past
ook bij de tendens die je in de maatschappij ziet. Er gebeurt best veel,
maar vaak is het nog niet voor iedereen zichtbaar en kan het soms lastig
zijn om de doelgroep te bereiken.”
“Daarom proberen wij het aanbod
van sportaanbieders bekender te
maken. En hoe meer publiciteit wij
eraan geven, hoe meer vraag en
aanbod bij elkaar komt. Zowel via
Uniek Sporten als Sport050 en Huis
voor de Sport; we zoeken graag de
verbinding en verwijzen ook door.
Zodat iedereen die dat wil, kan sporten. Ook als je een beperking hebt.”

GDBC:

Met behulp van digitaal ondernemen
en data analyse meerwaarde creëren
Digitaal ondernemen en gebruik van data analyse
worden meer en meer gemeengoed in het
bedrijfsleven. Het biedt kansen voor bedrijven, maar is
tegelijkertijd een grote uitdaging. Gelukkig is voor
Groningen en omstreken het Groningen Digital
Business Centre opgericht, een expertisecentrum en
onderdeel van de Rijksuniversiteit Groningen.
Bas Baalmans, managing director van dit GDBC licht toe
dat er na twee jaar GDBC met deelname van twee
faculteiten (Economie en Bedrijfskunde en Science and
Engineering) en talrijke ondernemingen (profit- non-profit, MKB, overheid, start- en scale-ups) een prachtig
lopend programma ligt waar continue vraag is naar
mooie bedrijfskundige opdrachten met digitale insteek.

B

aalmans, naast projectleider ook werkzaam als
docent, noemt als voorbeeld het noordelijke samenwerkingsverband Yes Digital waar het
GDBC veel mee samenwerkt. Een
samenwerking bestaande uit
oprichters van digitale bedrijven
met minimaal 1 jaar ondernemerservaring in de provincie Groningen, Friesland of Drenthe en
een duidelijke ambitie om een
bedrijf te bouwen en met ambitie
om de wereld te verbeteren. “Vol
met start- en scale-ups en dat
zijn reuze interessante organisaties voor onze studenten. Daarnaast snijdt het mes aan beide
kanten want bedrijven komen
graag in aanraking met de kennis
van deze studenten en jonge
onderzoekers. Daarnaast is het
ook vanuit het oogpunt van toekomstig werkgeverschap natuurlijk
interessant”, licht Baalmans toe.
En zo zou elk bedrijf zijn product,
dienst of proces met inzet van
digitalisering en data analyse
interessanter kunnen maken. 'In
sectoren als de maakindustrie of
smart industry kun je dan denken
aan het inzetten van robotisering
om de kwaliteit van een product
te verbeteren, en in de financiële
sector is de inzet van blockchain
een goed voorbeeld', schetst
Baalmans. 'Verder is Digital Business voor alle sectoren, ook overheden, interessant op het vlak
van marketing en digitale dienstverlening. Dus ook naar dat soort
bedrijven en organisaties zijn wij
continue op zoek.'
CONSULTANCY
Het GDBC is er voor bedrijven in
Groningen, Friesland en Drenthe.
Honderden studenten, onderzoekers en docenten aan vele projecten in het Noordelijke
bedrijfsleven draaien volop mee
in dit programma. 'Alleen al aan
consultancy-opdrachten doen we
tientallen projecten per jaar. Dat
zijn tien-weekse projecten, waarbij een bedrijf een interessante

opdracht formuleert en aan het
eind een uitgewerkt advies krijgt
van een groep van 5 studenten
en een docent. Daarnaast zijn
onze learning communities reuze
interessant voor studenten en
bedrijven. Hier melden studenten
zich vrijwillig voor aan, ter verrijking van cv en hun kennis en
gaan ze samen met docent aan
de slag met een bepaald thema
als kunstmatige intelligente, lean
six sigma, agile, blockchain of
internet of things, samen met een
noordelijk bedrijf dat koploper is
in zo'n onderwerp.'

“

Talrijke jonge
onderzoekers zijn aan
de slag met een
onderzoeksagenda vol
onderwerpen die voor
bedrijf en universiteit
interessant zijn

”

KENNISPLATFORM
Naast de consultancy opdrachten
- waarvoor onder bepaalde voorwaarden ook nog eens subsidie
beschikbaar is - werkt het GDBC
samen met Noordelijke bedrijven
als het gaat om praktijkgedreven
onderzoek. Talrijke jonge onderzoekers zijn aan de slag met een
onderzoeksagenda vol onderwerpen die voor bedrijf en universiteit
interessant zijn. Ook is het expertisecentrum een kennisplatform
voor ondernemers, met seminars,
workshops en online publicaties
in begrijpelijke taal.
'Daarbij willen we niet alleen
theoretische kennis overbrengen
op ondernemers, maar andersom
proberen we op allerlei manieren
kennis uit de praktijk bij de studenten te krijgen. Waarbij we
zowel ondernemers de universiteit in halen, als studenten naar
de ondernemingen toe brengen.

Hopelijk kunnen we hier ook mee
bereiken dat onze studenten niet
meer standaard uitvliegen naar
de grote corporates elders in het
land, maar hier in het Noorden
met behulp van het GDBC uitdagingen vinden om samen met
een bedrijf verder te groeien.'

Wil je als ondernemer meer
weten over het GDCB of heb je
een interessante opdracht voor
het GDBC?
Neem dan contact op met
Bas Baalmans, 06 22494353
b.s.baalmans@rug.nl

Bas Baalmans,
hier links op de
foto met collega
en GDBC-directeur
Tammo Bijmolt
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Kom gezellig meetrainen

Marlon Benjamins en Jonathan Staelens

Veel Groningse clubs zetten tijdens de Nationale Sportweek hun deuren open om te
vieren dat het sportseizoen weer is begonnen. Een mooie gelegenheid om te
ontdekken welke sport bij jou past. Ook Skatepark Colosseum, Turnstad Groningen
en SJO Coendersborg bieden je de gelegenheid om mee te sporten. Vier jeugdleden
van deze verenigingen vertellen er graag meer over.

'Het is
super chill!'

D

aniel Moragues is teamlid van
Skatepark Colosseum in Groningen. Daniel begon met
skaten nadat hij voor zijn verjaardag
een skateboard cadeau kreeg. “Ik
ben toen een keer naar een skatepark gegaan en sindsdien vind ik het
gewoon superleuk. En als ik een
nieuwe truc goed deed, was ik weer
gemotiveerd om andere trucs te
leren. Zo werd ik steeds beter. Ik
voel me gewoon vrij en kan doen
wat ik wil. Ik vind het super chill'.
Daniel voelt zich enorm thuis bij Skatepark Colosseum. “Als ik hier binnenkom, word ik altijd enthousiast
begroet, dan voel ik mij meteen

E

lmer Sytema is jeugdspeler
bij SJO Coendersborg. Hij
wilde graag op voetbal
omdat al zijn vrienden in Groep 4
er ook op zaten. “Ik vond het

M

arlon Benjamins en
Jonathan Staelens zijn
jeugdleden van Turnstad
Groningen. Zij nodigen iedereen
uit om mee te turnen tijdens de
Nationale Sportweek.

Daniel Moragues
supervrolijk. En als ik skate, zijn er
altijd mensen die ook skaten, dat is
gewoon superleuk. Het is eigenlijk
een soort clubje.” Tijdens de Natio-

meteen leuk omdat ik hele leuke
vrienden heb. Ik beleef er veel
plezier aan. En het is ook lekker
om na school al je energie kwijt
te kunnen in het voetbal.”

Elmer Sytema

nale Sportweek kun je gratis proeflessen volgen bij Skatepark Colosseum. “Het is gewoon heel leuk,
dus sport gezellig met mij mee!”

Elmer begon bij Amicitia, wat nu
SJO Coendersborg is, samen met
Blauw Geel en Oranje Nassau.
“Het is een leuke en gezellige
club. Ik vind het heel leuk dat aan
het einde van het jaar allerlei gave
spelletjes worden georganiseerd.
Door corona heb ik voetbal heel
erg gemist. Vooral om niet elke
week op het veld te staan. Maar
gelukkig kan het weer en ik
beleef nu heel veel plezier.”
Ook SJO Coendersborg viert in
september het begin van het
nieuwe sportseizoen. Tijdens
de Nationale Sportweek kun je
meetrainen.

“Vooral omdat turnen een leuke
sport is. Je krijgt superveel vrienden,” zegt Jonathan, die al een
aantal jaren turnt. “Mijn broer en
zus zaten op turnen en toen
mocht ik een keer een lesje meedoen. Ik bleek het ook heel leuk
te vinden. Nu turn ik ook wedstrijden. Dan zijn je vrienden je concurrenten. Dat vind ik ook leuk
aan turnen.”
Turnen bestaat uit meerdere
onderdelen. “En hoe meer je
oefent, hoe meer je kunt; dat is
het leuke,” weet Marlon.

'Hoe meer je
oefent, hoe
meer je kunt'
“Ik was best goed in gym en dat
merkte mijn gymjuf op. Toen
vroeg ze of ik een proefles turnen
wilde meedraaien. Dat heb ik
toen gedaan en daarna wilde ik
steeds meer trainen.”
Marlon en Jonathan vinden Turnstad Groningen een hele leuke
vereniging. “We hebben een
mooie turnhal en hele lieve en
goede coaches die je helpen. Ze
geven ook goede aanwijzingen,
dus daar heb je veel aan. Af en
toe mag je ook best een grapje
maken, maar je bent ook gewoon
serieus bezig.”

OOK EEN GRATIS
PROEFLES VOLGEN?
SCAN DE QR-CODE

'Ik beleef er veel plezier aan'
SPORT- EN CULTUURHOPPER

'Eigenlijk kun je elke sport uitproberen'
De Nationale Sportweek is een perfect moment om
nieuwe sporten uit te proberen. Maar ook daarna zijn er
nog diverse mogelijkheden om te ontdekken welke sport
bij jou past. Bijvoorbeeld via de Sport- en Cultuurhopper
waarmee kinderen uit de gemeente Groningen gemakkelijk en goedkoop kennis kunnen maken met heel veel
verschillende sporten, verenigingen en activiteiten.
Vanaf eind oktober start de nieuwe periode.

D

e Sport- en Cultuurhopper
is een online verzameling
sport- en culturele cursussen die worden aangeboden
door verschillende sport- en cultuuraanbieders. Hiermee kunnen
kinderen in de leeftijd van 4 tot
15 jaar op een laagdrempelige
manier gratis of tegen geringe
kosten kennismaken met een

sport of activiteit. Per schooljaar
zijn er twee periodes van de
Sport- en Cultuurhopper Een
lente/zomer en een herfst/winter
periode.

280 CLUBS
Eind oktober start de nieuwe
najaarsperiode, met een ongekend groot sportaanbod. Van

dammen tot zeilen en van atletiek
tot zwemmen. “Eigenlijk kun je
elke sport uitproberen,” zegt Bas
Veldman, coördinator Sport- en
Cultuurhopper. “Bovendien kun je
terecht bij ruim 280 clubs en verenigingen om deel te nemen aan
een kennismakingscursus of een
aantal proeftrainingen en -lessen.
Het is dus echt heel breed.”
De Sport- en Cultuurhopper is al
jaren een groot succes. Per
periode nemen gemiddeld 2000
kinderen deel aan activiteiten en
trainingen bij diverse aanbieders.
“Deelnemers mogen zich voor
meerdere cursussen inschrijven
en op die manier ontdekken wat
ze leuk vinden. Je kunt dus van
sport naar sport 'hoppen'. Van-

daar ook de naam Sporthopper.
Een aantal jaren geleden hebben
we daar Cultuur aan toegevoegd
waardoor het nog breder is
geworden.”

NIEUWE LEDEN
Dat de Sport- en Cultuurhopper
werkt, blijkt niet alleen uit het
aantal deelnemers; het leidt ook
tot nieuwe leden voor de clubs.
“Het verschilt natuurlijk een
beetje per sport, maar bij veel
clubs zie dat de cursussen en
kennismakingslessen nieuwe
instroom oplevert. Niet alleen
omdat kinderen een bepaalde
sport ontdekken, maar ook
omdat ze nieuwe vrienden en
vriendinnen maken en vooral
heel veel plezier hebben.”

INSCHRIJVEN
De najaarsperiode van de Sporten Cultuurhopper start op 26
oktober en loopt tot en met 19
februari 2021. Inschrijven kan tot
en met dinsdag 6 oktober 2020
via www.sportcultuurhopper.nl.
Op de site is ook een overzicht
te vinden van het totale sport- en
cultuuraanbod en alle aanbieders.
De Sport- en Cultuurhopper is
een initiatief van gemeente Groningen, in samenwerking met
Huis voor de Sport Groningen en
Vrijdag.
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Beachweek
Haren
Vanwege de coronamaatregelen kon in juni de
Beachweek Haren 2020 helaas niet doorgaan. Maar
uitstel betekent gelukkig geen afstel. Want van 18
tot en met 25 september wordt het Raadhuisplein in
Haren weer omgetoverd tot een groot beachveld
waar scholen, verenigingen én veel inwoners volop
sporten. Daarnaast worden diverse activiteiten
georganiseerd waaraan iedereen kan deelnemen!

D

e Beachweek Haren is al jaren
een groot succes. Bij iedere
editie wordt in juni op het
Raadhuisplein in Haren een zandveld aangelegd waar gedurende
twee weken een grote variëteit aan
sport-, spel- en beweegactiviteiten
plaatsvinden. En dat slaat aan. Bij de
eerste editie bleek de animo zelfs zo
groot dat bij editie twee al een
tweede week werd toegevoegd.
Sindsdien komen jaarlijks bijna 2000
mensen in actie op het beachveld.

NIEUWE DATUM
Dit jaar was de Beachweek toe aan
de vijfde editie, maar zette de coro-

napandemie in juni een streep door
het event. In overleg met de
gemeente Groningen is gezocht
naar een nieuwe datum. Die werd
gevonden tijdens de Nationale Sportweek. En dus vindt de Beachweek
2020 nu plaats van 18 tot en met
25 september.

Sportcoach Haren in samenwerking
met andere partijen een groot aantal activiteiten. Daaronder Bootcamp Kids, Frisbee, Kleuter- en
Peutergym, Yogalessen, een Sportinstuif en Voetbal en Volleybal.

In deze periode vinden op het zandveld op het Raadhuisplein in Haren
volop sport- en beweegactiviteiten
plaats. Basis- en middelbare scholen gaan gymlessen volgen op het
veld en diverse verenigingen verplaatsen hun trainingen naar het
beachveld. Bovendien organiseert

DEELNEMEN
Aan deze activiteiten kan iedereen
deelnemen, mits je ingeschreven
staat of je gedurende de beachweek aanmeldt bij de bus. Kijk
voor het volledige programma en
opgave voor de activiteiten op
www.sportcoachharen.nl.
Verenigingen en sportaanbieders
kunnen ook gebruik maken van het
veld. Neem daarvoor contact op
met de organisatie.

VEILIG SPORTEN & BEWEGEN
Tijdens de Beachweek wordt vanzelfsprekend rekening gehouden met de
geldende richtlijnen van het RIVM.
Het is daarom ook verplicht om de
uren te reserveren. Daarnaast dient
publiek altijd anderhalve meter
afstand tot het veld en elkaar te
bewaren. Ook wordt gevraagd om
alleen aanwezig te zijn met de sporters en trainer(s)/coaches en de
ouder(s)/verzorger(s) zoveel mogelijk
alleen de kinderen te laten brengen
en halen.

DE GEZONDE SPORTOMGEVING

Gezondheid staat bij GRC hoog op de agenda
In de Nationale Sportweek wordt Sportpark Corpus den
Hoorn officieel rookvrij. De sportclubs op Corpus willen
de jeugd beschermen tegen tabaksrook en willen niet
dat ze in aanraking komen met roken. Zien roken, doet
roken. Daarom wordt het sportpark rookvrij gebied
tijdens jeugdwedstrijden en -trainingen. Wethouder
Inge Jongman zal op zaterdag 19 september samen
met de sportclubs op het sportpark de officiële
handeling verrichten.

O

ok GRC Groningen omarmt
dit beleid van harte, al is het
voor de voetbalvereniging
eigenlijk vanzelfsprekend. “Wij zijn
al langer bezig met een gezonde
sportomgeving en het onderwerp
staat bij ons zelfs continu op de
agenda,” zegt Will Panman, voorzitter van GRC. “Het was dan ook al
beleid dat er rond de kantine en de
velden niet werd gerookt, maar het
is goed dat hele sportpark nu rookvrij wordt.”

VERANTWOORDELIJKHEID
De aandacht voor een gezonde
sportomgeving staat bij GRC niet
op zich. “Daar zijn we een jaar of
vijf geleden mee begonnen. Het
past ook bij ons en onze ledenpopulatie. Wij hebben veel jeugdleden
en dan heb je als vereniging ook

een bepaalde verantwoordelijk. Niet
alleen in voetbalopzicht maar met
een bredere rol. Het bieden van een
veilige en gezonde omgeving hoort
daar ook bij. Vandaar dat wij, naast
ons rookvrije beleid, ook stappen
hebben gezet naar een gezonde
sportkantine.”

trainers en vrijwilligers te stimuleren
en door bijvoorbeeld in de rust een
gezonde fruithap te introduceren.”

GEZOND ALTERNATIEF
Dit traject startte GRC samen met
Team:FIT, de organisatie die verenigingen helpt om het kantineaanbod
lekkerder en gezonder te maken.
“Vervolgens zijn we meer gezonde
producten gaan bieden en die
vooral ook op een aantrekkelijke
manier te presenteren. Snacks en
snoep zijn dus niet allemaal verbannen, maar we bieden wel altijd een
gezonde vervanger. Dat heeft goed
gewerkt. Ook door het samen met

FITTESTEN
Deze gezonde insteek is ook doorgevoerd op individueel niveau. In
samenwerking met Healthy Ageing
Netwerk Noord-Nederland (HANNN)
krijgen leden van GRC fittesten aangeboden die bijvoorbeeld kracht,
lenigheid en uithoudingsvermogen
in kaart brengen. De testen zijn
opgezet in samenwerking met het
UMCG en worden tweemaal per
jaar afgenomen, zodat de spelers de
eigen ontwikkeling kunnen volgen.

UITBOUWEN
“Dat werkt heel stimulerend, ook
bij de jeugd. Kinderen vinden het
leuk, ze praten er over en helpen
elkaar. Daarom gaan we graag op
die manier verder. Vandaar dat wij
onlangs met HANNN de afspraak
hebben gemaakt om verder te werken aan de continuïteit van ons
gezonde beleidsplan. En zelfs proberen verder uit te bouwen.”
“Aandacht voor gezondheid en een
gezonde sportomgeving is dus
geen bevlieging; het staat bij GRC
continu op de agenda. En het
mooie is dat niet alleen onze leden,

maar ook de ouders en onze sponsoren daar volledig achter staan.”

GA JIJ OOK VOOR EEN
GEZONDE SPORTOMGEVING?
SCAN DE QR-CODE

Locatie de Leyhoeve in Groningen
A IN 1 JAAR ¥ REGULIERE LESSEN ¥ PEUTER EN KLEUTERSURVIVAL
¥ ZEEMEERMIN CURSUSSEN ¥ FEESTJES

www.mijnzwemschool.nl/groningen
tel.: 06-38568722
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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.

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.

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

We kunnen weer schaatsen!
Hoewel de zomervakantie
nog maar net achter ons
ligt, staat het wintersportseizoen alweer op het
punt van beginnen. De
ijshockeyhal van Sportcentrum Kardinge opent
op 19 september de deuren en vanaf oktober kun
je ook terecht op de 400
meter baan. Ook de lessen kunstschaatsen,
shorttrack, langebaan
schaatsen, ijshockey en
curling worden dan weer
aangeboden.

I

n de ijshockeyhal en op de 400
meter baan kun je heerlijk recreatief schaatsen. De ijshockeyhal
is geopend van 19 september
2020 tot en met 21 maart 2021.
De 400 meterbaan van 10 oktober
2020 tot en met 21 maart 2021.
Op het moment dat de 400
meterbaan en de ijshockeyhal
recreatief open zijn, kun je van
beide banen gebruik maken. Het
dragen van handschoenen op de

COLOFON
UITGAVE
Dit is een uitgave van Hattrick Media
in opdracht van Sport050.
info@hattrickmedia.nl
REDACTIE
Hattrick Media
Sport050
STRIPTEKENING SPORTY
Jelle Sybren Zwart
FOTOGRAFIE
Alle foto's zijn aangeleverd door
Sport050 tenzij anders vermeld.
ACQUISITIE
Hattrick Media
VORMGEVING
Kijf&Witte, Leek
DRUK
JanssenPers

vrije inloop. Je kunt gewoon een
keer meedoen om te proberen.
We hebben de groepslessen
ingedeeld in verschillende
groepen, zoals: Ouder en kind
zwemmen, zwemles, wedstrijdzwemmen en aquasport.

Binnen Ouder en Kind Zwemmen
en zwemles zijn er nog verschillende lessen, onder andere voor
kleuters en peuters. Kijk voor
meer informatie over het zwemaanbod in Groningen op
www.sport050.nl.

Sport050: de
sportuitvoerder
in Groningen
Sport050 is de sportuitvoerder van de Gemeente
Groningen. We faciliteren sporters door alle binnenen buitensport-accommodaties en zwembaden te
onderhouden, te verhuren en te exploiteren.

ijsbanen is verplicht en voor de
veiligheid raden we je ook aan om
een muts of helm te dragen.
Schaatsen kun je huren in Sportcentrum Kardinge. Daarnaast is er
een sportwinkel waar je de
schaatsen kan laten slijpen of
nieuw materiaal kan kopen.

SCHAATSLESSEN
Wil je leren schaatsen? Er zijn
schaatscursussen voor kinderen
en volwassenen op verschillende
niveaus. Twee keer per schaatsseizoen is er een reguliere cursus
van 8 weken. De eerste cursus
start in oktober. In de schoolvakanties kun je meedoen met een
snelcursus. Normaal gesproken

SPORTY

zijn dit 5 dagen, maar afhankelijk
van de feestdagen in de kerstvakantie kunnen dit er 4 zijn.

JEUGD
Twijfel je nog of je kind de cursus
leuk vindt? Kom dan op zondagmorgen om 11.00 en/of 12.00 gratis meedoen met een kort lesje
tijdens de gezinsochtend. Deze
lesjes gaan door bij voldoende
deelnemers. Of doe mee met de
Ouder en Kind Schaatscursus.
Gezellig samen met je kind in
dezelfde groep kan op de zaterdag. Dit is een 8-weekse cursus.
En start twee keer per seizoen.
Meer informatie vind je op
www.sport050.nl

H

et 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

HOOFDKANTOOR SPORT050
Sportcentrum Kardinge
Kardingerplein 1
9735 AA Groningen
050-367 6767 (optie 2)
info@sport050.nl

MAANDELIJKS NIEUWS
OVER SPORT IN MAILBOX?
SCAN DE QR-CODE
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Beleef de Nationale Sportweek
23
SEP

18
SEP

21
SEP

Kick-off Nationale
Sportweek Groningen

Lancering
Challenge50

De NOC*NSF Nationale Sportweek 2020
wordt officieel geopend op Sportpark
Coendersborg. Op het kunstgrasveld
bij voetbalvereniging Amicitia VMC
zullen vanaf 13.30 uur de Coendersborg
OldStars, STOOT en Kids United een
spectaculaire opening verzorgen.
De prijsuitreiking is om 17.30 uur.

Iedere club is continu op zoek naar sponsoren. Maar er is ook een naamloze club
sporters in Groningen die jouw hulp misschien wel het hardst nodig heeft: de
sporters van STOOT. Dit zijn jongvolwassenen voor wie het plezier van sporten
niet vanzelfsprekend is. Door psychische
problemen, zoals ADHD of depressie,
dak- of thuisloosheid of verslaving.
Daarom lanceert STOOT: Challenge50.
www.challenge50.nl.

25
SEP

Sportinstuif SKSG

Thaisner Dörpsrun

Tijdens de Nationale Sportweek kunnen
kinderen van 4 tot 13 jaar van SKSG van
14.30 tot 16.00 uur kennismaken met een
aantal superleuke sporten. Voor de jongste kinderen: een uitdagende zevenkamp!
Met blikgooien, ringwerpen, hindernisbaan en nog veel meer. Voor de oudere
kinderen: er staan hele coole stuntsteps
en skateboards klaar. Daarnaast kunnen
de kinderen kiezen voor een toffe balsport, zoals voetbal, hockey of lacrosse.
www.sksg.nl.

De 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
10 km om 15:45, de 4 mijl om 16:00 en de
4 km om 16:15. De kosten zijn 6 euro. Om
14:30 start een kidsrun voor kinderen in de
basisschoolleeftijd (1,50). In verband met
Corona is deelname alleen mogelijk na
voorinschrijving via www.thesingerun.nl.
Het is dus niet mogelijk om op de dag nog
zelf in te schrijven.

19
SEP

25
SEP

22
SEP

27
SEP

Rookvrij Sportpark
Corpus den Hoorn

Nationale
Buitenlesdag

Sportieve Opening
van het Schooljaar

Vriendinnendag
VV Helpman

In de Nationale Sportweek wordt Sportpark Corpus den Hoorn officieel rookvrij.
De sportclubs op Corpus willen de jeugd
beschermen tegen tabaksrook en willen
niet dat ze in aanraking komen met roken.
Zien roken, doet roken. Daarom wordt het
sportpark een rookvrij gebied tijdens
jeugdwedstrijden en -trainingen. Om
11.00 uur wordt samen met de sportclubs
op het sportpark de officiële handeling
verricht.

Heel veel leraren gaan op dinsdag 22
september naar buiten tijdens de les. De
frisse lucht, beweging en speelse manier
van leren zorgen ervoor dat kinderen
beter presteren! Beestjes zoeken, optellen met sprongen of een geschiedenisrace, alle vakken zijn geschikt voor een
buitenles. Je mag al met je school meedoen als je aan minstens één klas één
uur buitenles geeft. www.buitenlesdag.nl.

In Groningen vieren we tijdens de Nationale Sportweek, met alle partners, o.a. de
Sportieve Opening van het Schooljaar. We
gaan alle scholen in Groningen letterlijk in
beweging zetten op vrijdag 25 september.
Het is dan ook European School Sports
Day, dus dat wordt de grootste schoolsportdag van Europa.

Tijdens de Vriendinnendag mogen alle
meidenleden van V.V. Helpman hun
vriendinnetje, buurmeisje of nichtje meenemen om samen te voetballen. Ook
meiden die nog geen lid zijn van een
voetbalvereniging of lid zijn van een
andere voetbalclub zijn van harte welkom!
De Vriendinnendag van V.V. Helpman
vindt plaats op het Sportpark Esserberg
en begint om 9.30 uur en eindigt rond
12.30 uur.

De hele
Sportweek

19
SEP

23
SEP

25
SEP

Open Tennisdag
Corpus den Hoorn

Opening Sportzaal
De Wiardt

Opening Sport- en
beweegplek Ten Boer

Lijkt het je leuk om te gaan tennissen?
Kom dan op zaterdag 19 september naar
de open tennisdag van G.L.T.V. Cream
Crackers op park Corpus den Hoorn. Van
11.00 tot 12.00 uur is er een proefles voor
iedereen van 18 jaar aan ouder op baan
14 t/m17. Voor de jeugd organiseren we
van 11.00 tot 12.00 uur een aantal tennisspelletjes en een circuit. Na de les is er
nog ruimte om vrij te spelen. Aanmelden
voor de open dag is niet nodig.

Exact één jaar na de onthulling van het
bouwbord wordt de splinternieuwe sportzaal in De Wijert officieel geopend. De
sportaccommodatie bestaat uit twee gymzalen die kunnen worden gecombineerd
tot een sportzaal van 28 bij 22 meter. Vele
sportclubs en scholen gaan hier gebruik
van maken. Om 14.30 wordt de officiële
opening verricht.

Een uitdagende plek op de skeelerbaan/
ijsbaan Kaakheem waar je kunt fitnessen,
bootcampen, skaten, hardlopen, calisthenics én waar je elkaar kunt ontmoeten.
Op vrijdag 25 september om 16.00 uur
wordt de officiële opening verricht.

• Gratis proeflessen bij diverse sportclubs
• Beachweek Haren
• Bslim Survivaldagen
• Bslim #BASE on Tour
• Gezonde sportkantines met Team:Fit

Kijk voor alle events tijdens
de Nationale Sportweek
op www.sport050.nl/sportweek

