T O P ic

Nederland
evenementenland
Olympische ambities brengen kansen voor docenten en leerlingen
In 1928 organiseerde Amsterdam het grootste evenement ter wereld: de Olympische
Spelen. 83 jaar later brandt het Olympische vuur in Nederland opnieuw. Onder de titel
Olympisch Plan 2028 gebruiken we de kracht van sport om heel Nederland naar een
hoger, Olympisch niveau te brengen. Evenementen spelen hierin een belangrijke rol.
Door: Kalle Siebring
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Grote (sport)evenementen hebben meer
dan wat ook de kracht om mensen te verbinden. Kijk bijvoorbeeld naar het afgelopen
WK voetbal, toen de straten bij iedere wedstrijd van Nederland oranje kleurden. Of de
Olympische Spelen van Vancouver, toen Nederland
massaal vroeg opstond om de verrichtingen van
‘onze’ schaatsers en schaatssters te volgen. De
komende jaren stellen we alles in het werk om
grootschalige evenementen en de energie die
hierbij loskomt vaker naar ons land te halen.

Olympische ambities
Het Olympisch Plan 2028 is een veelomvattend,
breed gedragen plan waarmee we Nederland in
de volle breedte naar Olympisch niveau willen
brengen. Met de Olympische en Paralympische
Spelen van 2028 als inspirerende stip aan de
horizon, werken we de komende jaren aan het
verbeteren van de sociale cohesie en welzijn; aan
het vergroten van bereikbaarheid en sportparticipatie; en aan het Nederland verder op de kaart
zetten als evenementen- en topsportland. Thema’s

waar we allemaal van profiteren en die voor langere tijd onze volle inzet verdienen. In
2016 maken we de balans op. Dan bepalen we of we klaar zijn om een kandidatuur in te
dienen voor de Olympische en Paralympische Spelen van 2028.
Tijdens het Olympisch Vuur Jaarcongres 2011, afgelopen januari, werd nogmaals duidelijk
dat het Olympisch Plan 2028 mensen en partijen met elkaar verbindt en nu al tot
fantastische resultaten leidt. Door het gehele land zijn projecten opgestart die Nederland
beetje bij beetje naar Olympisch niveau brengen.

Grote evenementen demonstreren organisatietalent
Om kans te maken op het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen – het
grootste sportevenement ter wereld – is het belangrijk dat Nederland aantoont dat we in
staat zijn om grote (sport)evenementen succesvol te organiseren. Daarom hebben we de
Evenementenambitie uit het Olympisch Plan 2028 als volgt geformuleerd:
Nederland staat in 2016 wereldwijd bekend om zijn grote ambitie en talent voor
het organiseren van grote sport- en culturele evenementen.
Nederland heeft de afgelopen jaren al vele succesvolle evenementen georganiseerd:
van EURO 2000 (het eerste EK voetbal ooit dat ook financiële winst opleverde) tot aan
de start van grote wielerrondes (Vuelta a España, Tour de France, Giro d’Italia) en het WK
turnen. Maar denk ook aan culturele evenementen als het Crossing Border Festival, en
breedtesportevenementen als de Nijmeegse vierdaagse en diverse marathons.
De komende jaren komt daar een groot aantal evenementen bij. Zo is Nederland dit
jaar gastland voor aansprekende evenementen als het WK baanwielrennen (23 t/m 27
maart, Apeldoorn) en het WK tafeltennis (8 t/m 15 mei, Rotterdam). In 2012 worden
onder meer het WK wielrennen (Limburg), het EK waterpolo (Eindhoven) en het EK
handbal voor vrouwen (diverse locaties) in Nederland georganiseerd. Daarnaast is Nederland in de race voor diverse evenementen, zoals de Ryder Cup 2018, ’s werelds grootste
golftoernooi.
Kortom, we zijn goed onderweg om de wereld te laten zien waar een relatief klein land
groot in kan zijn.

Modelaanpak Evenementen bundelt kennis

Topsportteam 2028 op het Olympisch
Vuur Jaarcongres 2011
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Ieder evenement dat we als land organiseren levert kennis, inzichten en ervaring op. Tot voor
kort was er geen centrale plaats waar deze expertise werd vastgelegd en gedeeld. ‘Hierdoor
ging veel waardevolle kennis verloren en werd vaak opnieuw het wiel uitgevonden.
Om de ervaring en expertise om te zetten naar parate kennis voor de gehele evenementensector, heeft Olympisch Vuur, de coördinerende organisatie achter het Olympisch Plan 2028, met
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Nationale
Evenementenkalender

Op www.olympisch-vuur.nl/nationale-evenementenkalender vind je de overzichtelijke
Nationale Evenementenkalender, met een
overzicht van alle grote evenementen in
Nederland. Een selectie van aankomende EK’s
en WK’s in Nederland:
2011
WK baanwielrennen
WK tafeltennis
WK CP voetbal
WK squash
WK dammen, mannen
EK dressuur (paardensport)
EK bowls
EK zitvolleybal
EK skeeleren
WK bridge, teams
EK boksen, vrouwen
EK BMX

Logo Olympisch Vuur

2012
WK wielrennen
WK schaatsen, afstanden
EK waterpolo, vrouwen
EK boogschieten
EK bowlen, vrouwen
EK bowlen, teams
EK handbal, vrouwen
EK honkbal
Start van de Giro met
ballonnen

steun van het ministerie van VWS, de Modelaanpak
Evenementen ontwikkeld. Het is een digitale dynamische kennisbank, met daarin informatie over het verwerven, organiseren en evalueren van evenementen.
Na afloop van elk evenement wordt de Modelaanpak
aangevuld en aangescherpt. Het geeft de organisatoren van evenementen hiermee het gereedschap om
een evenement naar Olympisch niveau te brengen.
Inmiddels werkt ongeveer de helft van de bij NOC*NSF
aangesloten sportbonden met de Modelaanpak Evenementen. Dit aantal zal alleen maar groeien en worden
uitgebreid met andere evenementorganisatoren en
in de toekomst mogelijk ook met gemeenten en het
bedrijfsleven. Daarnaast hebben enkele tientallen
betrokkenen zich verenigd onder het Platform Evenementenmanagers. Zij komen vier keer per jaar bijeen
om ervaringen en kennis uit te wisselen en achter de
schermen van een evenement te kijken.

Evenementen op school
Grote evenementen in Nederland kunnen een geweldige aanleiding zijn om in de lessen mee te nemen,
om de Nederlandse jeugd enthousiast te maken en
houden voor sport. Zo organiseerde de gemeente
Amsterdam rond de start van de Giro d’Italia (mei 2010)
een scholenprogramma voor basisscholen: Giromania!.
Leerlingen ontvingen een lespakket, kregen clinics en
BMX-demonstraties op het schoolplein, of konden zelfs
leren fietsen. Daarnaast werd er rondom de clinics

aandacht geschonken aan onderwerpen als gezondheid, het belang van bewegen en verkeersveiligheid. Voor leerlingen was dit een geweldige manier om met de sport in aanraking te komen en
tegelijkertijd te leren.
In plaats van te wachten tot een sportbond of een evenement naar jouw school komt, kan je zelf
ook activiteiten organiseren. De mogelijkheden zijn eindeloos. Zo is het WK tafeltennis, komende
mei in Rotterdam, een uitgelezen mogelijkheid om een mini-WK tafeltennis op school te houden.
Maar denk ook eens aan het WK CP voetbal of het EK zitvolleybal. Beide evenementen worden
dit jaar in Nederland georganiseerd. Door deze takken van sport in een les te introduceren leren
leerlingen hoe het is om te sporten met een beperking en toch het beste uit zichzelf te halen.

Maatschappelijke stage bij evenementen
Een andere manier om in te spelen op grote evenementen in Nederland zijn de maatschappelijke stages. Veel middelbare scholen zijn hier al mee begonnen en vanaf het
schooljaar 2011-2012 zijn deze maatschappelijke stages zelfs landelijk verplicht. Als
docent LO kunt u leerlingen stimuleren om stage te lopen bij grote evenementen. Deze
draaien veelal op vrijwilligers en kunnen ondersteuning van enthousiaste jongeren goed
gebruiken.
Door vanaf het begin mee te lopen met de organisatie en hun steentje bij te dragen,
ervaren leerlingen wat er allemaal komt kijken bij het organiseren van een groot evenement. Zij leren het belang van planningen maken, toewerken naar één doel en in teamverband met elkaar opereren. Een evenement van dichtbij meemaken zal voor hen een
onvergetelijke ervaring zijn, zeker als ze hierbij in de buurt van bekende sporters komen.
Zo profiteren we allemaal van onze Olympische ambities. �❚
Bekende sporter op school?
Mocht je een bijzonder initiatief hebben dat past bij de ambities van het Olympisch Plan,
laat dit dan weten bij Olympisch Vuur. Wellicht kan er dan een lid van het Topsportteam
2028 langskomen om de aftrap te doen, mee te spelen of de prijzen te overhandigen. Voor
de leerlingen is dit de manier om in contact te komen met Olympische sporthelden als
Jochem Uytdehaage, Leontien van Moorsel, Mark Huizinga en Erben Wennemars. Kijk op
www.olympisch-vuur.nl voor contactgegevens.

Contact:
mark.monsma@olympisch-vuur.nl

LO -3

25 mrt. 2011

>> 13

