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KVLO-schoolsport: lange adem,
goed resultaat
Schoolsport bestaat eigenlijk al zolang er scholen

topsport. Het moest een gevarieerd aanbod worden waar veel leerlingen aan kunnen deelnemen. Het aantal deelnemende scholen

zijn. Op woensdagmiddag de ene basisschool

en dus leerlingen moest omhoog. Het programma en de regels werden aangepast aan hoe er globaal op school werd gewerkt door de

tegen de andere, lekker op een veldje achteraf

gymleraar met zijn/haar leerlingen. Er werd samenwerking gezocht
met de sportbonden en ook sponsoren waren welkom.

voetballen tegen elkaar, geen scheidsrechter,

Mission Olympic

nauwelijks regels en enthousiaste leerlingen die

Eind jaren negentig werd er samengewerkt met het bedrijf SCI. Dit

de eer van de school hoog wilden houden.

stopte begin 2000. Na de Olympische Spelen te Sydney tekende

Door: Oscar Erken en Twan Belgers

ten was het opzetten van een schoolsporttoernooi. Vanuit de KVLO

Geschiedenis

koppeling gemaakt met de KVLO schoolsporttoernooien. Er kwam

Coca-Cola een overeenkomst met NOC*NSF. Eén van de speerpunis Oscar Erken betrokken bij de besprekingen en zo werd er een

dus de afstand al gauw een obstakel. Vaak werd er dan ook nog met
verschillende regels gespeeld. De gymleraar was vaak de spin in het
web, hij regelde wedstrijdjes tegen andere scholen.
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Gingen de leerlingen naar de middelbare school dan kwamen er
wat problemen. Zo waren er minder scholen in de buurt en was

Vanaf begin jaren zeventig kwam er een initiatief van een aantal
mensen, onder leiding van Jan Kloen (Doetinchem), om te komen
tot landelijke schoolsporttoernooien (Nederlands Kampioenschap)
voor middelbare scholen met dezelfde regels. De toernooien werden opgezet volgens een piramidaal systeem en al gauw werd dit
een groot succes in Nederland. Het succes noodzaakte om de
schoolsport onder te brengen in een Stichting Nederlandse
Schoolsport. Grote toernooien met horden supporters vanuit de
scholen werden regelmatig gehouden.
Helaas ontstonden er begin jaren tachtig steeds meer excessen tijdens de toernooien. Net als in de ‘echte’ sport, zag je ook bij de
schoolsport dat supporters zich gingen misdragen, spelers de
beslissingen van scheidsrechters aanvochten en het meest jammerlijke, steeds meer in woord en daad zich misdragende collega’s.
Door dit alles nam de deelname aan de toernooien rap af. Eind
jaren tachtig werd de SNS met al zijn rechten overgenomen door de
KVLO. De deelname van scholen was toen gezakt tot zo’n vijftig
scholen voor voortgezet onderwijs.
KVLO-schoolsport
Halverwege de jaren negentig kwam een aantal mensen dat de
schoolsport een warm hart toedraagt, onder leiding van Koos van
den IJssel bijeen. Vanuit de KVLO werd een beleidsplan geschreven
om de schoolsport in Nederland een nieuw leven in te blazen. Er
kwam een schoolsportcommissie en vanuit de KVLO kreeg Oscar
Erken de portefeuille schoolsport. Met behulp van Herman van den
Berg en Aernout Dorpmans werd een nieuwe koers ingezet. De
visie van de KVLO schoolsport werd breedtesport met een vleugje
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rechtstreeks te plaatsen in Amsterdam tijdens ‘The
School Final’. Deze indeling wordt gedaan door de
KVLO. Als in de loop van november de voorronde-indelingen klaar zijn en naar de deelnemende scholen
gemaild zijn is het de beurt aan de scholen zelf. Het
principe ‘voor docenten door docenten’ komt nu naar
voren. De deelnemende scholen in een voorronde moeten met elkaar afspreken wie de voorrondeorganisatie
op zich neemt, waar en wanneer de voorronde plaatsvindt, enzovoort. Het principe hierbij is dat de organisatiekosten voor de organiserende school zijn terwijl de
bezoekende scholen veelal vergelijkbare kosten kwijt
zijn aan vervoer.
Terwijl de voorronden georganiseerd worden door de
scholen zelf is de KVLO druk in de weer met de organisatie van de finales van de verschillende Nederlandse
kampioenschappen. De KVLO zet samen met
NOC*NSF, Coca-Cola Nederland en het logistiek uitvoerende bureau (Sportstrategie) de hele dag op. Van vervoer tot opening, van de finales tot en met de sluiting.
Door de samenwerking in Mission Olympic hebben we
voor de deelnemende scholen de kosten voor deelname
terug kunnen brengen tot slechts de reiskosten.
Samen met sportbonden

Ook voor de fun

De KVLO heeft met name de verantwoordelijkheid
over de finales van de verschillende NK’s. Dit schooljaar zullen de finales van vijftien onderdelen van de

een idee om alle finales van de KVLO tegelijk te laten houden in

KVLO schoolsporttoernooien plaatsvinden op vrijdag 5 juni 2009.

Amsterdam (een soort mini-Olympische Spelen, dus met een

Dit alles op waarschijnlijk 23 verschillende locaties. KVLO heeft als

heuse opening en sluiting). De werknaam werd ‘Mission Olympic,

taak voor alle locaties het sporttechnische gedeelte te organiseren.

The School Final’. Herman van den Berg was intussen opgevolgd

Van keuze van accommodatie tot materialen, van scheidsrechters

door Henny Derksen en deze werd later opgevolgd door Theo

tot wedstrijdleiding, van deelnemers tot speelschema’s en natuur-

Boekhorst . Na een wat aarzelend begin zag je al gauw een nieuw

lijk de prijzen niet te vergeten.

soort enthousiasme ontstaan bij de collega’s en de leerlingen.
Schoolsport werd weer als fun gezien en de finales in Amsterdam

Veel bonden van de sporten tijdens de ‘School Final’ ondersteunen

als een hoogtepunt. Het aantal deelnemende scholen liep op van

het evenement door het helpen zoeken naar scheidsrechters.

onder de 80 tot boven de 180. Daarna werd Twan Belgers aange-

Enkele bonden hebben de gehele organisatie op de dag zelf in de

trokken als beleidsmedewerker schoolsport.

hand (wedstrijdleiding en arbitrage) Het beste voorbeeld is de

KVLO-schoolsporttoernooien

ook de verwerking van de inschrijvingen en het indelen van de

Sinds de KVLO samen met NOC*NSF en Coca-Cola Nederland jaar-

voorronden.

Nederlandse Badminton Bond. Zij verzorgen samen met de KVLO

lijks ‘Mission Olympic, The School Final’ organiseert (de eerste
editie in 2003) hanteren we een jaarlijkse cyclus voor de school-

Samen met roc’s

sporttoernooien. Scholen kunnen inschrijven vanaf het begin van

Daarnaast werken we sinds vier jaar samen met enkele roc’s als het

het schooljaar tot 1 november.

gaat om wedstrijdleiding en gedeeltelijk arbitrage. Zo heeft het roc

Drie jaar voor Mission Olympic, in 2000, is door Henny Derksen het

Midden Nederland voor het tweede jaar op rij de wedstrijdleiding

digitale tijdperk ingeluid voor de schoolsporttoernooien. Vanaf dat

bij het NK Volleybal in handen en verzorgt het projectbureau Sport-

moment kon voor de verschillende toernooien de informatie

Eve van roc Landstede al vier jaar de wedstrijdleiding bij het NK

gevonden worden op de eigen website van de afdeling schoolsport:

basketbal en het NK veldvoetbal voor meisjes. Sport-Eve assisteert

www.schoolensport.nl. Ook het inschrijven gaat sindsdien via inter-

daarnaast ook met vrijwilligers bij de verschillende sporten (hulp

net. In 2005 is de website volledig vernieuwd en gaat zo goed als

voor o.a. wedstrijdleiding) en leveren zij grensrechters bij het voet-

alle communicatie via e-mail en website.

bal en scheidsrechters bij het basketbal.

Samen met docenten

Samen met scholen

In de eerste drie weken van november worden voor sommige sporten

Bij enkele sporten geldt ook voor de finales ‘door docenten, voor

voorrondes ingepland. Daar is de deelname te groot om iedereen

docenten’. Zo zal het Oosterlicht College uit Nieuwegein de wed-
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strijdleiding bij het veldvoetbal jongens voor het tweede jaar op
zich nemen en hopen we uit de deelnemende tennisscholen de
wedstrijdleiding te vinden voor dit onderdeel. Het Hendrik Pierson
College uit Zetten heeft voor het tweede jaar op rij de organisatie
van het KVLO NK minitramp in handen.
Als laatste verzorgt de KVLO zelf de wedstrijdleiding bij twee sporten. Sinds enkele jaren hebben we steeds één of twee stagiairs vanuit het Cios Arnhem. Eén van de taken van hen is de organisatie
van de finales zaalhockey en futsal. Cios Arnhem en de KVLO trekken hierin reeds meerdere jaren samen op. Op de dagen zelf hebben deze stagiairs zelf, ondersteund door ondergetekende, de wedstrijdleiding in handen.
Drie van de achttien sporten in het KVLO-schoolsportprogramma
spelen hun finale niet tijdens Mission Olympic. Dit zijn het KVLO
NK minitramp (dit jaar in Zetten op 3 april) en de NK’s zaalhockey
en futsal (al meerdere jaren in Arnhem, dit jaar op donderdag 23 en
vrijdag 24 april). Voor deze drie toernooien is in Amsterdam geen
accommodatie beschikbaar.
Deelname
We hebben sinds het schooljaar 2005-2006 een gedetailleerd overzicht van de deelname wat globaal het volgende beeld geeft:

Boardingvoetbal

• de totale deelname is in 2006-2007 veertien procent gegroeid ten
opzichte van 2005-2006. Een klein deel van deze groei komt door
de toevoeging van het NK zwemmen aan het programma
• in 2007-2008 was er een groei van zeven procent ten opzichte
van 2006-2007. Er is geen sport toegevoegd in dit jaar.

Dit schooljaar (2008-2009) hebben we een minimale groei doorgemaakt. Het NK tennis is toegevoegd aan het programma. Vooral de
sporten waarvoor geen voorronde hoeven te worden gespeeld zijn
gegroeid. Het lijkt erop dat een flink aantal scholen minder met
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sporttoernooien mee gaat doen vermoedelijk onder druk van de
1040 urennorm. Een stagiair van de afdeling Schoolsport gaat hier
in de komende maanden een onderzoek naar doen.
Straks ook voor mbo
Naast de toernooien in het voortgezet onderwijs heeft de KVLO in
haar beleidsplan aangegeven ook activiteiten op te willen zetten
voor het primair onderwijs en het mbo. Onderzoek van twee stagiairs twee jaar terug heeft aangetoond dat er vanuit het primair
onderwijs weinig behoefte is aan landelijke initiatieven vanuit de
KVLO. Voor het mbo is www.schoolensport.nl sinds twee jaar uitgebreid met een gedeelte over alle op dit moment georganiseerde NK
mbo’s. Sinds augustus dit schooljaar is Jan Faber als nieuwe
beleidsmedewerker van de afdeling schoolsport één dag per week
onder andere bezig met de coördinatie van deze toernooien.
Het idee hierbij is dat een roc een sport ‘adopteert’ en deze jaarlijks
organiseert. Alle informatie zal te vinden zijn op
www.schoolensport.nl en het inschrijven zal ook geheel via deze
website gaan. De KVLO faciliteert hierbij in het beschikbaar stellen
van de website, het digitaal inschrijven, het ter beschikking stellen
van het netwerk van de KVLO en het beschikbaar zijn voor adviezen.

Correspondentie:
twan.belgers@kvlo.nl
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