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Studenten zijn ‘ons goud’
Nationale Sportweek: unieke kans om theorie in de praktijk te brengen
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Op dit moment begint het voorbereidingstraject voor de Nationale Sportweek van 2009 (die gehouden wordt van 18 tot en met 24
april) op verschillende niveaus vorm te krijgen. Kees Sijbesma, directeur NSW; ‘Tot de kerntaken behoren nog steeds de promotie van de
sport en opleiding naar de sportvereniging. Passend bij de ambitie van NOC*NSF is daarin een groei van 2% te generen en een bijdrage te
leveren aan de missie tot een leven lang sporten. We willen sterker dan voorheen een brug slaan tussen Olympisch, paralympisch en de
breedte van de sport. Wanneer meer mensen actief worden, groeit de kweekvijver van talenten, zo simpel is dat.
Werden de laatste twee sportweken communicatief vooral gekleurd door de themadagen, de Nationale Sportweek nieuwe stijl zal
meer het karakter van een rondtrekkend circus krijgen. De sportkaravaan doet zeven dagen lang diverse plaatsen aan. Dat zijn onder
andere Maastricht (waar de opening van de Nationale Sportweek gaat plaatsvinden), Arnhem, Amsterdam, Naaldwijk, Breda en
Dordrecht (sluiting). Meedoen met, kijken naar, sportbeleving, dat is waar het om draait. Op deze dagen komen de ambassadeurs in
actie, maar zal ook sterker dan voorheen gezocht worden naar mediagenieke momenten om de sport echt in the picture te krijgen.
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