En verder

WK roeien en de spin-off naar
het onderwijs en de vereniging
Het afgelopen augustus gehouden WK roeien was een haast on-Nederlands
evenement. Een zeer mooi ‘dorp’ was aan de Bosbaan verrezen. Zeer
ruim in opzet en met allure. Dat moet ook wel als je deelnemers uit meer
dan zestig landen moet herbergen die ook nog eens zo’n 500 boten mee
hadden. Dat niet alleen roeiers van zo’n evenement moesten profiteren
wordt duidelijk in dit verhaal.
Door: Hans Dijkhoff
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Als je het terrein oploopt, hoor je de speaker al de gaande
race van commentaar voorzien. Intussen kijk je je ogen uit
in de verschillende paviljoens die zijn opgebouwd langs
een met verse houtsnippers bestrooid pad. Jammer dat het
weer niet meewerkt: een druilerige regen valt. Onderweg
zie ik leerlingen van verschillende Amsterdamse scholen en
hun begeleiders. Wat doen zij hier? Er blijkt een heel programma te zijn
opgetuigd om scholieren, zowel uit PO als uit VO, kennis te laten maken
met roeien. Daar wil ik meer van weten.
In een van de eerste paviljoens, de “Amsterdam Roeit Samen” stand
staan roei-ergometers opgesteld en daarop zijn de leerlingen van de
Sportiefste VO-school van Nederland: OSB, uiteraard uit Amsterdam, aan
het battlen. Dit kan zowel onderling, als virtueel tegen twee Nederlandse toproeiers: Inge Jansen en Roel Braas.
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Sportservice Amsterdam
Dit paviljoen is voortgekomen uit een samenwerking tussen de KNRB,
de WK-organisatie, Topsport Amsterdam en de Gemeente Amsterdam
via Sportservice Amsterdam. Wim van Beusekom, programmamanager
Evenementen, vertelt dat de Gemeente Amsterdam gebruik maakt
van grote sportevenementen om Amsterdammers aan het bewegen
te krijgen. Daarom zijn rond die evenementen scholenprogramma’s
ontworpen. In dit geval kunnen alle Amsterdamse scholen uit PO (groep
7 en 8) en VO (klas 1 en 2, maar ik zag ook BSM-klassen rondlopen) naar
de Bosbaan komen en daar een bijna drie uur durend programma volgen
na eerst een introductie op school zelf. Ze krijgen een kijkje achter de
schermen, kunnen praten met enkele roeiers, doen een quiz, zien de
wedstrijden en gaan uiteraard zelf op de roei-ergometer aan de slag.
Het hele scholenproject is in nauwe samenwerking met het roeicentrum
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der Burg. Die laat wanneer het kan zijn gezicht en enthousiasme zien.
Hij investeert in de promotie van bewegen op allerlei manieren. In
2015 is bijvoorbeeld het WK beachvolleybal in Amsterdam. In aanloop
daarnaartoe zijn in de diverse stadsdelen beachvolleybalvelden
aangelegd, gefinancierd door de Gemeente Amsterdam (inclusief de
stadsdelen in samenwerking met de NeVoBo). Die worden beheerd
door de verenigingen uit die wijken. Zij zorgen ervoor dat er activiteiten plaatsvinden op die velden en de combinatiefunctionarissen
volleybal geven instructie. Zo wordt getracht de jeugd uit te dagen en
te enthousiasmeren. Ook rond het beachvolleybal evenement worden
weer programma’s (docentenscholing, lesbrieven voor docenten,
instructeurs, clinics, toernooien) gemaakt waaraan de scholen kunnen
deelnemen. De verenigingen en Sportservice zorgen er dan weer
voor dat er een programma op de scholen en wijken wordt aangeboden met een vervolg bij de vereniging. Op deze manier wordt ook
gewerkt in de aanloop naar het EK atletiek. 27 september is daarvoor
al de eerste bijeenkomst, terwijl het evenement pas in 2015 plaatsvindt.
De afgelopen maanden zijn, naast de jaarlijkse grote sportevenementen, nog heel wat grote toernooien in Nederland georganiseerd.
Denk aan de WK mountainbike, het WK softbal, het WK roeien en in
de toekomst in Amsterdam o.a. het WK beachvolleybal (2015), WK
Homeless Cup (2015), EK atletiek (2016) en het EK Hockey (2017).
Dit is nog een erfenis van het Olympisch Plan in aanloop naar 2028,
het jaar waarin Nederland de Olympische Spelen zou organiseren.
Toch jammer dat daarop vanuit het rijk niet meer wordt ingezet. Want
met het WK roeien hebben we wederom aangetoond dat we namelijk best goed zijn in het organiseren van grote evenementen. �❚
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Berlage Brug en de inzet van de combinatiefunctionarissen gerealiseerd.
Deze vertegenwoordigers waren de heel week aanwezig in het paviljoen. Ook de tien roeiverenigingen uit Amsterdam zijn hierbij betrokken.
Want het is de bedoeling dat leerlingen die enthousiast zijn geraakt
vervolglessen krijgen op het water bij de Berlage Brug. Bij veel interesse
en enthousiasme is een vervolgtraject bij de roeivereniging mogelijk. Zo
wordt de roeisport op een attractieve manier gepromoot. En om dat nog
dichterbij te brengen, krijgt iedere klas die dagwinnaar is de mogelijkheid om drie lessen te volgen bij roeicentrum Berlage aan de Amstel.
Over enthousiasme heeft Van Beusekom niet te klagen. Niet alleen de
leerlingen, maar ook de docenten zijn wild enthousiast; toch wel een
voorwaarde om verder te gaan.

Hoe maak je mensen enthousiast?
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De filosofie van Sportservice Amsterdam is erop gebaseerd dat de
docenten het moeten zien zitten in een sport om er wat mee te doen in
hun programma op school. Vandaar dat er, voorafgaand aan een scho- lo-grevink 120418.indd
lenproject, docentenbijeenkomsten worden georganiseerd. In dit geval
hebben de docenten zowel indoor- als outdoor enkele lessen gehad.
Dit wordt bij alle sporten zo gedaan. Het is per slot van rekening zo dat
een geestdriftige collega beter in staat is zijn leerlingen ergens voor te
motiveren. Zo wordt de stap naar de scholenprogramma’s eerder en
makkelijker gezet.
De tweede pijler is het gebruikmaken van grote evenementen zoals dit
WK roeien.
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Andere evenementen
Van Beusekom is trots op de Amsterdamse wethouder Sport, Eric van
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