Verslaglegging Sportief Verbinden
WK Beachvolleybal - 26 juni t/m 5 juli 2015
Verslag bijeenkomsten 1 juli ROTTERDAM
Tijdens de WK Beachvolleybal organiseerden het ministerie van VWS, G5 (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en
Eindhoven), VSG, NBTC, Sport & Zaken, NISB en NOC*NSF verschillende bijeenkomsten.
De onderwerpen en vraagstukken die daar werden besproken willen we niet alleen met de deelnemers van de eigen bijeenkomst
delen, maar ook met andere doelgroepen voor wie de inhoud interessant kan zijn. Daarom heeft NISB de verslagen van
verschillende bijeenkomsten gebundeld en ook de verbinding gelegd tussen de afzonderlijke bijeenkomsten en interessante links
naar theorie, beleid en praktijk.
In deze nieuwsbrief vind je het verslag van de bijeenkomst voor team Alumni NL

TeamNL Alumni bezoekt het WK beachvolleybal
Op woensdag 1 juli jl. organiseerden
Randstad en NOC*NSF bij het WK
beachvolleybal in Rotterdam een bijeenkomst
voor leden van TeamNL Alumni. Het was na
de Swim Cup 2015 en het WK hockey en WK
roeien van vorig jaar het vierde evenement dat
oud-topsporters de gelegenheid bood om
onderling te netwerken, gezamenlijk sport te
kijken en een workshop bij te wonen.
Op de kade van de Rotterdamse haven tikte de
temperatuur de 30 graden aan, maar dat
weerhield de oud-topsporters er niet van om een
beachvolleybalclinic van oud-Olympiër Merel
Mooren bij te wonen. Sporters die normaal te
vinden zijn op een mountainbike, curlingbaan,
boksring, bobslee- of atletiekbaan brachten in het
hete zand de technische en tactische
aanwijzingen van Merel in de praktijk.
Na een uurtje zweten wachtte het volgende
programma-onderdeel, de door Randstad
verzorgde workshop ‘Hoe presenteer ik mezelf?’.
In een fraaie zaal op de ss Rotterdam sloten nog
meer oud-topsporters aan die door Eva Koenders
en Mercedes Passemiers van Randstad eerst de
theorie van het jezelf pitchen te horen kregen. De
veertig aanwezige alumni, die ter voorbereiding
op deze workshop ook al huiswerk hadden
gedaan, gingen vervolgens in kleinere groepen
aan het werk om een eigen presentatie voor te
bereiden en zichzelf daarna in de groep te
pitchen.

Klik hier voor de compilatiefilm
Ex-topsporters van TeamNL Alumni
komen bijeen op het WK
beachvolleybal

Het volgende TeamNL Alumni evenement vindt
plaats in september bij de KLM Open, het
internationale golftoernooi op de Kennemer in
Zandvoort. Het inhoudelijke deel van de
bijeenkomst zal dan gaan over het oprichten van
een alumnivereniging in je eigen tak van sport
met bestaande en nieuw op te richten
alumniverenigingen.

Op het dek van het enorme stoomschip, met
uitzicht op de Erasmusbrug en het
beachvolleybalstadion, stond inmiddels het eten
en drinken klaar en was er gelegenheid om te
netwerken of gewoon een praatje te maken. Ter
afsluiting van de vierde alumnidag brachten de
aanwezigen ’s avonds gezamenlijk een bezoek
aan een wedstrijd in de tweede ronde van het WK
beachvolleybal.
Schermster Indra Angad-Gaur blikte tevreden
terug op de dag. “Dit is in eerste instantie een
prettige manier om verbonden te blijven met sport
en sporters. Een leuke en zinnige dag.” Ze kon
het lidmaatschap aan andere ex-topsporters
aanbevelen: “Ik heb in de afgelopen tijd enkele
concrete aanbiedingen gehad via TeamNL
Alumni. En vandaag heeft me ook weer een
aantal inzichten gebracht.”
De bijeenkomst bood de NOC*NSF
Atletencommissie gelijktijdig de mogelijkheid om
op de ss Rotterdam een brainstormsessie te
organiseren met verschillende
bondsatletencommissies om hiermee de
samenwerking te versterken. Op deze manier
vond niet alleen verbinding plaats tussen oudtopsporters, maar ook een versterking van kennis
en netwerk van de huidige topsporters.

Organisatie
Organisatie: NOC*NSF
Dit relatie-event Sportief verbinden werd mede
mogelijk gemaakt door: Nevobo, TIGSports en
gemeente Rotterdam.

TeamNL Alumni wordt ondersteund door
Randstad en telt inmiddels 568 leden. Door
TeamNL Alumni kunnen zij met elkaar
sportwedstrijden bezoeken, bijeenkomsten
bijwonen en op een leuke, sportieve manier met
elkaar verbonden te blijven. Daarnaast biedt
Randstad via TeamNL Alumni ook de
mogelijkheid tot loopbaanbegeleiding.Wil je meer
weten over TeamNL Alumni, meewerken aan het
versterken van het netwerk van oud-sporters of
lid worden van TeamNL Alumni? Ga dan naar
www.teamnl-alumni.nl of neem contact op met
nienke.kingma@nocnsf.nl

Meer weten?
Heeft u vragen of opmerkingen over de sessie of
over dit verslag? Neem vooral contact op met:

Guillaume Boog
NOC*NSF
guillaume.boog@nocnsf.nl
06-42451326

Colofon
I.s.m. NOC*NSF coördineert NISB de
verslaglegging van de bijeenkomsten van Sportief
Verbinden.

’s Zomers en ’s winters volleybal
Sinds 1996 staat beachvolleybal op de
Olympische agenda. In 2004 omarmt de Nevobo
deze nieuwe tak van sport en start met actief
beleid.
Vanaf dat jaar is het snel gegaan. In 10 jaar tijd
groeide het aantal beachvolleybal clubs van 4
naar 200. Beachvolleybal accommodaties
springen momenteel als paddenstoelen uit de
grond en meer dan 150 trainers hebben
inmiddels hun beachvolleybal licentie behaald.
Aan de randvoorwaarden voor sportparticipatie
(aanbod, accommodatie en kader) wordt hard
gewerkt en met succes! Maar er is ook nog een
wereld te winnen.
Want ondanks de onstuimige groei wordt
beachvolleybal toch nog niet door iedereen
serieus genomen en er zijn nog steeds mensen
die denken dat het strand een noodzakelijke
voorwaarde is om deze sport te kunnen
beoefenen.
Daarom zet de Nevobo de komende jaren de
ingezette koers door. Onze ambitie is dat in 2020
iedere volleybalvereniging in Nederland met meer
dan 100 leden naast het zaalvolleybal in de
winter, ’s zomers beachvolleybal aanbiedt.
Want op die manier zal het beachvolleybal (topen breedte) zich verder ontwikkelen. Wordt
volleybal binnen- en buitensport die 12 maanden
per jaar beoefend kan worden. En krijgen we
verenigingen die beschikken over een eigen
accommodatie en zo hun leden een thuis kunnen
bieden, evenals dat zij scholen en ouderen
kunnen ontvangen. Beachvolleybal is daarmee
doel op zich en tegelijkertijd instrument om de
volleybalsport in Nederland te versterken.
Joëlle Staps, Algemeen Directeur Nevobo
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