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voorwoord

Voorwoord
Johan Kruithof
wethouder van sport

Vijftig jaar in beweging
Een ‘gouden’ Sportraad! Van harte feliciteer ik de Sportraad Apeldoorn met
deze prachtige mijlpaal!

Samen sterk
voor de sport

Al vijftig jaar behartigt de Sportraad de belangen van Apeldoornse
sportverenigingen. Sport is belangrijk voor Apeldoorn. Het is meer dan
beweging en ontspanning: het verbroedert, is het sociale cement van onze
stad. Sport is ook gezond natuurlijk. De prachtige ligging van onze stad zorgt
voor unieke sportmogelijkheden, lang niet altijd binnen. Waar in Nederland
kun je zo prachtig mountainbiken als in onze eigen ‘voortuin’, de Veluwe?
Sport is ook belangrijk voor het imago van Apeldoorn. In verschillende
sporten – ik noem baanwielrennen en volleybal maar weer even – is onze
stad intussen internationaal toonaangevend. Kortom, sport helpt Apeldoorn
op de kaart te zetten. En die topsport is toch echt ergens in de breedtesport
ontstaan. Waarschijnlijk met directe of indirecte hulp van de Sportraad.
Sport is in Apeldoorn mogelijk door de inzet van vele vrijwilligers, waar
nodig met steun van de gemeente. De Sportraad Apeldoorn is in haar rijke
geschiedenis vaak de verbinder geweest van beide partijen. Met raad en
daad staat de Sportraad verenigingen bij. Van lobby bij de gemeente tot het
opleiden en ondersteunen van verenigingsbestuurders.
Een vijftigjarig jubileum is natuurlijk een prachtige gelegenheid om terug
te kijken op een roemrijke Apeldoornse sportgeschiedenis. Dat doet dit
jubileumboek. Met foto’s, knipsels en interviews geeft het een unieke kijk op
mensen die een rol hebben gespeeld voor de sport in Apeldoorn.
Als wethouder Sport hoop ik van harte dat al die sporters én onze stad
kunnen blijven rekenen op de steun van al die vrijwilligers en natuurlijk de
Sportraad Apeldoorn.
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voorwoord

Voorwoord
Anne Fokke de Vries
voorzitter van de Vereniging Sportraad Apeldoorn

De Vereniging Sportraad Apeldoorn (VSA) – kortheidshalve De Sportraad –
bestaat dit jaar 50 jaar.
‘Samen sterk voor de Sport’, Dit staat op dit jubileumboek en dat is
kortheidshalve wat de Sportraad bij de start als doel had en nog steeds heeft.
Samen optrekken om de sportinfrastructuur in Apeldoorn te optimaliseren
voor de sportverenigingen, zodat deze hun core business, het verzorgen van
kwalitatieve goede sport voor hun leden, kunnen realiseren. Dat dit niet altijd
voortvarend ging blijkt uit de verschillende verhalen in deze jubileumuitgave.
Maar ook vele triomfen kunnen worden genoteerd! Ook dat is te lezen.
Omdat de sportinfrastructuur mede wordt ingevuld door de Gemeente
Apeldoorn is zij door de jaren heen een vaste gesprekspartner geweest.
Een soort van haatliefde verhouding ontspon zich tussen beide organisaties
die niet altijd met elkaar, maar zeker ook niet zonder elkaar kunnen. De
eerste periodes meer strijdbaar, daarna reactief en het laatst decennium
meer pro- actief in het overleg. Nu kan worden gesteld dat de Sportraad een
volwaardige gesprekspartner is, die gevraagd en ook ongevraagd adviezen
geeft die worden gerespecteerd.

Om vijftig jaren te beschrijven zou teveel worden. Er is gekozen om blokken
van tien jaar te definiëren en daarbinnen de hoogtepunten uit die periode
nader te benoemen. Of het nu om accommodaties gaat, over subsidies of
over nieuwe vormen van sport, over binnensporten of buitensporten dan wel
belangenbehartiging, service of lobby, het zijn allemaal onderwerpen die
de Sportraad binnen haar werkterrein tegenkwam. Enerzijds is de politiek,
anderzijds zijn veel bestuurlijke en technische vrijwilligers gesprekspartners
van de Sportraad. Zij allen brengen dynamiek in de Apeldoornse
sportbeleving.
Het waren allemaal uitdagingen om aan te pakken en creatief te zoeken
naar positieve oplossingen. Dat dit soms leidde tot hevige debatten en zelfs
protestacties toonde en toont alleen maar de bevlogenheid aan waarmee en
ieder stond en nog steeds staat voor de sport in Apeldoorn want:
SAMEN ÉÉN IS SAMEN STERK
en zo zijn wij weer terug bij de start van de Sportraad.
Wij wensen u veel leesplezier toe met dit jubileumboek.

Dat de sporter in al zijn vormen altijd de drijfveer is geweest blijkt wel uit de
manier waarop de Sportraad het Gemeentelijk sport huldigingbeleid is gaan
uitvoeren. Niet meer in de beslotenheid van een sportaccommodatie, maar in
de schijnwerpers waar de presentatie van al die topprestaties centraal stond.
Met de sporter, sportster, sportploeg en sporttalent in het middelpunt.
In deze jubileumuitgave mogen de namen van al deze sportkanjers uit
Apeldoorn niet ontbreken.
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Jaren van ontwaken

Roerige jaren waren het, de jaren 60. Jaren van protest. Vooral door jongeren
die hun stem laten horen en door hun manier van kleden lieten zien dat ze
meetellen. Lang haar, jeans en ribfluweel voeren de boventoon. De televisie,
voor het eerst in kleur, en de radio winnen aan invloed. Meer zenders ,
meer informatie. Elektronische gadgets zoals de rekenmachine kwamen
binnen bereik van (vooralsnog) vermogende particulieren. Dat gold ook
voor de wasmachine, de telefoon en de auto. Het straatbeeld veranderde.
Wetenschappelijk gezien gebeurde er veel. De eerste harttransplantatie
door Christian Barnard en de eerste landing op de maan. Door de
televisieserie “De Bezetting”werd de tweede wereldoorlog voor het eerst
echt bespreekbaar in Nederlandse huiskamers. John F. Kennedy wordt in
november 1963 in Dallas vermoord.

Ook in die tijd

NIEUWS

1960 - 1969

1960 - 1969

De Vietnamoorlog is in

volle hevigheid gaande met
wereldwijd veel protesten.
De anticonceptiepil

wordt geïntroduceerd en

veranderd de Nederlandse
sexuele moraal.

Ard en Keesie, houden

schaatsminnend Nederland

Sport

aan de buis gekluisterd.

Sportief gezien is er veel te vieren. Judoka Anton Geesink schrijft op 1
december 1961 geschiedenis door als eerste niet-Japanner wereldkampioen
te worden bij het wereldkampioenschap judo in Parijs. Een jaar later
wordt Sjoukje Dijkstra wereldkampioen ijsdansen. In 1963 wordt de meest
beruchte Elfstedentocht ooit verreden. In de ijzige kou bereikt Reinier Paping
als eerste de eindstreep. Jan Jansen wint in 1968 als eerste de Tour de
France.
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1960 - 1969

Apeldoorn
Voor Apeldoorn betekenen de jaren 60 een periode van groeiende welvaart
en uitbreiding. Een aantal rijksdiensten zoals de Belastingdienst, de Dienst
der Domeinen en het Kadaster vestigden zich in Apeldoorn, al snel gevolgd
door meer bedrijven. Het inwoneraantal steeg daardoor snel naar ca 170.000
waardoor veel nieuwbouw gerealiseerd werd. De wijken de Maten (30.000
inwoners) en Zevenhuizen (22.000 inwoners) ontstonden. Veel mensen,
veel nieuwe sporters. Wijken waar de Sportraad aan de basis stond van
sportvoorzieningen als zwembad de Sprenkelaar, sporthal Mheenpark en
later sporthal Matenparkhal.

Wandelformatie in Ugchelen.

Sportief gezien telde Apeldoorn nog niet echt mee. Een uitzondering:
Ans Schut won Olympisch goud op de 3000 meter tijdens de winterspelen
in Grenoble.

De Sportraad
De oprichting
In 1962 werd de Sportraad opgericht. Voortgekomen uit een bestaande
commissie onder leiding van de heer M. Booy, directeur van de dienst
Lichamelijke Oefening en Sport van de gemeente. De gemeente nam het
voortouw om tot een meer formele bestuursvorm te komen. Met in het
achterhoofd het idee dat de sport behoefte had aan een belangenbehartiger
en de sport in het algemeen in Apeldoorn wel meer gestimuleerd zou
mogen worden. Onder voorzitterschap van K.J.H. Poll vond een bespreking
Wedstrijd op de ijsbaan
in het Orderbos.

plaats tussen vertegenwoordigers van de gemeente en van de Apeldoornse
sportwereld. Het ontwerpreglement werd besproken en uiteindelijk is
besloten dat de oprichting van de Sportraad Apeldoorn doorgevoerd kon
worden. Een aantal commissies werd tegelijkertijd benoemd. In november
1962 was de Sportraad een feit.
Subsidies
Een van de eerste opdrachten die de Sportraad zichzelf oplegde was te
komen tot een verdeling van subsidies. De gemeente verstrekte diverse
subsidies aan de sport die vervolgens door de Sportraad werden verdeeld
onder de Apeldoornse sportverenigingen. Dat gebeurde in 1963 in de vorm
van een advies aan de gemeente over de hoogte van de subsidie en de
bestemming hiervan. De belangrijkste ontvangers waren de jeugdsport,
zwemverenigingen en verenigingen met hoge ‘maaikosten’.
We willen weten...
Ook in 1963 werd onder de Apeldoornse sportverenigingen een uitgebreide
enquête gehouden. Bij het samenstellen van deze enquête verleenden alle
commissies (zalen, velden & sporthal en subsidie) hun medewerking. De
resultaten die uit de enquête kwamen, hebben bijgedragen aan een duidelijk
beeld van het Apeldoornse sportleven.
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1960 - 1969

Ontwikkelingen
Het is 1964 en de Sportraad ontwikkelt zich tot een orgaan waarin
veel aspecten van de sport aan de orde komen. Om de besluitvorming
in goede banen te leiden, worden veel onderwerpen ondergebracht
in een aantal commissies. Zo komen er commissies voor subsidies,
evenementenorganisatie, sportzalen, sporthallen en velden.
De subsidiecommissie doet vooral in 1965 en 1966 goede zaken met de
gemeente. Voor de zwemverenigingen wordt een subsidie van f10.000,gerealiseerd en voor de maaikosten extra f2000,-. Voor de bevoegde leiders
kwam een bedrag van f1.000,- op tafel. De gevraagde subsidieverhoging
ten behoeve van de jeugdsport redt het niet en wordt door de gemeente
afgewezen.

Het langst ononderbroken lid
Opmerkelijk voor de betrokkenheid van de leden van de Sportraad is het
lidmaatschap van de heer Tom Sprenger. Bestuurslid van het eerste uur.
Tot op de dag van vandaag is hij het bestuurslid dat de langste periode
aaneengesloten bestuurslid is geweest. Ruim 22 jaar. Tom Sprenger overleed
in 1984.

Eerste erelid
Het eerste erelid van de Sportraad wordt in 1967 benoemd. De eer viel te
beurt aan J.van Asselt. Ook in dat jaar kwamen de eerste internationale
ambities van de Sportraad naar voren. Voor het organiseren van
internationale sportuitwisselingen werd een subsidie aangevraagd. De
gemeente vond echter dat dit niet wenselijk was om ‘versnippering van
beschikbare gelden’ te voorkomen.
Ans Schut: eerste Apeldoornse sportvrouw
1968 - Ook dit jaar werd een erelid benoemd. De heer Th. Kockx. Dit jaar
is voor de eerste keer de sportvrouw van het jaar verkozen: Ans Schut.
Deze langebaanschaatster won een gouden plak tijdens de Olympische
winterspelen van 1968 in Grenoble. 1968 was ook het jaar van een eerste
structuurwijziging van de Sportraad door samenvoeging van een aantal
commissies tot de accommodatiecommissie.
De stichting Sportevenementen zag eind jaren 60 het levenslicht. De
stichting ging zich bezighouden met het organiseren van sportevenementen.
Het grootste evenement en daardoor het meest bekend zijn de Apeldoornse
Sportverkiezingen.

Topper van toen
❮	Ans Schut (schaatsen)
Olympisch goud 1968 in Grenoble (3000 meter)
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Jan Brouwers
voorzitter van 1991 t/m 1993

Apeldoorn heeft
gewoon sport nodig
Jan Brouwers was vooral begin jaren ’90 erg actief voor de Sportraad. Hij
deed veel lobbywerk richting de gemeente die indertijd vooral zoekende was
naar een spreekbuis richting de verenigingen .“De Sportraad was en is daar
de ideale partij voor”, aldus oud-voorzitter Brouwers.
Van de jaren ’60 tot ’90 was de Sportraad vooral een Raad van Advies voor
de gemeente. Op verzoek van laatstgenoemde werd de Sportraad gevraagd
advies te geven. Begin jaren ’90 veranderde deze behoefte en wilde de
gemeente de Sportraad omvormen naar een ‘vereniging voor verenigingen’:
meer geluid vanuit de sport. Jan werd gevraagd dit op te richten en als
voorzitter op te treden namens de Sportraad. “In ’92 waren we een grote club
voor ca. 130 sportverenigingen met flink recht van spreken. Zo konden we
meepraten als we bijvoorbeeld vonden dat de tarieven de pan uit rezen. We
gaven dus niet langer alleen maar gevraagd advies aan de gemeente, maar
juist ook ongevraagd”, aldus Jan.

Verzelfstandiging
Een van de kwesties waar Jan zich in zijn tijd hard voor maakte, was het
accommodatiebeheer van de sportverenigingen. Vanuit de gemeente was
14
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er een accommodatiecommissie die het gebouwenbeheer deed en die
wilde het beheer niet zomaar uit handen geven. Dat leverde strubbelingen
op. “Uiteindelijk is Accres ertussen gezet en namen zij het beheer over.
Zo kregen we in goed overleg grip op tarieven en onderhoud aan de
sportaccommodaties”, legt Jan uit. Of het toen klaar was? Nee. Daarna
volgde de privatiseringsslag rondom de sportvelden en kleedkamers. De
gemeente trok hier z’n handen vanaf en verenigingen moesten het zelf
doen. Veel van deze werkzaamheden zijn naar Felua-groep gegaan. Dit geldt
overigens niet voor de buitensportverenigingen in dorpen als Hoenderloo, zij
doen het zelf.

“We hebben het ze soms
behoorlijk lastig gemaakt”
“Die lobby rondom de verzelfstandiging van sportaccommodaties naar de
gemeenteraad en het geven van voorlichting aan politieke fracties, dat
was mijn belangrijkste rol in die tijd”, vertelt Jan. “We hebben het ze soms
behoorlijk lastig gemaakt.”
Naast zijn lobbywerkzaamheden, die Jan altijd op vrijwillige basis heeft
gedaan, zette hij zich ook in voor het genereren van subsidies voor
sportstimulering, opleidingen en deskundigheidsbevordering. Volgens hem
een van de belangrijkste taken van de Sportraad. “We deden van alles om
jeugd aan te trekken, om meer mensen aan het sporten te krijgen. Daar is
subsidie voor nodig.” En hij stond, met een club mensen, aan de basis van de
Bestuurdersacademie waar nieuwe bestuursleden worden opgeleid om hen
zo op weg te helpen in hun functie.

Samen mooie dingen doen
Dat Jan houdt van leuke, gekke dingen organiseren, is geen geheim. Een van
de leukste dingen die hij mede-organiseerde namens de Sportraad is ‘Sport
ontmoet’. Dit deed hij drie keer. “We lieten verschillende sportdisciplines
letterlijk met elkaar kennismaken. Bijvoorbeeld rugbyers gingen schieten en
vice versa. Zo maak je als sporter niet alleen kennis met de sport zelf maar
ook met de mentaliteit die daarbij hoort. En, nog veel belangrijker, je leert
als verenigingen met elkaar omgaan en niet ieder voor zich.” ‘Sport ontmoet’
was met 1500 deelnemers met recht een succes te noemen en daarmee een
van de meest bijzondere highlights uit de periode dat Jan zich inzette voor de
Sportraad.
16
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De professionalisering van de Sportverkiezingen zijn Jan ook heel goed
bijgebleven. “Ik heb me toen vooral beziggehouden met sponsorwerving. Het
werd uiteindelijk zo groot en succesvol dat zelfs Orpheus bijna te klein was!”
Voor Jan draait het allemaal om het resultaat: met veel inspanning met
elkaar iets bijzonders neerzetten.
Medio jaren ’90 vond Jan het tijd om op te stappen. “Vanaf 1990 is er in
korte tijd veel gebeurd en heeft de Sportraad een andere positie gekregen.
Dit kwam voornamelijk door alles rondom het accommodatiebeheer en
subsidies voor sportstimulering. Al mijn lobbywerkzaamheden hadden wel
wat wrijving met de gemeente veroorzaakt, dus ik vond het tijd dat iemand
met een schone, frisse lei begon en die ook verder kon. Overigens hebben
we altijd alles uitgesproken en kunnen we elkaar recht aankijken.” Hans
Berkman volgde Jan destijds op als voorzitter.

Met z’n allen
Al deze dingen had Jan natuurlijk nooit gedaan als hij zelf geen passie voor
sport had. “Ik ben begonnen toen ik nog bij Philips werkte, daar deden
we volleybal met een groep collega’s. Daarna ben ik in de schietsport
terechtgekomen. En hockey, dat doe ik nog.” Bij alle verenigingen waar
Jan sportte, heeft hij wel bestuursfuncties bekleed of evenementen
georganiseerd. Bijvoorbeeld het bedrijvenhockey, wat sinds ‘89 bestaat
onder de naam ‘stichting bedrijvenhockey Stedendriehoek’. Vandaag de dag
doen nog altijd zo’n 15 teams mee.
Volgens Jan is Apeldoorn een echte sportstad. “Als je kijkt hoeveel mensen
sporten, betrokken zijn bij sport en hoeveel verenigingen er zijn dan scoren
we zeker boven de middelmaat.” Ook Omnisport mag volgens hem niet in het
rijtje ontbreken.” Daar gebeuren veel mooie dingen, kijk maar naar het AFAS
tennistoernooi of het baanwielrennen.”
Volgens Jan ligt de belangrijkste rol van de Sportraad tegenwoordig bij
het creëren van een stuk bewustwording bij verenigingen. “Sportbesturen
denken steeds meer dat ze dingen zelf kunnen oplossen en treden veel
minder op als collectief richting de gemeente. Dat optreden is een taak van
de Sportraad en dat kan alleen als je de verenigingen achter je hebt staan.”
Als collectief heb je meer in de melk te brokkelen, Jan meent dat er een
duidelijk kader moet zijn wat de Sportraad met de verenigingen als collectief
oppakt. “Denk aan subsidiestromen, die moeten blijven lopen. Apeldoorn
heeft de overheid nodig om sport te kunnen blijven stimuleren.” Jan stelt het
nog iets helderder: “Een samenleving waarin sport niet voorkomt, is naar
mijn mening ten dode opgeschreven, dat mag niet gebeuren. Kinderen leren
niet alleen dat bewegen goed voor ze is. Ze worden er ook socialer van, leren
omgaan met gezag, competitie en samen spelen.” De boodschap is duidelijk:
samen bereik je meer dan alleen.
Samen sterk voor de sport
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Het zijn
roerige tijden

De Oliecrisis van 1973. Velen kennen nog de lege snelwegen nadat de
benzine ‘op de bon’ ging. Die crisis was een gevolg van een conflict tussen de
Arabische wereld en het westen over het Israelisch-Arabische conflict en de
steun van het westen aan Israel. De olieprijs wordt verhoogd met 70% en de
productie beperkt. De oliecrisis wordt gevolgd door een tijd van werkloosheid
en oplopende overheidstekorten. Berucht waren de stakingen bij Enka en
in de Rotterdamse haven. Aan het roer in Nederland staat de markante
premier Dries van Agt. Kort daarvoor, als minister van Justitie wil hij drie
oorlogsmisdadigers uit de gevangenis van Breda vrijlaten met felle protesten
als gevolg. Zijn plan wordt afgeblazen. Prins Bernhard komt in opspraak
door de Lockheed-affaire. Hij zou een goed woordje hebben gedaan in
verband met de aankoop van de Lockheed Starfighters voor de Nederlandse
luchtmacht,

Ook in die tijd

NIEUWS

1970 - 1979

1970 - 1979

Het Watergate schandaal
leidt in de VS tot het

aftreden van president
Nixon.
Radio Veronica en

Radio Noordzee stoppen
hun uitzendingen op
31 augustus 1974.

Bij een aanslag tijdens

de Olympische Spelen in

Sport

München komt een aantal
Israëlische sporters om
het leven.

Het Nederlandse voetbal werd echter pas écht een hype in 1974. Het
Nederlands Elftal, gecoacht door Rinus Michels, laat voor het eerste op
het WK in Duitsland totaalvoetbal zien. De finale wordt gehaald, maar
met 2-1- van Duitsland verloren. Ard Schenk wordt driemaal achtereen
wereldkampioen schaatsen en haalt in 1972 driemaal goud op de Olympische
Winterspelen in Sapporo. In 1974 wint Eddie Merckx wint voor de 5de keer
de Tour en in 1975 kent Wimbledon zijn eerste zwarte winnaar: Arthur Ashe.
Joop Zoetemelk wint, als tweede Nederlander, in 1980 de Tour de France.
e e n h a lv e e e u w S po r t r a a d A pe l d o o r n
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1970 - 1979

Apeldoorn
De vestiging van verzekeraar Centraal Beheer zette Apeldoorn op de kaart.
Vooral het door architect Herman Herzberger ontworpen gebouw trekt
internationaal de aandacht. Ook de Apenheul, geopend in 1971, trekt gelijk
veel belangstelling door de innovatieve opzet en de loslopende apen in
het park. Radio Kootwijk was in de jaren 70 de basis voor onderzoek naar
satellietnavigatie door de TU Delft, iets wat we nu allemaal in de auto
hebben. GPS met TomTom als bekendste naam. Sportief gezien werd in
1971 het wereldkampioenschap Veldrijden in Apeldoorn gewonnen door de
Belg Eric de Vlaeminck en Apeldoorner Kees Schilperoort presenteert het
populaire KRO radioprogramma Raden Maar.

Jeu de boulers in actie
in het Oranjepark.

De Sportraad
Vooral meepraten en beslissen
In het begin van de jaren 70 moest het allemaal met minder. De gemeente
verlaagde veel subsidies. Op aanvraag van de subsidiecommissie is het
gelukt om een aantal subsidieverlagingen van de agenda te schrappen en
zelfs hier en daar verhogingen te realiseren. De Sportraad participeerde
actief in de discussie over prioritering en verdeling van middelen binnen
de gemeente. Een actieve rol was er ook bij de verdeling van de nieuwe
sportaccommodaties in het Orderbos en de accommodatie van de
voetbalvereniging Beekbergen.

Veel bestuurszaken
De Sportraad zit in zijn tweede decennium en krijgt in de periode steeds
meer taken. Over veel zaken wordt gesproken en beslist. Beslissingen
waarbij de rol van de Sportraad misschien niet altijd de publiciteit haalt
maar wel degelijk van invloed is geweest. In 1974 verschijnt een nieuw
reglementenboekje. Er wordt beslist over de bouw van drie nieuwe
gymzalen en een nieuwe sporthal. De Sportraad had hierbij een belangrijke
adviesrol. Zo droeg de Sportraad ook bij aan de oprichting van een
invalidensportvereniging. Vanwege zijn verdiensten wordt de heer K.J.H.
Poll tot erelid benoemd. Een enkele keer haalde een initiatief de eindstreep
niet. Een gratis sportweek voor kinderen van 10 tot 14 jaar werd uiteindelijk
afgelast.
Bijzondere sporten
In 1976 maakt de Sportraad voor het eerst kennis met een paar
niet zo voor de hand liggende sporten. Het bestuur buigt zicht over
lidmaatschapsaanvragen van de denksport GO en kort daarna ook van de
bowlingbond. De Sportraad heeft geen bezwaar tegen het lidmaatschap van
deze clubs.
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1970 - 1979

Sportmedisch Adviescentra
In 1979 werd door de Sportraad een enquête onder de locale
sportverenigingen gehouden naar de behoefte aan een ‘Sportmedisch
adviescentrum’. 73% van de clubs zag daar de meerwaarde wel van. De
uitkomsten van het onderzoek leidden in 1981 tot de opening van het eerste
sportmedisch adviescentrum. Door Provinciale Staten werd f15.000 per jaar
beschikbaar gesteld voor de oprichting en het in stand houden van deze
sportmedische adviescentra.

Korfbal in Kerschoten.

Renteloze leningen
In 1980 heeft de Sportraad de gemeente geadviseerd over het verstrekken
van renteloze leningen aan sportverenigingen, vooral bedoeld voor de

Commissie Public Relations
De Sportraad wilde graag dat mensen die nauwelijks met sport in aanraking
kwamen de kans kregen op een laagdrempelige manier kennis te maken
met de sport. Het plan ontstond om de commissie public relations op te
richten die als eerste opdracht kreeg om tijdens de Hesta show aandacht te
vragen voor de sportmogelijkheden in Apeldoorn. Deze commissie is in een
vergadering van 2 oktober 1977 opgericht, bestond uit de heren P. Boon,
H v/d Hazel, W.Hakenkruger en C. van Reekum en heeft tot 1983 bestaan.

bouw van clubhuizen. Met dit advies werd een voorschot genomen op
het verstrekken van dergelijke leningen in de jaren daarna. Op basis
van een gezamenlijk met de gemeente vastgestelde prioriteitenlijst
voor de jaren 1984 t/m 1987, konden de clubs profiteren van deze
financieringsmogelijkheid. In 1985 is er een tweede vorm van renteloze
leningen ontstaan. Dit betrof leningen aan verenigingen voor andere
investeringen dan voor de bouw van een clubhuis. De Sportraad heeft vaak
advies gegeven over de verdeling van deze renteloze leningen ten behoeve
van de sportverenigingen in Apeldoorn.

Korfbalteam AKC Steeds
Hooger sportteam1979.

Toppers van toen
❮	Ans Bouwmeester (atletiek, kogelstoten,
discuswerpen voor gehandicapten Bravo)
Winares goud Paralympische
Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea
Bert Bergsma (moderne vijfkamp) ❯
Deelnemer Olympische Zomerspelen 1972
in Munchen, Duitsland
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Frans van Melsen
Erelid Sportraad Apeldoorn

Een eigen mening,
dat is belangrijk
De naam Frans van Melsen is in veel opzichten verbonden met de Sportraad.
De oud-sportleraar van het ROC was bestuurslid van 1982 tot 1990 en weer
van 1993 tot 2010. Een adempauze van drie jaar waarin hij wat afstand nam
vanwege ‘een hoop gedoe’ met de gemeente. Zijn langjarig lidmaatschap,
onder meer als voorzitter van de sector recreatiesport, bracht hem naast veel
voldoening, de status van erelid en de titel Apeldoorner van het Jaar in 2007.

Werk en hobby
Van Melsen: “Als sportleraar was ik beroepsmatig al de hele dag met sport
bezig. De interscolaire sportwedstrijden –breedtesport wedstrijden voor
het middelbaar onderwijs- waren in de jaren 80 een bekend fenomeen in
de schoolsport. Ik hield me daar vooral bezig met de organisatie van de
hand- en basketbalwedstrijden. Op dit moment ben ik nog betrokken bij de
schoolzwemwedstrijden.”
Van Melsen kan zich nog een groot aantal hoogtepunten uit de Apeldoornse
sporthistorie herinneren. Zo waren er in de jaren 80 de sportinstuiven. “Ja,
dat waren mooie evenementen. Iedere Apeldoorner kreeg de gelegenheid
om voor 1 gulden onder leiding van een trainer of instructeur een sport naar
24
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keuze te beoefenen. Door de reguliere sportclubs werd dit in die tijd wel
gezien als valse concurrentie. In de loop der tijd is die mening wel bijgesteld
en tot op de dag van vandaag bestaan de sportinstuiven gewoon naast het
verenigingsleven. Ook de sportontmoetingen, die tot 2002 hebben bestaan,
waren evenementen waarbij veel sporters op de been waren. Verenigingen
onder elkaar beoefenden elkaars sport. Door de teruglopende belangstelling
zijn deze evenementen helaas van de sportkalender verdwenen.”

Op de been
Veel sporters op de been brengen. Dat is misschien wel de rode draad uit
het sportleven van Frans van Melsen. Zo werden de sportverkiezingen mede
door de betrokkenheid van de Sportraad een feest voor alle sporters en niet
alleen voor de bobo’s. Van Melsen: “De Stentor was destijds sponsor van de
sportverkiezingen. Als sponsor waren zij van mening dat de sportverkiezing
teveel een feest van de sportbobo’s was en te weinig voor de sporters. De
Sportraad bedacht daarom de kampioenenparade. Voorafgaand aan de
sportverkiezingen werd iedereen die in Apeldoorn ergens kampioen in
was geworden even in het zonnetje gezet. Een feestje dat al vrij snel aan
zijn eigen succes ten onder ging. Drie tot vierhonderd sporters in theater
Orpheus was geen uitzondering. Gangen werden geblokkeerd, burgemeester
de Graaf die persoonlijk ingreep in de logistiek en de brandweer die
uiteindelijk zei dat het zo niet langer kon. Pikant detail is dat tijdens een
van deze huldigingen zich een vrouw meldde die beweerde dat zij kampioen
achteruit zwemmen was geworden. Bij navraag bleek dit een werkelijk
bestaand kampioenschap te zijn.”

Protest
Een ander succes was een estafette naar Den Haag. Van Melsen:“Ja, een
ludieke actie die uiteindelijk de landelijke media haalde en leidde tot
minder korting op de sportsubsidies. Die subsidies kwamen destijds uit
het gemeentefonds. Een potje van de landelijke overheid waarmee de
gemeentes financieel gesteund werden. Door hierop te korten wilde het Rijk
bezuinigen en die bezuinigen werken natuurlijk door binnen een gemeente
en vervolgens naar, onder meer, de sport.
Om hier aandacht voor te vragen organiseerden Nel Vlas en ik een estafette naar
Den Haag. Sporters, politici, zelfs burgemeester Bruins-Slot en alle wethouders
liepen mee. We vertrokken met ruim dertig mensen met een petitie vanaf
het Marktplein naar het Binnenhof in Den Haag. We kregen de mogelijkheid
de petitie aan te bieden aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie voor
Binnenlandse Zaken, de heer de Clou, met een mooi resultaat als gevolg.
Deze estafette was een prachtig bewijs dat je als belangenvereniging wel
degelijk heel direct kunt bijdragen aan een gunstig sportklimaat in een stad.”
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Het was niet het enige protest waar van Melsen in de loop der jaren bij
betrokken was.
“Ik herinner me nog de zogenaamde “Zero base”discussie binnen de
gemeente. Iets wat tegenwoordig kerntakendiscussie heet. De gemeente
stelde zevenentwintig prioriteiten en sport was nummer zesentwintig. Wij,
als Sportraad vonden dat dit echt niet kon en besloten onze poot stijf te
houden. Hans Berkman zou tijdens de politieke markt inspreken maar hij
kwam na een operatie met een stijf been net uit het ziekenhuis. Toch ging hij,
in een rolstoel, en hield zijn poot letterlijk stijf. Ook hadden we bedacht dat
het wel effectief zou zijn om als protest tegen de bezuinigingen midden op
de kruising van de Deventerstraat en de Regentesselaan op zaterdagmiddag
een turndemonstratie te houden. Uiteindelijk bleek de soep van de
voorgestelde bezuinigingen toch minder heet gegeten te worden. ”

Omnisport
Van Melsen was ook op een wat meer indirecte manier bij de sport
betrokken. Als lid van de begeleidingsgroep voor de bouw van Omnisport.
“Zeven of acht jaar duurde mijn lidmaatschap van deze werkgroep. Niet
zo gek hoor, als je bedenkt dat de totale voorbereiding en de bouw veel
langer hebben geduurd. Ik hield me intensief bezig met meedenken en het
bewaken van de subsidies. Vooral ook met het doel te voorkomen dat niet de
volledige subsidiepot op zou gaan aan Omnisport. Voor de sport zelf moest
ook nog genoeg overblijven. De ontwikkelingen en de bouw duurden zo lang
dat tussentijds aanpassingen plaatsvonden en budgetten moesten worden
bijgesteld. Onder andere door het eisenpakket dat Dynamo neerlegde
om Omnisport als nieuwe accommodatie in gebruik te kunnen nemen.
Uiteindelijk heeft dat goed uitgepakt en mogen we trots zijn op wat er nu
staat. Tijdens het slaan van de eerste paal was Erica Terpstra aanwezig die
er maar wat trots op was dat Omnisport was gelegen langs de Laan van
Erica.”

Eigen mening
Voor Frans van Melsen is sport een niet weg te denken stuk van zijn leven.
“Dat is waar. Mijn hele leven staat in het teken van de sport, beroepsmatig,
als hobby en als bestuurder, onder meer in de Sportraad. Het heeft me
veel gebracht. Veel relaties en persoonlijke voldoening. Ik heb de Sportraad
zien veranderen van een vechtersclub naar een club die opereert vanuit
harmonie en overleg. Dat is goed, met die kanttekening dat we een heel
eigen mening hebben en die ook laten horen. Recent nog tijdens de laatste
bezuinigingsronde.”
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Jonkheer Beelaerts van Blokland
burgemeester van Apeldoorn tussen 1981-1985

Eerst testen
dan lanceren
“Apeldoorners kunnen geweldige evenementen van de grond tillen. De
bevrijdingsparade met de Canadezen is exemplarisch. Met Beelaerts van
Blokland kreeg Apeldoorn begin jaren ‘80 een open, publiciteitsbewuste en
sportieve burgemeester. Ga maar na: hij deed aan schaatsen, paardrijden,
tenniste een blauwe maandag, hij hield van wandelen en deed 10 x de
Apeldoornse vierdaagse. Verder was hij actief in een eigen gemeentelijk
volleybalteam. Niet verwonderlijk dat jaren na zijn vertrek de naam
Beelaerts van Blokland nog verbonden is aan de aanmoedigingsprijs voor
een Apeldoorns sporttalent.

Lopen
Jonkheer Beelaerts van Blokland vertelt met groot enthousiasme over
zijn tijd als burgemeester. “Denkend aan sport dan valt me onmiddellijk te
binnen: de midwinter-marathon. Een schitterend evenement. Een uitdagend
parcours in een prachtige omgeving en natuurlijk de massale publieke
belangstelling. Tegelijk denk ik dan aan de perfecte organisatie: sporters en
publiek die volledig aan hun trekken komen dankzij een enorme hoeveelheid
vrijwilligers vanuit de sport. Een topprestatie.
Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de Apeldoornse wandelvierdaagse. Toch de
28
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tweede in grootte op wandelgebied. Zelf liep ik deze tien keer. Het mooie van
wandelen is dat je veel ziet en dat je veel mensen leert kennen. Het sociale
contact. Wat dat aangaat is het een heel democratische sport.”

“Wandelen is heel democratisch”
Internationaal
“Denkend aan Apeldoorn, dan schiet me ook het bijna vergeten
internationale volleybaltoernooi tussen Kerst en Oud en Nieuw te binnen.”
Vanaf de start van het toernooi in de Mheenhal stond Apeldoorn daarmee
internationaal op de kaart. Jonkheer Beelaerts van Blokland: “Een absolute
belevenis, een toernooi met internationale allure. De stemming was
fantastisch. Het Dynamo-toernooi (1972-1992) was ook een uniek toernooi
vanwege de organisatie: de mix van topclub- en landenteams, de organisatie
met heel veel vrijwilligers, het inkwartieren van de spelers bij particulieren.
Ongekende krachten kwamen daardoor los. Jammer dat het begin jaren ’90
plotseling over was.”

Geen voetballer
We komen bij sporten als tennis. “Aan toptennis in Apeldoorn heb ik
nauwelijks herinneringen. TC De Manege speelde hoog, dat weet ik, maar
spelers kan ik me niet meer herinneren.” Misschien Hellas ter Riet? Zij
won in 1981 de ATK bij de dames. Heeft dat te maken met het feit dat een
burgemeester de belangen van alle inwoners in de gaten moet houden. “Je
moet kijken naar de mogelijkheden voor alle burgers. Het is prachtig als
topspelers en topclubs prestaties neerzetten, dat heeft ook een aanzuigende
werking. Maar er moet ruimte zijn voor de jeugd en de recreatiesporters.”
Jonkheer Beelaerts van Blokland is niet te verleiden om namen te noemen:
”Ik herinner mij veel mensen, maar je loopt het risico dat mensen zich
gepasseerd voelen. Zonder namen te noemen herinner me nog wel een
man die door de Sportraad werd onderscheiden voor zijn jarenlange inzet
voor de voetbalvereniging. Hij trok lijnen op de voetbalvelden en die bij zijn
onderscheiding toegaf: “Ik heb nooit gevoetbald.”

“Op paardengebied was
Apeldoorn ‘top of the bill’”

Paarden
Beelaerts van Blokland stapt over op de paarden. Hij wordt nog
enthousiaster dan hij al was: “De kampioenschappen voor vierspannen.
Absolute wereldklasse. Ook hier weer: een excellente organisatie, een
geweldige ambiance. Publiek dat alles kan zien. Natuurlijk is de omgeving
van Beekbergen meer dan geknipt, maar je moet het allemaal maar kunnen.
Zelf heb ik met volle teugen genoten van dit paardensportspektakel. Een
prima plek ook om contacten te leggen tot aan China toe. Dat moet je niet
uitvlakken. Als paardenliefhebber en als berijder en incidenteel koetsier
weet ik hoe nauw dat allemaal luistert. Overigens, De Levade, dat was ook
een groots en geweldig georganiseerd paardenevenement. Apeldoorn was op
dat gebied werkelijk ‘top-of-the-bill’. Paardenliefhebbers komen behoorlijk
aan hun trekken in en om Apeldoorn. Als het allemaal achter de rug was en
je sprak mensen van de organisatie, dan ging de aandacht meest en vooral
uit naar al die dingen die de volgende keer nog weer beter konden. Dat
ontlokte de voorzitter van de landelijke ruiters de uitspraak: “Ik kom heel
graag in Apeldoorn.”
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Herinneringen
Wat roept de Sportraad voor herinneringen op? “De Sportraad heeft altijd,
en doet dat nog, een heel nuttige functie vervuld in de contacten tussen de
gemeente en de burgers. Er zaten mensen in die wisten hoe het werkt bij
een gemeente. Dat heeft veel overleg gestroomlijnd. De voorzitters, ik noem
de oude Bagchus en ook Herman Herberts, waren typische bruggenbouwers.
Die zorgden ervoor dat je goed met elkaar kon samenwerken. Belangrijk is
ook dat ze het klimaat schiepen waarin initiatieven konden ontkiemen. Je
moet ook als voorzitter geen scherpslijper zijn. Dan gaat het niet lukken. De
Sportraad was ook uniek omdat het uit de eigen rijen van de sport naar voren
is gekomen. De Sportraad functioneert optimaal als de sportverenigingen
ook een overkoepelende organisatie kennen, zoals bijvoorbeeld de
Apeldoornse Tennis Federatie. Dan kun je met een vertegenwoordiger
de afspraken maken, overleg voeren en dan wordt dat goed doorgeleid.
Het is gewoon veel efficiënter als er al een aantal zaken van te voren zijn
doorgesproken en gestructureerd. Anders krijg je een kakofonie en dan kom
je er als gemeente niet meer uit.”
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Privatisering
In 1983 moest er nadrukkelijk worden bezuinigd. Toen werd gesproken
van ‘inleveren’. Voor het eerst kwam privatisering om de hoek kijken.
Door sportvereniging het onderhoud in eigen beheer te geven kon er veel
worden bespaard, zo was de gedachte. Als reactie kwam de eis van de
sportverenigingen dat er dan wel op vaste subsidies gerekend moest kunnen
worden. Dat kwam vooral uit de koker van de Sportraad. Jonkheer Beelaerts
van Blokland. “Tja, dat weet ik nog, maar zo werkt de meerjarenplanning
niet. De overheid werkt nu eenmaal niet zo bindend in de toekomst. Je hebt
om de vier jaar verkiezingen, dus kun je geen langjarige bindingen aangaan.
Hier komt het probleem om de hoek kijken dat lang niet iedereen weet hoe
dat werkt in het plaatselijke bestuur.”
De Sportraad stond voor de belangen van de gehele sport in Apeldoorn en
dus werden er zaken afgewogen. Dat is heel praktisch voor een gemeente.
Je hebt mensen aan tafel die weten dat er meerdere belangen te behartigen
zijn. Daarmee voorkom je ook dat er stokpaardjes worden bereden en dat al
te persoonlijke voorkeuren te zeer aan bod kwamen. Er werd wel eens een
grapje gemaakt: je moet een burgemeester niet te lang hebben, daarmee
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voorkom je dat in de ene periode alle aandacht naar de tennisbanen uitgaat
en in de volgende periode naar het golfen.”
Wat ook van belang is dat je met de mensen in gesprek bent. Collega’s in
grote plaatsen vonden dat moeilijk, maar heel wat keren zijn er mensen met
me opgefietst als ik van Wenum-Wiesel kwam. Dan spraken ze me aan en
als het in mijn vermogen lag, dan kaartte ik zo’n kwestie in het ambtelijk
apparaat aan. Ik vind dat heel logisch.”

Faciliteiten
Komt de sport beter tot zijn recht als er meer faciliteiten zijn? “Dat dacht
ik niet. Je moet geen overbeweiding van faciliteiten hebben. Je moet ze
maximaal benutten, vooral ook door een goede samenwerking. Dan kan
er meer: organisatorisch en financieel. Aan de andere kant, het is wel een
vestigingsvoorwaarde. Als je mensen wilt trekken dan is dat natuurlijk een
voorwaarde. Het blijft echter heel lastig voor gemeenten om te plannen.
Wat staat er te gebeuren. Sommige ontwikkelingen kun je ook niet voorzien.
Tennissen was lang een elite-sport. In de jaren tachtig brak het door en nu
is het een volksport en kun je nauwelijks genoeg capaciteit bieden. Ik bedoel
maar. Cricket daarentegen is hier nog steeds niet doorgedrongen terwijl er
in bijvoorbeeld Australië en India grote stadions voor zijn.” Alles afwegend
zeg ik als je een plan ontwikkeld: niet zo maar droppen, maar testen of het
goed is en daarna ga je met betrokkenen na of het goed landt. Daar heeft de
Sportraad een bijdrage aan geleverd. Ik hou van geordend vergaderen en je
houden aan reglementen. Dat hebben we gedaan.”
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SPORTVERKIEZINGEN

Sportverkiezingen,
Apeldoorn feest

De jaarlijkse Sportverkiezingen waren jarenlang evenementen van allure
in Apeldoorn. Doel was om sporters die bijzondere prestaties haalden eens
flink in het zonnetje te zetten tijdens een avond vol spektakel. Christel
van Reekum is met vele anderen lange tijd nauw betrokken geweest bij
de organisatie ervan en zag het groeien naar een grootse happening waar
Apeldoorn voor uitliep.
De gemeente Apeldoorn kent een sporthuldigingsbeleid dat bestaat
uit de uitreiking van de sportpenningen en de Sportverkiezingen. De
sportpenningen worden tweemaal per jaar uitgereikt op het gemeentehuis.
Iedere Apeldoornse sporter, die Nederlands kampioen wordt, of een
podiumplek behaalt tijdens een EK of WK in een erkende tak van sport, krijgt
een penning.
De Sportverkiezingen begonnen ooit in 1968, toen werd het lang niet
zo groots opgezet. Christel raakte vanaf 1998 betrokken en vanaf dat
moment heeft zij haar steentje bijgedragen aan de enorme uitbouw van het
evenement. Allemaal vrijwillig en allemaal uit respect voor de prestaties
van sporters. “We hebben er echt een show van gemaakt, zo lieten we eens
iemand van het balkon in Orpheus abseilen met de envelop met uitslagen in
zijn hand.”

Groot, groter, grootst
De Sportverkiezingen waren tot 2005 een zelfstandig evenement en
werden ieder jaar in Orpheus georganiseerd. Naast de uitreiking was het
een complete show met dans en allerlei gekke, bijzondere acts. Ook zat
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er veel afwisseling in de uitreikers. Het idee was: ‘Als ieder jaar alleen de
burgemeester de uitreiking doet is dat op een gegeven moment ook niet
meer bijzonder. Wel reikte oud-burgemeester Beelaerts van Blokland ieder
jaar ‘zijn’ talentprijs uit: de Beelaerts van Blokland bokaal.
Qua organisatie zijn verschillende manieren uitgeprobeerd. Soms moesten
bezoekers kaarten hebben, ook is er weleens vrije inloop geweest. Toen dat
het geval was, barstte de grote zaal van Orpheus uit z’n voegen. Veel mensen
moesten buiten de zaal de uitreiking op schermen volgen.” Zo leerden we
ieder jaar weer”.
Voor Christel was deze periode een van de mooiste uit ‘haar’ Sportraadtijd
omdat het ieder jaar weer een uitdaging was om zo’n groot evenement met
een beperkt budget te organiseren. Dat geldt ook voor de show eromheen.
Ieder jaar moest er iets anders geks of bijzonders neergezet worden.
Christel heeft zich in die jaren altijd als vrijwilliger ingezet, samen met een
stevige club mensen. Met plezier en vanuit het doel om de sporters te eren,
ze echt goed in het zonnetje te zetten en respect voor hun prestaties te
tonen. De Sportverkiezingen waren voor hen ook echt een belangrijke vorm
van erkenning, het betekende echt iets, een soort van kers op de taart.

Het roer om

Kampioenenparade.

Vanaf 2006 werden de Sportverkiezingen samengevoegd met het Stadsfeest
van de gemeente. Deze laatste wilde de ‘januari-events’ samenvoegen en
toegankelijk maken voor iedereen. Locatie bleef Orpheus, alleen in een
andere opzet. Een misser omdat bleek dat cultuur en sport niet samengaan
in hetzelfde evenement. De Sportverkiezingen verzopen in het grote geheel
dat door heel Orpheus heen werd gehouden. Sporters werden niet meer op
het podium in het zonnetje gezet maar ergens in Orpheus. Het hele idee van

het eren van hun prestaties, ging verloren. Veel sporters kwamen al niet
eens meer wat echt eeuwig zonde was.
In 2008 gloorde er hoop: de Sportverkiezingen moesten weer een zelfstandig
evenement worden. Ditmaal leverde het beschikbare budget, dat de
gemeente hetzelfde hield als de jaren daarvoor, nog meer problemen
op. Het vinden van sponsoring was bijzonder lastig waardoor alleen de
winnaars konden worden uitgenodigd in het Omnisport centrum tijdens
het baanwielrennen. Ze kwamen hun prijs ophalen en dat was het. Geen
show, geen spektakel. In 2009 kreeg de Sportraad de kans om met de
Sportverkiezingen aan te haken bij het Voetbalgala in Omnisport. Dat was
een mooi jaar waar sporters weer een podium kregen.
In 2010 werd wederom besloten dat de Sportverkiezingen weer een
zelfstandig evenement moest worden. Met heel veel medewerking van
Omnisport werd de volleybal topsporthal ter beschikking gesteld. Dat was
een fantastische locatie, waar een lang gekoesterde wens, een demonstratie
trampolinespringen, in vervulling ging. Dankzij de hoge plafonds in die hal
kon dat! Erg leuk en de sporters kregen hun welverdiende aandacht.
In 2011 stelde de gemeente voor de laatste keer geld beschikbaar en
daarmee viel in dat jaar het doek voor de Sportverkiezingen. De uitreiking
van de sportpenningen en de Sportverkiezingen werden samengevoegd
gehouden in de burger- en raadszaal van het gemeentehuis.
Ontzettend jammer dat dit de laatste keer was. Het respect voor de sporters
kunnen we nu niet meer tonen. stelt Christel. “Zonder geld krijg je niets voor
elkaar.”
De Sportraad breekt op dit moment haar hersenen om het huldigingbeleid
op een andere manier te kunnen invullen. Als het idee er is, staat Christel
vooraan om te helpen organiseren, zo leuk vindt ze het!
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Christel van Reekum
vrijwilligster huldigingbeleid 2003-2011

Apeldoorn
kweekvijver
voor talent
“De Sportraad behartigt belangen en komt op voor de sport in Apeldoorn”,
aan het woord is Christel van Reekum. Daarmee doelt ze vooral op
breedtesport, dat wil zeggen: alles wat niet met topsport te maken
heeft. “Iedere vereniging kan bij de Sportraad terecht, maakt niet uit
hoe klein, de Sportraad komt op voor voetbalclubs maar ook voor de
hondentrainvereniging. Sport is een basisbehoefte en die moet toegankelijk
en betaalbaar blijven.”
Christel was jarenlang in dienst van de Sportraad, de laatste jaren
werkte ze op vrijwillige basis. Haar dienstjaren vervulde ze als
bureauondersteuner wat neerkomt op een enorme spin in het web
functie. “Ik was opvangnet voor alle vragen van verenigingen en de
gemeente, fungeerde als contactpersoon voor onze achterban en het
bestuur, deed de ledenadministratie, hield contact met de leden en nog
veel meer. Ontzettend afwisselend en daardoor juist erg leuk”, vertelt
Christel enthousiast. Toen Christel in 2003 uit dienst ging betekende dit
zeker niet dat ze zich niet langer inzette voor de Sportraad, integendeel.
“Ik ben teruggekomen op een vrijwilligerscontract en hield me
volledig bezig met het huldigingsbeleid en dan vooral de halfjaarlijkse
uitreiking van sportpenningen en sportverkiezingen.” Dit laatste werd
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een jaarlijkse happening die Christel in ‘haar’ tijd, samen met een
team enthousiastelingen, wist uit te breiden tot een groot Apeldoorns
evenement!

Heel veel highlights…
Als we Christel vragen naar mooie en bijzondere momenten uit de tijd dat
ze voor de Sportraad werkte komt er een stevige opsomming. Opvallend is
dat het allemaal heel verschillende onderwerpen zijn. “Ik heb een aantal
keren een Koninklijke onderscheiding aangevraagd voor bestuursleden, met
succes! De overige bestuursleden vonden, samen met mij, gewoon dat ze
het verdiend hadden.” Zo werden vice voorzitter Frans van Melsen, voorzitter
Hans Berkman en bestuurslid Freek Kamminga onderscheiden in naam der
Koningin.
“Een bijzonder moment vond ik toen voorzitter Hans Berkman ten strijde
trok richting Den Haag tijdens de bezuinigingsronde eind jaren ’90. Gewapend
met een kale kip voerde hij actie tegen de bezuinigingen op het Binnenhof
onder het mom ‘van een kale kip kun je niet plukken’. Prachtig vond ik dat!”
Dat rebelse, daar houdt Christel wel van, dat blijkt ook uit de volgende
highlight die ze noemt. “De laatste 15 jaar heeft de Sportraad zich veel meer
op de kaart gezet in Apeldoorn en laten zien wat ze allemaal doet. Daardoor is
deze club soms ook een echte lastpak voor de gemeente. Dat hoort erbij vind
ik, als je belangenbehartiger bent voor zoveel verenigingen.” Als voorbeeld
van ‘lastpak’ noemt Christel de herinrichting van sportpark Orderbos.
“Daar hebben we ons toen nadrukkelijk mee bemoeid en begeleidden de
verenigingen richting de gemeente. We waren echt belangenbehartiger en
kwamen sterk op voor onze leden”, blikt Christel terug.
De enorme professionaliseringsslag van de jaarlijkse sportverkiezingen,
mag Christel voor een belangrijk deel op haar eigen conto bijschrijven. De
sportverkiezingen begonnen in 1968 maar vanaf 1998 werd het uitgebreid tot
een grote jaarlijkse happening die de grote zaal van Orpheus destijds bijna
uit zijn voegen deed barsten. Compleet met muziek, spectaculaire shows,
sportdemonstraties en allerlei gekkigheid werden sporters flink in het
zonnetje gezet.

Persoonlijke passie
Dat Christel zich al die jaren met zoveel enthousiasme voor de Sportraad
heeft ingezet, komt allesbehalve uit de lucht vallen. Haar vader was eind
jaren ’70 en begin ’80 penningmeester van de Sportraad. Daarnaast is sport
haar met de paplepel ingegoten en kan ze zich geen leven zonder sport
voorstellen. “Ik kom met drie broers uit een echt mannengezin. “Op zondag
zaten we om 19.00 uur met ons bord op schoot op de bank klaar voor Studio
Sport en ik volg nog steeds ongeveer alles op sportgebied: schaatsen,
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boksen, Olympische Spelen, EK en WK voetbal en ga zo maar door. Ik ben
zelfs in staat er vrij voor te nemen”, bekent ze lachend. Zelf deed Christel
jarenlang aan turnen bij NTK. “Toen ik 14 jaar was, moest ik van mijn
vader iets voor de club doen. Ik werd toen voorturnster waarbij ik kinderen
oefeningen voordeed en de leidster hielp.” Tegenwoordig is Christel actief
als arbiter bij biljartwedstrijden door het hele land, op allerlei niveaus. Vlak
nadat haar vader overleed, kwam de vacature voor bureauondersteuner bij
de Sportraad voorbij, net of het zo moest zijn.
De Sportraad is in de loop der jaren uitgegroeid tot de belangenbehartiger
voor alle sportverenigingen in Apeldoorn, van klein tot groot en daarmee een
belangrijk instituut. Juist in deze tijden van bezuinigingen, vindt Christel.
“Ik word boos als ik hoor dat de gemeente zegt dat sport geen kerntaak
is. Kinderen worden steeds dikker en dat is wel degelijk ook een probleem
van de gemeente. Sportstimulering voorkomt overgewicht.” Ze vervolgt:
“De Sportraad kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bezuinigingen
door samen met het Verenigingsburo een loket te vormen namens alle
verenigingen in Apeldoorn. Dit loket kan inspreken namens zijn achterban in
plaats van dat alle verenigingen dit apart van elkaar doen.” Veel efficiënter,
meent Christel.

Echte sportstad
Zo’n 1,5 jaar geleden werd het idee ‘Bestuurdersacademie’ geboren, weer
een mooi initiatief vanuit de Sportraad. “Iedere vereniging heeft een bestuur
nodig maar het is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend dat je iets
extra’s doet voor de vereniging waar je sport”, legt Christel uit. Het idee is
simpel en daardoor krachtig. Uit iedere discipline van een bestuur is er een
trainer met praktijkervaring. Denk aan een penningmeester, secretaris,
pr-specialist et cetera. Zij leiden nieuwe bestuurders op om hen zo te
enthousiasmeren iets voor hun vereniging te doen. “Ik geef, samen met een
collega-bestuurder, tweemaal per jaar de training voor secretaris, erg leuk
om te doen. Je zit met mensen uit allerlei hoeken aan tafel, ik leer er zelf
veel van en ik kan mijn kennis doorgeven.”
Apeldoorn sportstad? Jazeker! Christel noemt Apeldoorn een kweekvijver
voor talent. “Kijk maar naar karate, zwemmen, atletiek, volleybal, schieten
en ik vergeet vast nog wel iets. Qua accommodatie is Omnisport natuurlijk
prachtig, met mooie faciliteiten voor atletiek, baanwielrennen, volleybal en
het ROC sport er ook.” Ten slotte noemt Christel nog de menwedstrijden bij
Riant in Beekbergen. “Een prachtig evenement met internationale allure!”
Kortom: Apeldoorn sportstad, echt wel! En de rol van de Sportraad daarin?
“Heel belangrijk, zo proberen we sport toegankelijk en betaalbaar te houden
voor iedereen!”
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De bewuste burger

Misschien is een passende typering van de jaren tachtig dat de bewuste
burger zich ook in praktische zin laat gelden. Meedenken, meesturen en
meebeslissen. Niet alleen meer reageren en proberen te redden wat er te
redden valt, maar de ontwikkelingen voor zijn. Men wil worden gehoord en
gehonoreerd. Koningin Juliana draagt begin van het decennium de scepter
over aan dochter Beatrix. De menigte bij de Nieuwe Kerk bejubelt de nieuwe
vorstin. Tijdens de rijtoer door de hoofdstad zijn er protesten te horen.
Er wordt gescandeerd: ‘geen woning-geen kroning’. Aan het eind van het
decennium veranderen de politieke verhoudingen in Europa drastisch: op 1
november 1989 valt de Berlijnse muur.

Sport

Ook in die tijd

NIEUWS

1980 - 1989

1980 - 1989

Gorbatsjov predikt in
Rusland Glasnost en

Perestroika als termen voor
nieuwe politiek vrijheid.
Onder invloed van grote

werkeloosheid wordt de
VUT en ATV ingevoerd.

In Nederlandse steden

openen de eerste gedoogde
coffeeshops.

Sportief is het een mooi decennium met als één van de trotse herinneringen
dat Oranje in 1988 Europees Kampioen wordt. Amsterdam staat op zijn
kop bij de intocht van het gouden elftal. Het was ook de tijd van ‘inleveren’.
Verworvenheden bleken ineens niet meer zwaar verankerd.
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1980 - 1989

Apeldoorn

De Sportraad

Begin jaren tachtig moet er stevig worden bezuinigd. Ook in Apeldoorn,
dat betekent snoeien. Er wordt openlijk gefilosofeerd over meer
particulier initiatief. Het toverwoord is privatisering: sportclubs regelen
zelf het onderhoud van de velden. Mooi ook voor mensen die een nuttige
vrijetijdsbesteding zoeken. Na hun pensionering of om andere redenen. De
discussie is complex. Beschikken vrijwilligers wel over de nodige kennis en
ervaring?
Het geldgebrek is nijpend en in maart 1983 ontvouwt de gemeente plannen
om het Kristalbad te verkopen.
Bewuste Apeldoornse burgers proberen die plannen te blokkeren. De
stichting ‘Vrienden van het Kristalbad’ wordt opgericht en zamelt geld in
voor een glijbaan om meer publiek te trekken. Dat lukt. Maar in 1988 staat
het voortbestaan opnieuw op de tocht. Men wil gaten in de begroting dichten
door het bad te dempen voor villabouw. Dat leidt tot felle protesten. In 1990
is het Kristalbad zelfs inzet van de gemeenteraadsverkiezingen. Nog steeds
is het bad open. Misschien is het maar goed ook, want in de jaren’ 80 van
de vorig eeuw vestigden grote bedrijven als Centraal Beheer en delen van
de Belastingdienst zich in Apeldoorn. Dan is het Kristalbad natuurlijk een
aantrekkelijke accommodatie.

Onderzoeken
De Sportraad initieert in 1981 een tweetal onderzoeken. Het eerste
onderzoek gaat over sportieve recreatie. Als middel werd een steekproef
onder de Apeldoornse bevolking gehouden. Het doel was een antwoord te
krijgen op de vraag hoe het zit met de behoefte aan sportieve recreatie. Het
in 1981 gestarte onderzoek naar sportieve recreatie krijgt al in 1982 een
vervolg. De Sportraad wordt gevraagd de komende vier jaar deel te nemen
een de plangroep Sportieve Recreatie. Het tweede onderzoek ging over de
basiskosten van de sportbeoefening. Ook in 1981 wordt afscheid genomen
van twee langjarige leden: de heren v/d Hazel en Schimmel.
Sportgala
Het eerste Sportgala vindt plaats op 11 mei 1984. Georganiseerd door
de Stichting Sportevenementen Apeldoorn. Een succesvol avondvullend
programma met veel demonstraties en als hoogtepunt de Apeldoornse
Sportverkiezingen. Droevig nieuws was er door het plotselinge overlijden
van Tom Sprenger. Succes was er ook voor de Sportraad die het voor elkaar
kreeg dat een voorgenomen tariefsverhoging van 10% van de gemeentelijk
sportvelden niet door ging. In ieder geval voor de periode van een jaar.
Ontmoetingen
In de toen nog jonge wijk de Maten begint in 1986 op aandringen van de
Sportraad de bouw van een nieuwe sporthal, de Matenparkhal. Het is de
derde sporthal in de stad. Sporters in de Maten ontmoeten elkaar in deze
moderne hal. De eerste sportontmoeting vindt in 1986 plaats. Het doel
van deze nieuwe Sportraad activiteit is het verstevigen van de onderlinge
contacten tussen de verenigingen door het beoefenen van elkaars sport. Met
26 deelnemende verenigingen was dit een groot succes. De heer M. Booy
wordt tot erelid benoemd.

Heropening Sportfondsenbad
door wethouder Vriezen 1981.

Jubileum
De Sportraad bestaat 25 jaar. Het is 1987 en in die tijd is de Sportraad
uitgegroeid tot een instituut met een vaste waarde voor de stad. Vriend en
vijand bevestigen: de Sportraad is een belangenbehartiger voor de sport om
rekening mee te houden. In ditzelfde jaar werden een aantal sportinstuiven
georganiseerd waar mensen voor een gulden onder begeleiding konden
sporten. De belangstelling was groot. In het begin met argusogen gevolgd
door de clubs die dit als oneerlijke concurrentie zagen.
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1980 - 1989

Sportraad met stand op
de Hestabeurs 1980.

Schoolsport en automatisering
Frans van Melsen neemt namens de Sportraad in 1989 deel aan het
schoolsport kennismakingsproject met 8 deelnemende scholen. De Gelderse
Sportfederatie verleende een financiële bijdrage van f 7500,-. Het is 1990
als de afdeling voorlichting van de gemeente komt met een voorstel of
de Sportraad wilde participeren in een locale databank waaruit inwoners
van Apeldoorn informatie konden halen over alle sportverenigingen,
accommodaties en meer in de stad. In een vergadering van 23 april 1990
werd dit voorstel zonder meer aangenomen. Herman Herberts wordt tot
erelid gekozen en in samenwerking met de Gelderse Sport Federatie worden
drie nieuwe cursussen georganiseerd voor de verenigingen: de rol van de
penningmeester, public relations en een cursus sponsoring.

Topper van toen

❮	Paul Haldan (tafeltennis)
Zes maal Nederlands kampioen tafeltennis

46

e e n h a lv e e e u w S po r t r a a d A pe l d o o r n

Samen sterk voor de sport

47

interview

Hans Berkman
voorzitter Sportraad 1993 - 2000

Niet lullen
maar poetsen
Hans Berkman was voorzitter van de Sportraad tussen 1993 en 2000. De oud
Centraal Beheer directeur (automatisering) en geboren Rotterdammer had
na zijn pensionering wat tijd over. Tijd die hij met veel overgave onder meer
besteedde aan de Sportraad. Op voordracht van Jan Brouwers die hij had
leren kennen toen hij voorzitter was van de Apeldoornse tennisfederatie.
Berkman:“De Sportraad was in die tijd net een vakbond. In mijn
voorzittersperiode was er sprake van ingrijpende gemeentelijke
bezuinigingen. Als Sportraad hebben we daar succesvol tegen kunnen
ageren. Enerzijds door middel van protestacties te laten blijken dat het zo
niet kon, anderzijds door goede relaties te onderhouden met de gemeente
en de sportclubs. Ik onderhield veel informele contacten. Met raads- en
commissieleden. Met veel mensen uit die periode, zoals oud- burgemeester
Bruins-Slot kan ik het tot op de dag van vandaag goed vinden.”

De sponsors
Sponsoring en meer algemeen de relatie tussen sport en bedrijfsleven was
in die tijd niet vanzelfsprekend en gebeurde altijd min of meer toevallig.
“Bijvoorbeeld onder invloed van bezuinigingen werden de sportclubs, maar
48
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ook de Sportraad gedwongen hun benodigde financiering ergens anders
te halen. De Sportraad organiseerde het grootste sportevenement van de
stad, de Sportverkiezingen. Dat evenement kostte veel geld. Wij hebben
samen met een aantal grote sponsors vorm gegeven aan de financiering
van dit grote evenement. Ik noem Wegener, de Rabobank, Dijkstra, Kok en
van Roozen notarissen en Centraal Beheer. Met behulp van deze sponsors
konden we evenementen professioneel neerzetten en laten groeien. Toen
op enig moment bleek dat de Sportverkiezingen voor ons te groot werden,
konden we mede door deze sponsoring professioneel organisatiebureau TO
totaal inhuren. Theo Gerrits van dit bureau was wel in voor gekke dingen.
Een van de dingen die hij van de grond tilde was de verhuizing van de
Hanos- naar de Rabozaal en dat de sportclubs in Orpheus live demonstraties
verzorgden.”

Prijzen
Een van de sportprijzen die jaarlijks werd vergeven was de Beelaerts van
Blokland bokaal. Een aanmoedigingsprijs voor aanstormend jeugdig talent.
Hans Berkman: “Een bijzondere prijs die er op een bijzondere manier
gekomen is. Wij wilden graag een aanmoedigingsprijs voor jeugdige
sporters. De gemeenteraad, die hiervoor toestemming moest geven, ging
hiermee niet akkoord. De toenmalige burgemeester Beelaerts van Blokland
heeft het toen zelf gedaan, op persoonlijke titel. Het leuke is dat hij altijd zijn
eigen prijs heeft uitgereikt en zich altijd verdiepte in de sporters. Een mooi
voorbeeld daarvan was een speler van Rugbyclub de Rams, die deze prijs
kreeg. Beelaerts verwachtte wellicht een ‘gewone’ jongen van 18 en niet de
beer van een vent die opeens hoog boven hem uittorende toen hij zijn prijs
kreeg uitgereikt.”

van deze zogenaamde toppers was dat ze zo makkelijk wegkwamen met de
opmerking ‘ik was even niet scherp.’ Voor een gehoor dat vrijwel helemaal
uit gedreven sporters bestond raakte hij hier een gevoelig punt en oogstte
veel waardering.”

Respect
Berkman somt moeiteloos een aantal mensen en momenten op waar hij
goede herinneringen aan bewaart. “In de periode dat ik actief was kwam het
topvolleybal in Apeldoorn goed op stoom. Dynamo kwam met spelers zoals
Bas van der Goor aan de top. Voor Bas van der Goor heb ik veel respect. Hij
heeft laten zien dat diabetes geen belemmering hoeft te zijn om aan topsport
te doen. Na zijn actieve sportcarrière is hij zich met zijn eigen Bas van der
Goor Foundation actief blijven inzetten om mensen met diabetes met behulp
van de sport een betere kwaliteit van leven te bieden. Ook Herman Hobert,
die jarenlang de sportverkiezingen presenteerde, is blijven hangen. Temeer
omdat later een van de vaste presentatoren is geworden van het immens
populaire radiosportprogramma Langs de Lijn. Niet te vergeten natuurlijk
Jan Brouwers door wie ik actief bij de Sportraad betrokken ben geraakt.
Ik ben blij dat ik iets voor de sport heb betekend. Maatschappelijk gezien
heeft de Sportraad een gezicht en een functie. We kunnen veel voor de
sportverenigingen betekenen. Mijn vele vrijwilligerswerk, waarvan de
sport een belangrijk deel uitmaakte, heeft mij persoonlijk een Koninklijke
onderscheiding opgeleverd. “

“De Sportraad heeft een
gezicht en een functie”

De pers
De pers kende in die tijd een heel eigen dynamiek. Berkman: “We werden
nogal eens geconfronteerd met uitingen in de pers waarop we niet altijd
konden reageren of waar we om een of andere reden niet blij mee waren.
Afspraken met de pers waren niet zo gebruikelijk.
We hebben toen erg geïnvesteerd in onze relaties met de pers. Onder
andere met Ronald Woudenberg en Gep Leeflang. Dat werkte goed.
Ronald Woudenberg, helaas is hij overleden, heeft later tijdens een van
de sportverkiezingen een gesproken column voorgelezen waarmee hij
veel indruk maakte. Het ging over de onrechtvaardigheid tussen zwaar
overbetaalde voetballers en de noeste trainingsarbeid van bijvoorbeeld
volleyballers en de hardlopers van AV 34. Zijn grootste frustratie ten aanzien
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Poot stijf
Berkman:”Ik hoop dat we er ook nu, in een tijd van veel bezuinigingen,
weer in slagen om de sport betaalbaar te houden. We moeten niet alles
willen wegbezuinigen. Dat zal veel vragen van de Sportraad en van de
verenigingen. Als rechtgeaard Rotterdammer ben ik van het type: ‘niet lullen
maar poetsen.’ Dat mag van mij in de huidige tijd nog wel iets meer aan
de oppervlakte komen. Ik zal waarschijnlijk wel de geschiedenisboekjes
ingaan als ‘Berkman die zijn poot stijf hield’ toen ik na een knieoperatie in
een rolstoel de raadzaal binnenkwam en als de man die insprak tijdens de
raadvergaderingen met het bordje ‘niet spreken met de bestuurder’ voor
zijn neus. Meegekaapt uit een Rotterdamse tram. Als dat mijn lot is, ben ik
tevreden.”
Samen sterk voor de sport
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Johan Kruithof
wethouder van sport

Rol opeisen

Johan Kruithof (60) heeft als wethouder onder meer Sport en Onderwijs in
zijn portefeuille. Zoals hij zelf zegt: “Ik ben al vanaf mijn jeugd behept met
sport.” Zijn eigen gezin sport ook graag. Zeggen ze ook tegen elkaar: ‘lekker
bewegen is goed voor je’.
Volgens Kruithof is sport veel meer dan een beetje inspannen en ontspannen.
“Sport is belangrijk: het is goed voor lijf en leden en je kunt er heel veel
vaardigheden mee opdoen, die je elders in de maatschappij heel goed kunt
gebruiken: samenwerken in een team, extra inspannen om een resultaat te
bereiken, sociale vaardigheden, wie is in bepaalde situaties de baas.” Bewegen
is belangrijk voor iedereen, van jong tot oud, benadrukt Johan Kruithof.
Dat belang houdt volgens Kruithof niet automatisch in dat de overheid daar
zonder meer accommodaties en hulp voor beschikbaar stelt in de vorm
van subsidies of leningen. “Waar mogelijk moet de overheid een financiële
bijdrage leveren, maar aan de andere kant moet je ook bedacht zijn op wat
ik dan maar noem ‘subsidieverslaving’. Soms wordt al te makkelijk gedacht
dat de overheid wel zal bijspringen. In alle omstandigheden, in economische
voor- en tegenspoed, zou ik willen waarschuwen om niet te afhankelijk te
raken van subsidiegelden.”
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Delen
Als wethouder ziet Johan Kruithof in de Sportraad een organisatie
die de sport kan helpen om op verschillende niveaus een aangepaste,
vernieuwende benadering te kiezen: in de opleiding van het bestuurlijk
kader, in het bepalen van prioriteiten bij het sportbeleid en ook door te
werken als belangenbehartiger van een reeks sportverenigingen. “Ik zou
de verenigingen ook graag prikkelen om meer te gaan samenwerken.
Ik ben mij daarbij bewust van gevoeligheden als de eigen identiteit, de
ontstaansgeschiedenis en zo meer. Tegelijk zou het jammer zijn als dat
een belemmering vormt voor de exploitatie van een club. Centraal staat de
sportbeoefening, daarnaast natuurlijk samen genieten van een drankje na de
wedstrijd. Wat is er dan logischer om bepaalde faciliteiten te delen?”
Johan Kruithof switcht naar de relatie topsport en breedtesport. “De
breedtesport is toeleverancier voor topsport. Veel mensen genieten van
de ontspanning door inspanning. Prima. Maar uit die breedtesport moet
ook de aanvoer van nieuwe talenten komen. Dat is geen doel op zich,
maar het is wel mooi als die talenten boven komen drijven. Vandaar dat je
kunt appelleren aan de verenigingen om ook topsportbeleid uit te zetten.”
Kruithof gaat verder over de maatschappelijk functie van topsport. “Toppers
zijn vaak rolmodellen. Daar kunnen anderen, de jeugd voorop, een voorbeeld
aan nemen. Daarnaast heeft sport een reeks van andere functies. Sport
draagt, als het goed is, bij aan sociale cohesie. Samen bouwen mensen
aan de club, de actieve spelers zijn het uithangbord, de actieve leden en
toeschouwers de basis.”

Samen de toekomst
Samen is voor Johan Kruithof een sleutelwoord: “Veel complexe problemen
en zaken die kennis en ervaring vragen, zoals bijvoorbeeld onderhoud,
besturen, trainen kun je misschien door samenwerking beter oplossen.
Het punt van meer samenwerking staat al 39 jaar op de agenda. Nog
steeds is optimale samenwerking bij sportverenigingen op alle terreinen
geen feit. Tegelijk mag je niet onvermeld laten dat er toch geweldige
samenwerkingsverbanden bestaan.” Johan Kruithof gaat er in dat kader niet
aan voorbij dat sport emotie is en dat de identiteitsvraag soms een grote rol
speelt in het verenigingsbeleid. “Daar kan de Sportraad naar mijn idee een
stevig aandeel in leveren.”
Kruithof richt de blik graag even naar voren. Hoe zit het met het benutten
van de faciliteiten? “Omnisport biedt mogelijkheden om Apeldoorn als
wielerstad te profileren, kijk maar naar het Wereldkampioenschap in 2011.
Een fantastisch evenement. Heel goed georganiseerd, aantrekkelijk voor het
publiek en een uitstekende gelegenheid om Apeldoorn onder de aandacht te
brengen van een groot publiek. Wanneer er sprake is van meedingen naar
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nieuwe kampioenschappen of zelfs de Olympische Spelen in 2028, dan moet
Apeldoorn toch op zijn minst een plaatsje krijgen in het officiële‘bidbook’. In dat
kader moeten Apeldoorn en dus ook de Sportraad zich wat meer laten zien.”
Kijken we naar het bedrijfsleven en de sport. Johan Kruithof meent dat
daar meer initiatieven mogen en misschien ook kunnen worden ontwikkeld.
“Als portefeuillehouder Stedendriehoek proberen we bepaalde initiatieven
te ontplooien in de regio. Daar zetten we sterk in op de economische
versterking van de regio. Sportvoorzieningen vormen een belangrijk
keuzecriterium, naast de bruisende binnenstad en goede woningen.”

Sportraad
De Sportraad vervult een unieke functie als het gaat om besturen van
verenigingen, zo meent Kruithof: “De Sportraad doet geweldig aan
belangenbehartiging, maar ik vermoed dat er ook een goed gedefinieerde rol
als wegbereider naar een professionelere aanpak van het beheer kan worden
gemaakt. Dat hoeft geen enkele invloed te hebben op de bestaande sfeer
en benadering, integendeel: het zou een geweldige stimulans zijn om sport
betaalbaar te houden en vooral: binnen ieders bereik. Daarin mag men, vind
ik, een beroep doen op het gemeentelijk bestuur. Ik daag de Sportraad uit
om het ook te hebben over topsport. Feit is dat we kunnen bogen op prachtig
breedtesport. Alles klopt hier: accommodaties, de bereikbaarheid, de
ligging. We zijn het er over het algemeen wel over eens dat de sport zichzelf
zoveel mogelijk kan bedruipen. Stimuleren dat daar topsport plaatsvindt dat
mag ook wel iets kosten, vooral als je kijkt naar de spin-off.”
Johan Kruithof is er van overtuigd dat Apeldoorn het goed doet. “We hebben
in zware bezuinigingen bijvoorbeeld geen druppel zwemwater ingeleverd.
De Sportraad vervult tot op heden een belangrijke functie in het hele
spectrum van overleg, belangenbehartiging en het maken van sportbeleid.
Als gemeente hebben we regelmatig overleg om de situatie af te tasten:
wat is de stand van zaken, wat kunnen we met elkaar regelen, waar schort
het aan. Dat gaat in een heel plezierige sfeer en schakelen gaat heel snel
vanwege de korte lijnen. We kunnen elkaar goed vinden en we kunnen het
goed met elkaar vinden, zowel praktisch als bestuurlijk. Daarom ben ik
veelvuldig aanwezig bij allerlei verenigingen: voetbal, tennis et cetera. Het
belang van sport kun je niet alleen afleiden aan de hoogte van de subsidie.
Men kan mij op die momenten dat ik daar ben ook zaken voorleggen. Dan
kunnen we het ook met elkaar hebben hoe we die prachtige accommodaties
die het nodige kosten, betaalbaar houden. De Sportraad kan daarin het
nodige betekenen. Niet zonder meer als leider, maar wel als voortrekker, als
initiator! Dan is het mogelijk om in eendrachtige samenwerking problemen
te ‘tackelen’. Daarbij moet het uitgangspunt zijn: we kijken niet hoe het was,
hoe het moet worden. Kom maar op zou ik zeggen.”
Samen sterk voor de sport
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Begin van een
nieuwe wereld

De wereld staat aan het begin van een nieuwe tijd. Het einde van de Koude
Oorlog in 1991 geeft velen het idee dat conflicten en oorlogsdreiging
voorgoed tot het verleden behoren. De Verenigde Staten, Engeland,
Frankrijk en China beloven te stoppen met kernproeven. Joegoslavië valt
in stukken uiteen. In Bosnië komt het tot bloedige conflicten tussen de
diverse bevolkingsgroepen. Om de misdaden die zijn begaan te onderzoeken
en te berechten wordt in Den Haag het Joegoslaviëtribunaal opgericht.
De Duitse hereniging krijgt vorm door de aansluiting van het oosten bij de
Bondsrepubliek Duitsland. In Zuid Afrika verrast de nieuwe premier F.W. de
Klerk de wereld door Nelson Mandela in 1990 vrij te laten en met het ANC te
willen praten over het beëindigen van de apartheid.

Ook in die tijd

NIEUWS

1990 - 1999

1990 - 1999

Irak valt Koeweit binnen en
de Golfoorlog is een feit.

Het samenlevingscontract
wordt ingevoerd waardoor

ook homo’s de mogelijkheid
krijgen te trouwen.

Tussen 1995 en 2000

verovert mobiele telefonie

Sport

ongekend snel Nederland
en de wereld.

De eerste Nederlandse successen manifesteren zich tijdens de Olympische
Spelen van Barcelona in 1992. Ellen van Langen wint een gouden plak op de
800 meter. Succes voor Ajax is in er 1995 als ze zowel de Champions league
als de wereldbeker winnen. In 1996 werd ook de Elfstedentocht verreden.
Henk Angenent blijft in een spannende eindsprint Erik Hulzebosch net
voor. Angenent herhaalt zijn prestatie in 1997. Richard Krajicek wint in 1996
Wimbledon. Net als de volleybalmannen, die goud winnen op de Olympische
Spelen van Atlanta, een prestatie van formaat. Marianne Timmer en Gianni
Romme schrijven schaatsgeschiedenis op de Spelen van 1998 met gouden
plakken op de 1500 en 10 kilometer. Een jaar later is het de beurt aan Rintje
Ritsma. Op alle vier de afstanden haalde hij de Europese titel.
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1990 - 1999

Apeldoorn

De Sportraad

De binnenstad van Apeldoorn krijgt een nieuw gezicht. Op twee plaatsen
verrijzen grote nieuwe bouwwerken. In 1990 start de bouw van het nieuwe
stadhuis dat in 1992 officieel wordt geopend. Aan de andere kant van het
centrum start in 1993 de bouw van de Oranjerie waar het winkelend publiek
twee jaar later terecht kan. Apeldoorn wordt ook beter bereikbaar door de
aanleg in 1990 van het laatste stukje A50 bij Hoenderloo. Smaakprofessor
Peter Klosse van de Echoput richt in 1991 de Academie voor Gastronomie
op en De 150000-ste inwoner wordt in 1995 geboren. Stadgenoot Leon van
Bon wint in 1997 een etappe in de Tour de France en in 1999 verschijnen de
eerste bewakingscamera’s in het locale straatbeeld. Op het Caterplein.

Sportraad officieel een vereniging
Op 11 februari 1991 is de Sportraad Apeldoorn officieel een vereniging
geworden. De Sportraad is ingeschreven in het verenigingsregister van de
Kamer van Koophandel. Er werd een huishoudelijk reglement opgesteld.
Dat betekent dat de Sportraad Apeldoorn een ‘echte’ vereniging werd met
volledige aansprakelijkheid.
Verenigingsjaar 1991
1991 was het eerste verenigingsjaar. Het bestuur heeft veel tijd besteed
aan het inrichten van de juiste organisatiestructuur. Hiervoor zijn een
aantal commissies in het leven geroepen die specifieke taken tot uitvoering
moesten brengen. Door middel van veel gesprekken met onder andere de
politiek en de sportwereld werd meer bekendheid gegeven aan het werk van
de Sportraad.
Begin sponsorwerving in 1991
Sponsorwerving werd serieus aangepakt in 1991. Aan grote bedrijven werd
gevraagd om structureel een bijdrage te leveren aan de inkomsten van
de georganiseerde sport in Apeldoorn. De doelstelling was om met tien a
twintig ondernemingen structureel een bedrag van ca. 250.000 gulden bijeen
te brengen ter ondersteuning van de lokale sportbeoefening.
Eerste Happy Sports Hour
Het eerste Happy Sports Hour werd gehouden op 22 oktober 1991 in de
pianobar met als onderwerp “Sport en gezondheid”. In latere jaren werd het
Happy Sports hour opnieuw georganiseerd in de Cantharel en café de Paris.
Tijdens deze Happy hours werden verschillende actuele thema’s behandeld.
Groei van de Sportraad & Verhuizing
De Sportraad heeft in 1993 geconstateerd dat ze de afgelopen jaren
hard gegroeid is. In 1993 waren 123 verenigingen (ruim 38.000 sporters)
aangesloten Dat was 46,4% van het totale bestand aan sportverenigingen in
Apeldoorn.

De gouden medaillewinnaars worden gehuldigd door burgemeester Bruins Slot.
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1980 - 1989

Stedendriehoek
Op initiatief van de Sportraad is in 1993 een samenwerking op gang
gekomen tussen de Sportraden van Deventer, Zutphen en Apeldoorn.
Onderwerpen van gesprek waren: topsportaccommodaties, opleiding,
alcohol matigingsbeleid, drank en horecawet, bezuinigingen, gezamenlijke
opleidingen en vele andere zaken. De bedoeling is dat drie tot vier keer per
jaar een Stedendriehoek overleg plaatsvindt.
Veel projecten
Een decennium van veel projecten. In 1996 zijn twee nieuwe projecten
gestart. ‘Ik drink niet voor mijn club’ en ‘Jeugd in Beweging’. Het project ’Ik
drink niet voor mijn club’ sloeg erg goed aan. 25 november 1996 waren al
ruim 2500 contracten afgesloten binnen meer dan 25 verenigingen. In 1999
is door de Gelderse Sport Federatie, de Sportraad, de gemeente Apeldoorn,
Ernst & Young en de Rabobank Apeldoorn een begin gemaakt met een
FINAD-project. Doel was het inventariseren wat er met betrekking tot de
financiële administratie zou kunnen worden uitbesteed. In 1999 is het project
Meten = Weten, na 3 jaar afgerond.
Het project werd opgezet om uit te zoeken of, en zo ja hoe, gemeentelijke
bezuinigingen hun doorwerkingen zouden hebben bij sportverenigingen.

Bezuinigingen
Bij de Gelderse Sportfederatie is een beroep gedaan op de Lotto en Toto
pot 1995 ten behoeve van het binnen de Apeldoornse regio stimuleren
van samenwerkingsverbanden bij de sportverenigingen. Het bestuur van
de Sportraad is gedurende het hele jaar 1996 betrokken geweest bij de
besluitvorming over de herschikking van middelen binnen de gemeente.
Er werd in 1996 besloten dat de Sportraad onder alle sportverenigingen
in Apeldoorn halfjaarlijks een enquête zou houden om de effecten van de
bezuinigingen te meten.
1998 een moeilijk jaar
Het jaar 1998 is voor de Vereniging Sportraad Apeldoorn een
turbulent jaar. Er waren communicatieproblemen met de gemeente,
huisvestigingsproblemen die hebben geleid tot een verhuizing naar een
locatie buiten het stadhuis. En niet in het minst het feit dat de gemeente en
de Sportraad het oneens zijn wat de financiële basis zou moeten zijn waarop
de Sportraad haar taken op een verantwoorde wijze zou moeten uitvoeren.
Het bestuur is in 1998 lange tijd demissionair geweest: van 18 mei tot
23 november.
Verhuizing
2 juni 1998 verhuist het Sportraadbureau binnen het stadhuis van de
2e etage naar een kleine ruimte in het souterrain. Op 15 december 1998
werd een nieuwe kantoorruimte betrokken aan de Deventerstraat in
Apeldoorn.

Toppers van toen
❮	Leon van Bon (wielrennen)
Deelnemer aan de Olympische Spelen en
de Tour de France.

Ester Goossens (atletiek) ❯
Een topper die vele malen Nederlands
kampioene is geworden, zowel indoor als
outdoor op diverse onderdelen.
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Fred de Graaf
Burgemeester van Apeldoorn tussen 1999-2011

Buiten de lijnen
is ook belangrijk
Fred de Graaf was 12,5 jaar burgemeester van Apeldoorn. Als hij geen
voorzitter van de Eerste Kamer was geworden, dan geeft hij het een goede
kans dat hij was gebleven tot aan zijn pensioen. “Ik heb een geweldige tijd
gehad als burgemeester in Apeldoorn. Zeer afwisselend, je werd bestuurlijk
uitgedaagd en op vele gebieden heb ik initiatieven geboren zien worden en
tot volle wasdom zien komen.”
De Graaf was een verwoed hockeyer. Hij begon op zijn 10e jaar en stopte
toen hij burgemeester werd van Apeldoorn. De Graaf: “Er waren helaas twee
verenigingen in Apeldoorn, een onmogelijke keuze voor een burgemeester.
Ik heb toen wel geadviseerd samen te gaan. Als dat was gelukt, was ik
onmiddellijk weer gaan hockeyen.” Tussen twee haakjes: de Graaf was ook
nog bondscheidsrechter bij de hockeybond. “Ze kwamen ook in mijn tijd
scheidsrechters tekort. Moest ik maar doen, vond mijn team.” Tennissen
deed De Graaf ook: “Ik kon een aardig balletje slaan, maar dat was het ook.”
Nog steeds is de voorzitter van de Eerste Kamer in beweging. “Als de tijd het
toelaat dan golf ik graag op de ‘De Scherpenbergh’.
De Graaf is bestuurder tot in zijn vezels en lijkt problemen te voorvoelen.
“Dat mag ook wel met zijn grote bestuurlijke ervaring. Dan zie je niet alleen
bananenschillen liggen, dan ruik je ze als het ware ook op grote afstand.
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Dertig jaar in het burgemeestersvak maakt dat je weet hoe het werkt. Ik
was op mijn 31e al burgemeester. Natuurlijk heb ik ook de nodige fouten
gemaakt.” De vraag is of organisaties als de Vereniging Sportraad helpen
om bijvoorbeeld op sportgebied ook de bestuurlijke zaken beter te laten
lopen. De Graaf: “Zonder twijfel. Ik heb als burgemeester nooit inhoudelijke
portefeuilles gehad in Apeldoorn. Sport is de verantwoordelijkheid van de
wethouders. Wel moet ik zeggen dat ik direct overal bij werd betrokken,
vooral bij officiële zaken.”
De Graaf stond aan de wieg van Omnisport Apeldoorn. Een persconferentie
daarover was ongeveer zijn eerste officiële daad als burgemeester in
Apeldoorn. “Die presentatie deed ik samen met Aalt van der Glind,
wethouder van de PvdA. Dat was op Papendal in 2000. De verzamelde
pers, dertig of veertig sportjournalisten, vroegen of de bouw 15 of 20
jaar zou duren. Toen zei ik ‘binnen tien jaar heren’. In 2008 is Omnisport
officieel geopend. Deel van het tempo is te verklaren uit het feit dat er geen
accommodatie geschikt was voor overdekt wielrennen en atletiek. Er moest
een alternatief komen voor De Houtrusthallen in Den Haag. Intussen moest
men naar Gent in België voor indooratletiek. De wielerwedstrijden gingen
naar Duitsland.” De Graaf wijst er ook op dat wielervereniging De Adelaar
de baan aan de Orderparkweg was kwijtgeraakt. “Die wilden daar natuurlijk
graag een andere plek voor terug. Daar lag de kans om de combinatie
te maken met de atletiek. En in dat kader zou het mooi zijn als er een
accommodatie kwam die aan de Olympische normen zou voldoen. Daarbij
kwam dat de Volleybalvereniging Dynamo een internationale waarschuwing
had gekregen om een betere accommodatie te kunnen bieden voor
internationale wedstrijden. Dynamo stelde hoge eisen en dreigde een paar
keer af te haken. Het is mede aan de Sportraad te danken dat het allemaal
toch is gelukt. Het volleybalgedeelte maakt het mogelijk hospitality-ruimte
te creëren als dat nodig is bij grote evenementen. Wielrennen heeft mede
door Omnisport een grote vlucht genomen. Dat geldt ook voor tennis. “Wat
denk je van Davis Cup tennis tegen Korea (september 2008), de hal was toen
nog niet officieel open, en nu het AFAS tennistoernooi.”
Fred de Graaf maakte op sportief terrein een reeks van bijzondere
momenten mee. “Kampioenen werden gefeliciteerd vanuit het gemeentehuis
en niet te vergeten de uitreiking van de gemeentelijke sportpenningen.”
De Graaf wijst er fijntjes op dat er ook zeer aansprekende prestaties in
veel minder bekende takken van sport werden gerealiseerd. “Karateka
René Smaal wist nationaal, Europees en internationaal zeer aansprekende
resultaten neer te zetten. Dat geldt ook voor turnen”.

De Sportraad kan volgens De Graaf niet alleen als belangenbehartiger
veel betekenen voor Apeldoorn. “Bestuurlijk niveau, dat is overigens niet
alleen een probleem voor Apeldoorn maar ook in andere plaatsen, moet
je steeds in de gaten houden. De verenigingen die floreren zijn over het
algemeen ook verenigingen met goede besturen. Mensen die weten hoe
je de leden moet motiveren, waar je het sponsorgeld vandaan moet halen,
die geldschieters weten vast te houden en die jaar in jaar uit zorgdragen
voor een gezonde exploitatie. De subsidiekranen zijn dichtgedraaid en
dus heb je capabele bestuurders nodig die weten hoe je een organisatie
overeind moet houden.” Daarin ziet Fred de Graaf zeker een taak voor de
Sportraad. De Graaf wijst op een ander punt wat in de sport maar moeizaam
van de grond komt: samenwerking! Noch de hockeyverenigingen, noch de
voetbalverenigingen komen tot echte nauwe samenwerking, laat staan een
fusie. Feit is dat er minder geld beschikbaar zal zijn en dat gemeenten naar
alle waarschijnlijkheid steeds minder willen en vooral kunnen investeren.
Ook daarin kan de Sportraad nadrukkelijk een rol spelen.
Als je het aan De Graaf vraagt, zijn samenwerking en integratie het
belangrijkste wat nu in sport en cultuur aan de orde gaan komen. “Kijken
we naar normen en waarden, dan is de sport heel belangrijk om die aan te
leren. Dienstbaarheid, niet iedereen kan de glanzende spits zijn, maar je
hebt een team nodig om tot een topprestatie te komen. Marianne Vos had
geen Olympisch Kampioen kunnen worden zonder het team dat zich voor
haar heeft ingezet.” Sportverenigingen kunnen in de visie van De Graaf
ook bijdragen aan meer verdraagzaamheid. “Een punt voor de toekomst
waarmee de Sportraad zich verdienstelijk kan maken. Daar kunnen ze zelfs
een beleidslijn voor ontwikkelen.”
Fred de Graaf ziet Apeldoorn nog steeds een beetje als zijn stad, zeker als hij
daarover praat in het kader van het jubileum van de Sportraad. “Apeldoorn
is een stad, geen dorp. Ik heb dat aan het begin vaak geroepen: ophouden!
Het is een stad. Je moet dan ook laten zien dat het een stad is die iets in zijn
mars heeft, met evenementen die daar bij passen. Daar passen een WKwielrennen op de baan bij en daar horen Davis Cup tenniswedstrijden bij.
Daarnaast moet Olympia’s tour door Nederland regelmatig Apeldoorn aan
doen. Apeldoorn is een stad en daarbij hebben we 12 dorpen. Zo zit het wel!”
Fred de Graaf hoopt van harte dat de Sportraad een aantal van de genoemde
doelen kan realiseren of daar op zijn minst sterk aan bij kan dragen. “Ik hoop
dat ze verenigingen nog meer kan verbinden en er aan kan bijdragen dat
verenigingen steeds meer een waardige adviseur, gesprekspartner en waar
nodig opponent zijn. En natuurlijk wens ik ze nog een heel lang, nuttig en
aangenaam voortbestaan toe.”
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Sonja Noija
Bureaumedewerker van de Sportraad

Spin in het sportweb

De Sportraad is een organisatie die draait op vrijwilligers. Op een iemand na.
Sonja Noija. De enige betaalde kracht. Parttime, dat wel, maar met een inzet en
betrokkenheid die niet onder doet voor de sporters die zij ‘vertegenwoordigt’.
Sinds 1 februari 2001 runt zij als bureaumedewerker het Sportraadkantoor. Dat
iedereen in sportief Apeldoorn haar kent is dan ook geen verrassing.

Lang
“Dit is de baan waar ik gedurende mijn werkzame leven het langst zit. Het
is leuk , afwisselend en ik werk met heel veel mensen in een positieve en
prestatiegerichte omgeving. De sportwereld is bovendien lekker informeel
en dat past wel bij me. Misschien is het belangrijkste nog wel dat ik de
ruimte heb om veel eigen inbreng en ideeën kwijt te kunnen.”
Sonja, zelf actief tennisster, hardloopster en lange afstandswandelaar, deelt
haar eigen passie dus met de doelgroep en de mensen voor wie zij werkt.
Hoewel de verhouding mannen en vrouwen in de sport ongeveer gelijk
verdeeld is, is dat in de wereld van sportbesturen niet het geval.
“Vrouwen zijn er in het bestuur inderdaad wat weinig. Ik voel me overigens
wel prettig hoor in deze mannenwereld, ik hou ze wel bij elkaar. Dat is een
uitdaging”
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Nieuwe wereld
Officieel houdt de Sportraad per 1 januari 2013 op te bestaan. Precies
vijftig jaar heeft de Sportraad bestaan om vanaf 2013 samen te gaan met
het Verenigingsbureau. Sonja heeft een positieve, kritische kijk op deze
bundeling van krachten.
“Misschien ben ik wel de laatste bureaumedewerker die echt alleen voor de
Sportraad werkt. Er zijn plannen voor een fusie met het Verenigingsbureau.
Dat zal dingen veranderen en waarschijnlijk ook wel mijn rol. De vraag is
of wij dan naast servicebureau ook nog belangenbehartiger kunnen zijn.
Daar ligt wel de kracht van de Sportraad. We praten met de gemeente en

“Ik voel me wel prettig
in deze mannenwereld”
de wethouders,met Accres over de tarieven van accommodaties, we trainen
bestuurders en sportwoordvoerders van verenigingen, zijn aanwezig bij de
politieke markten en voeren indien nodig een lobby tegen gemeentelijke
besluiten. Als alle verenigingen afzonderlijk bij de instanties moeten gaan
aankloppen wordt het erg druk daar. Geen gewenste situatie lijkt me.
De nieuwe situatie biedt ook veel kansen omdat we onze kennis kunnen
aanwenden voor andere dan sportverenigingen.”

Genoeg te doen
Voorlopig is er nog genoeg te doen. We gaan Sonja hoe dan ook nog
tegenkomen in het Apeldoornse verenigingsleven.
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sportvoorzieningen

Sportvoorzieningen
in de gemeente
Apeldoorn
Een bijzondere activiteit van de Sportraad is de inzet voor de Apeldoornse
sportaccommodaties. Niet alleen ondersteunend en adviserend maar ook
met betrekking tot een realistische tarifering. Door de jaren heen is onder
meer over tarieven veel te doen geweest. In dit hoofdstuk besteden we
aandacht aan de rol van de Sportraad als het gaat om sportvoorzieningen
en vindt u een overzicht van de Apeldoornse accommodaties.
De gemeente Apeldoorn beschikt over een groot aantal sportlocaties. Soms
in eigendom van de gemeente maar vaak ook in bezit van de clubs. Laten we
ze als volgt verdelen:
1. Buitensport
2. Binnensport
3. Zwembaden

1. Buitensport
Bij buitensport denken we vaak als eerste aan accommodaties voor voetbal,
hockey, korfbal, tennis, base- en softbal, atletiek, wielrennen, fietscross
en mountainbiken. In onze gemeente kunnen we ook roeien en schaatsen
en zijn er zelfs voorzieningen voor modelcarracing, modelvliegen en
hondensport.
In de loop der tijd is er veel veranderd rondom de huur, het beheer en
onderhoud en het eigendom van sportvelden. De Sportraad heeft zich daar
de afgelopen jaren intensief mee bezig gehouden.
In het kader van de bezuinigingen op de sport van de gemeente Apeldoorn
70

e e n h a lv e e e u w S po r t r a a d A pe l d o o r n

Samen sterk voor de sport

71

sportvoorzieningen

Gymnastieklokalen
De gemeente Apeldoorn heeft meer dan vijftig gymzalen. De meeste daarvan
worden beheerd en verhuurd door Accres. De gymzalen worden overdag
gebruikt door scholen en ’s avonds en in de weekenden verhuurd aan de
binnensportverenigingen, vooral de gymnastiekverenigingen.
Door de jaren heen heeft de Sportraad zich bezig gehouden met de tarifering
en veiligheid in en rond de gymnastieklokalen. Ook bij de verdeling van de
zaaluren heeft de Sportraad nogal eens een bemiddelende rol vervuld.
De Federatie van Apeldoornse gymnastiekverenigingen heeft samen met
de Sportraad en de gemeente een aantal gymzalen specifiek ingericht voor
turnen.
gingen de huurtarieven drastisch omhoog en kwam de verantwoordelijkheid
van het onderhoud binnen de hekwerken van de sportparken volledig bij de
sportverenigingen zelf te liggen. Ook kregen de verenigingen de mogelijkheid
om de sportvelden in eigendom van de gemeente over te nemen.
Een prominente rol had de Sportraad bij de herverdeling van bestaande- en
bij de aanleg van nieuwe sportvoorzieningen.
Na veel omzwervingen in Apeldoorn is er uiteindelijk een (kunst)ijsbaan
gekomen, mooi gelegen naast het Omnisportcentrum. In de zomermaanden
wordt de baan gebruikt als skeelerbaan en in de winter als ijsbaan. Een
bestuurslid van de Sportraad is actief betrokken geweest bij de realisatie
van deze baan. Intussen is de baan uitgegroeid tot een multifunctionele
accommodatie. Op het middenterrein liggen nu vier beachvolleybalvelden.

Sporthallen
De gemeente Apeldoorn kent een aantal sporthallen, te weten:
• Sporthal Zuiderpark: in gebruik genomen in 1969 in de wijk Zuid.
• Sporthal Mheenpark: in gebruik genomen in 1978, in de wijk Zevenhuizen.
• Sporthal Matenpark: in gebruik genomen in 1986, in de wijk de Maten.
• Sporthal Sprengeloo: in gebruik genomen in 1999, in de wijk de Sprengen.
Deze sporthallen worden overdag gebruikt voor het onderwijs en worden
’s avonds en in de weekenden verhuurd aan sportverenigingen. In de wijk
Zevenhuizen is een sporthal gebouwd door de sportvereniging Dynamo. Deze
hal was lange tijd de thuisbasis voor de gelijknamige volleybalvereniging.
Bij ingebruikname van Omnisportcentrum is deze sporthal overgegaan naar
Accres en heet nu sporthal Welgelegen.

2. Binnensport
Onder de binnensportvoorzieningen vallen onder meer:
• Gymnastieklokalen
• Sporthallen
• Omnisportcentrum
• Specifieke accommodaties
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Bij het Edison College is een sporthal gebouwd voor eigen gebruik.
’s Avonds en in het weekend heeft volleybalvereniging Alterno hier haar
thuisbasis . De nieuwste aanwinst voor Apeldoorn is de sporthal Zuidbroek.
Deze sporthal staat in de nieuwe wijk Zuidbroek en is in 2012 in gebruik
genomen.
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3. Zwembaden
In de gemeente Apeldoorn zijn vijf zwembaden. De openluchtzwembaden
Boschbad en Molenallee en de overdekte zwembaden Sportfondsenbad, de
Sprenkelaar en Malkander.
De Sportraad heeft zich met name hard gemaakt voor de bouw van het
zwembad Malkander vanwege onvoldoende overdekt zwemwater in
Apeldoorn. Voor het gebruik betalen de zwemverenigingen in Apeldoorn
‘commerciële’ huurtarieven. De Sportraad heeft zich ingespannen om
subsidie op de huurtarieven te verkrijgen en te behouden, zodat het
zwemwater voor de zwemverenigingen betaalbaar is en blijft. Door externe
factoren, zoals wet- en regelgeving, zijn de tarieven voor de zwembaden de
laatste jaren explosief gestegen.
Naast de gemeentelijke zwembaden zijn er nog een aantal commerciële
zwembaden, gekoppeld aan sportscholen in Apeldoorn.
Het zwembad Molenallee, gevestigd in Loenen, is in dit rijtje een bijzondere.
Het wordt gerund door vrijwilligers.
Buiten de stadsgrenzen zijn er ook nog sporthallen in de dorpen Hoenderloo
(de Weikamp), Beekbergen (Het Hietveld) en Uddel (De Schier). Bij de
sporthallen heeft de Sportraad zich vooral bezig gehouden met de tarifering
en bemiddeld bij de verdeling van de zaaluren.
Omnisportcentrum
Toen de wielerbaan aan de Ordermolenweg gesloten moest worden, was er
voor de verenigingen geen wielerbaanaccommodatie meer. De Sportraad
was nauw betrokken bij het tot stand komen van een nieuwe baan die werd
ondergebracht in Omnisportcentrum. Op 14 november 2008 is dit centrum
geopend. Een indoor accommodatie voor wielrennen, atletiek en een
topsporthal waar Dynamo zijn thuisbasis heeft.
Dit centrum heeft de A-status en is daardoor geschikt voor wedstrijden op
internationaal niveau. Ook wordt dit centrum gebruikt voor indoortennis
en commerciële (zakelijke) doeleinden als beurzen, congressen en
tentoonstellingen. De exploitatie van Omnisportcentrum is in particuliere
handen.
Specifieke accommodaties
De gemeente Apeldoorn beschikt over tal van specifieke accommodaties.
Hierbij valt te denken aan tafeltennis, tennis, bowls, (handboog)schieten,
denksporten en sportscholen. Deze accommodaties zijn in eigendom van
sportverenigingen of particulieren.
Op initiatief van een aantal denksportverenigingen in Apeldoorn, is het
denksportcentrum tot stand gekomen. Een accommodatie waar een groot
aantal denksportverenigingen al jaren hun thuisbasis heeft.
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Hans Verbeek
directeur Accres

Sportraad is
belangrijk voor
het collectief
Accres en de Sportraad hebben een nauwe band. Letterlijk, want ze delen al
zes jaar dezelfde voordeur aan de Sleutelbloemstraat. Al sinds de oprichting
verzorgt Accres het beheer van een aantal sportaccommodaties, gymlokalen
en zwembaden in Apeldoorn. En ze voeren sportstimulering uit door sport te
faciliteren. Accres en de Sportraad ‘hebben dus wel wat met elkaar’.
Hans Verbeek werkt als sinds 1999 voor Accres, in 2003 werd hij directeur.
“Wij faciliteren mogelijkheden tot sporten door accommodaties te beheren.
Ons doel is om het onderwijs te laten sporten en locaties te verhuren aan
verenigingen en individuele sporters. Dat kan zowel commercieel als nietcommercieel.”
Verbeek speelde, voor zijn Accres tijd, al eens een rol voor de Sportraad
als externe avondvoorzitter van een ledenvergadering. “Er werd een
nieuwe voorzitter gekozen en ik was gevraagd die vergadering te leiden.”
Verbeek zijn achtergrond ligt bij de gemeente, o.a. op het gebied van sport
en recreatie. “Ik was al betrokken bij de oprichting van Accres. In al mijn
functies zat een maatschappelijk component, dat maakt het werk voor mij
interessanter.”
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Met z’n allen

Barst van de sporters

Verbeek noemt sport belangrijk voor Apeldoorn, dat zeker. Maar niet
belangrijker dan voor andere steden. “Het is tegenwoordig veel meer een
bindingsmiddel voor de samenleving zowel op het gebied van gezondheid
als het sociale vlak. Alles heeft uiteindelijk wel verbinding met sport in
de samenleving en dat is een goeie ontwikkeling.” Verbeek noemt een
belangrijk voor- en nadeel van deze ontwikkeling: “Voordeel is dat de
samenleving de vruchten plukt, mits de gemeente haar beleid goed inzet.
Nadeel is dat sport zoveel raakvlakken heeft, dat niemand zich echt
verantwoordelijk voelt. Kijk naar de Sportraad. Zij zijn belangenbehartiger.
Maar welk belang vertegenwoordigen ze precies? Ik denk het
maatschappelijk belang. Verenigingen zijn razend druk met hun eigen
specialismen en bovendien: niet iedere vereniging heeft bestuurders die
kijken naar het maatschappelijk belang. Daar ligt een schone taak voor de
Sportraad. Mooi voorbeeld is de Bestuurdersacademie, dat doen ze goed. Ik
zie voor de Sportraad een rol tussen verenigingsbesturen, spel en politiek
in.”

Okay, sport is dus belangrijk voor Apeldoorn en er liggen mooie rollen voor
de Sportraad. Maar is Apeldoorn überhaupt wel een sportstad?
Verbeek beantwoordt deze vraag met een volmondig ‘ja’. Hij verwijst
naar de hoeveelheid sportverenigingen en –activiteiten. “Het barst hier
van de sporters. Je ziet wel verschil tussen de dorpen en het stedelijk
gebied. In dorpen wordt veel gesport, daar speelt sport een grote rol in het
maatschappelijk gebeuren en zorgt voor een belangrijke binding.” Aan de
voorzieningenkant plaatst Verbeek de nodige vraagtekens: “Sport scoort
niet hoog op de politieke agenda, uitzonderingen daargelaten natuurlijk.
Omnisport is natuurlijk prachtig, maar daarmee zijn we er niet. Volgens mij
geeft Apeldoorn ook minder uit aan sport dan andere steden. Aan de andere
kant: daar spelen misschien weer andere problemen. Wat ik wel goed vindt
is dat sport hier voor de meeste mensen nog wel betaalbaar is.”
Of de directeur van Accres ondanks zijn drukke job zelf ook iets met sport
heeft? Ja dus. Zoals competitie korfbal, later ook individuele sporten
als hardlopen en mountainbiken. Tegenwoordig golft hij fanatiek. “Mijn
‘probleem’ is dat ik altijd wil winnen. Bijvoorbeeld met hardlopen ga ik
steeds harder, waardoor ik blessures krijg. Zelfs bij golf moet iedere bal die
ik sla, beter zijn dan de vorige. Als er geen ontwikkeling meer in zit, raak
ik verveeld. Sport moet leuk zijn, voor iedereen of je nou topsporter bent of
niet. Het grootste deel haalt dat niet dus het moet om plezier draaien.”

“Sport is een bindingsmiddel
voor de samenleving”
Verbeek benadrukt dat verenigingen zich bewust moeten zijn van de
meerwaarde van de Sportraad, wat zij voor hen kan betekenen. “Als je als
vereniging alleen bezig bent met het spel, heb je weinig oog voor wat de
Sportraad doet. Zo lang dat goed gaat, is dat natuurlijk prima.” Verbeek
gelooft echter meer in het collectief. “Tegenwoordig moet je groot zijn om
te kunnen bestaan. De Sportraad kan een mooie rol spelen in dat collectief
maar dat moet wel opgepakt worden. En juist dat ligt bij de verenigingen, zij
hebben immers het belang en moeten de Sportraad die rol ook geven of nog
meer gunnen.”
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Wakker geschud

De wereld wordt verrast met vernieuwingen en veranderingen die
vaststaande waarden ineens volledig losslaan. Loodhoudende benzine
wordt in alle lidstaten van de Europese Unie officieel verboden. De digitale
camera maakt in enkele jaren een einde aan de fabricage van filmrolletjes.
Wereldwijd en ook in Nederland moeten beroemde merken als Agfa en
Kodak de zeilen strijken. De vuurwerkramp in Enschede verstoort een mooie
meimaand in het jaar 2000. Die gebeurtenis valt in het niet bij de aanslag
op het WTC in New York meer dan een jaar later op 11 september 2001. Jan
Peter Balkenende treedt aan als premier in 2002. Tot 2010 is hij ministerpresident: kundig, maar ook veelvuldig mikpunt van spot. Er wordt niet zo
zwaar aan getild want Nederland bevindt zich in economisch opzicht tot
2007 in betrekkelijk rustig vaarwater. Dan worden we geconfronteerd met de
kredietcrisis.

Ook in die tijd

NIEUWS

2000 - 2012

2000 - 2012

De Euro wordt in twaalf

Europese landen ingevoerd.
De moorden op Pim

Fortuyn en Theo van Gogh
zaaien tweedracht in de
samenleving.

Drie Nederlandse royals

overlijden, prinses Juliana,
prins Bernhard en prins
Claus.

Sport
Sportief grepen grote Nederlandse namen goud, vooral in Athene op de
Olympische Spelen van 2004. Anky van Grunsven (dressuur), Leontien
van Moorsel (wielrennen), Inge de Bruijn en Pieter van den Hoogenband
(zwemmen). Een kunstje wat Van Grunsven wist te herhalen op de
Olympische Spelen van Beijing. Andere sportieve successen waren er op de
winterspelen. Goud voor Mark Tuitert en Ireen Wüst op de 1500 meter, Sven
Kramer op de 5000 meter en een onverwachte gouden plak voor Nicolien
Sauerbrei bij het snowboarden. En dat alles in Turijn en omgeving.
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2000 - 2012

Apeldoorn
Deelnemers aan de
Special Olympics.

Apeldoorn is 30 april 2009 wereldnieuws door de aanslag op Koninginnedag
met 8 doden en veel gewonden als gevolg. Schouwburg Orpheus opent
in 2004 de Nieuwe Wegenerzaal en groeit uit tot de top 5 van beste
theaters in Nederland. Nieuwe grote evenementen komen van de grond:
Drakenbootfestival, de Harleydag en het Bierfestival groeien uit tot landelijk
bekende evenementen. AGOVV werd betaald voetbalclub. Volleybalclub
Dynamo werd tussen 2000 en 2010 maar liefst vijf keer kampioen. Het
Omnisport centrum opent haar deuren in 2008. Het geeft Apeldoorn de
status als echte ‘sportstad’.

De Sportraad
In Beeld
Het Project ‘’Sportvereniging in Beeld’’ werd in 2000 opgetuigd. Het project
was bedoeld om een beeld te krijgen van kansen, bedreigingen, knelpunten
en uitdagingen voor de locale sportclubs. De gemeente was bereid een
belangrijk deel van de kosten van het onderzoek te betalen. Een aantal keren
werd geprobeerd de juiste informatie aan de oppervlakte te krijgen maar het
project heeft eigenlijk nooit opgeleverd wat ermee was beoogd.

Cursus sociale hygiëne
Om de sportverenigingen te laten voldoen aan scherpere drank- en horeca
eisen, organiseert de Sportraad cursussen sociale hygiëne. In 2001 doen
twaalf cursisten examen waarmee een groter aantal verenigingen voldoen
aan deze nieuwe wettelijke vereisten.
Vrijwilligers
2001 was het internationale jaar van de vrijwilligers. Een van de items in
dat jaar was het belonen van vrijwilligers met aandacht en geld voor hun
betrokkenheid en inzet. Elf sportclubvrijwilligers konden in dat jaar beloond
worden met cheques van €1000 of €450. De cheques werden uitgereikt
tijdens de sportverkiezingen van 2001.

Schaaktalent
Thomas Beerdsen.

Projecten
Vooral de eerste helft van dit decennium is de Sportraad betrokken bij of
initiator van een groot aantal projecten. Het illustreert de betrokkenheid bij
de Apeldoornse (sport)samenleving. We noemen de volgende: Ouders graag
gezien, armoedebestrijding, verenigingen ondersteuning, maatschappelijk
ondernemen, Whoznext, Stop agressie in de sport en beleidsplannen.
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Sportcafés
In samenwerking met het Verenigingsburo werd in 2005 gestart met
de organisatie van sportcafés waar besturen van sportverenigingen, de
politieke partijen, de sportwethouder, de ambtelijke diensten, de pers en
andere sportrelaties elkaar konden ontmoeten. Een speciaal sportcafé werd
georganiseerd in samenwerking met de gemeente. Hierin stond de concept
Sportnota “Op weg naar 2012” centraal.
Stageplaatsen
In 2005 wordt het project stageplaatsen opgezet. De Sportraad bemiddelt
bij stageplaatsen met onderwijsinstellingen en sportverenigingen. Een
medewerker van Johan Cruijff University controleert samen met de
Sportraad de kwaliteit van de stageplaatsen hetgeen geresulteerd heeft in
erkenning van stageplaatsen bij een aantal aangesloten verenigingen.
Sport en gezondheid
De Sportraad dacht in 2006 t/m 2009 actief mee over een aantal
gezondheidszaken. Het “Alcoholmatigingsbeleid in de Sport” in
de Stedendriehoek en zij leverde een bijdrage aan de Kadernota
gezondheidsbeleid Apeldoorn. De Sportraad was betrokken bij een project
waarbij clubs een AED konden aanschaffen en een actie van Connexxion
ambulancezorg om het aantal AED’s in kaart te brengen.

Sporten met een beperking
De Sportraad, Accres en het
Verenigingsburo werken samen
met ViaReva, MEE Veluwe, De Klup,
Caransscoop, Gelderse Sportfederatie,
Fitklik, Sportbedrijf Deventer en
Stichting Deventer Sportploeg om een
inzicht krijgen over het sporten met een
beperking. Zo kan een aanbod worden
gerealiseerd dat aansluit op de wensen
van mensen met een beperking. Ook
het front-Office Olympisch netwerk
Stedendriehoek is in september 2010 van
start gegaan.
Bezuinigingen
De gemeentelijke kerntaken discussie schetst al in 2011 de eerste contouren
van de te verwachten bezuinigingen. De Sportraad is intensief betrokken
geweest bij discussies over de invulling hiervan met een positieve invloed op
de bezuinigingen tot gevolg.
2012 is het jaar dat de bezuinigingen zijn beslag krijgen. De Sportraad
protesteert. Zowel per brief als fysiek tijdens inspraakavonden laat de
Sportraad haar stem horen namens de aangesloten sportverenigingen.

PR & Communicatie
De portefeuille PR & Communicatie wordt in 2009 toegevoegd aan het
bestuur van de Sportraad Apeldoorn. Het doel hiervan is het verbeteren van
de communicatie tussen de Sportraad en haar leden.

Toppers van nu
❮	Eelco Sintnicolaas (atletiek)
De meerkamper met als hoogtepunt
zilver tijdens het EK in Barcelona
in 2010

René Smaal (karate) ❯
De karateka die Europees kampioen
Kumite tot 75 kg. is geworden
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Anne Fokke de Vries
voorzitter van de Sportraad in 2012

Op de drempel van
een nieuwe tijd
Anne Fokke de Vries is het type mens waarbij bestuurdersbloed door de
aderen stroomt. In het dagelijks leven vertegenwoordigt hij als directeur
van de Ondernemersvereniging Bestratingsbedrijven Nederland (OBN) de
belangen van ruim 260 bestratingsbedrijven. Kernwoorden in zijn aanpak
zijn: sterk, efficiënt en actief. Waarden die onder zijn voorzitterschap ook in
de Sportraad hun intrede hebben gedaan.

Proactief
“Sport is altijd belangrijk voor mij geweest. Naast de sport op zich, liggen
vooral de beleidsmatige en de bestuurlijke kant mij goed. In Den Haag, waar
ik lang heb gewoond, was ik lid van de Haagse Raad voor Sport & Recreatie.
Ook was ik via bestuursfuncties betrokken bij de Koninklijke Nederlandse
Gymnastiek Unie in Beekbergen. Vanwege mijn werkzaamheden daar
werd ik in 2004 gevraagd zitting te nemen in de Sportraad Apeldoorn. De
Sportraad reageerde vooral op wat er in de omgeving plaatsvond. Na twee
jaar had ik het gevoel dat veel meer zelf initiatieven moesten gaan nemen
om te laten zien dat wij als actieve club meetellen in de stad. Het was een
van de randvoorwaarden om de belangen van de aangesloten sportclubs
zo goed mogelijk te dienen. In 2006 werd ik tot voorzitter gekozen en
86

e e n h a lv e e e u w S po r t r a a d A pe l d o o r n

Samen sterk voor de sport

87

interview

hebben we met een deels nieuw bestuur een nieuwe richting gekozen. Een
cultuuromslag die de Sportraad op een andere manier op de kaart moest
zetten.

Drie pijlers
De Sportraad ging onder het motto ‘Samen een, samen sterk’ aan de slag met
het ontwikkelen van drie pijlers: ledenservice, lobby en belangenbehartiging.
Vooral voor de breedtesport en in mindere mate voor de topsport.
De Vries: “Dat was een weloverwogen keuze omdat we zagen dat daar in
die tijd het meest te doen was. Vooral was er winst te halen in een meer
ketengerichte aanpak, dus samen met de gemeente, de politiek, Accres,
die de binnensportaccommodaties beheert en de verenigingen. Het werd
de periode dat de Sportraad professionaliseerde. Dat uitte zich in meer
en vooral beter overleg met alle partners. Een van de meest recente
ontwikkelingen in de professionaliseringsslag is de oprichting van de
Raad van Advies. Dit is een groep vrijwilligers met veel kennis op allerlei
gebieden. Ik noem als voorbeeld dat bij gebiedsontwikkeling sportclubs
gedwongen moeten verhuizen. Vanuit de Raad van Advies worden mensen
met relevante kennis aan de betreffende verenigingen ‘aangeboden’ om de
clubs bij dit proces te begeleiden. Dat kan zijn juridische kennis,bouw- en
vastgoedkennis, notariële hulp, noem maar op.”

Fair play
Ledenservice is de pijler die invulling geeft aan de adviesrol van de
Sportraad. De Vries: “Ik kan dat misschien het best toelichten aan de hand
van een paar actuele situaties. Wij hechten nogal aan het door de landelijke
overheid gestimuleerde fair play beginsel. In Apeldoorn hebben we dat
vormgegeven door veel voorlichting aan de verenigingen te geven. Dat leidde
tot het aanstellen van vertrouwenscontactpersonen binnen de verenigingen.
Deze vertrouwenspersonen signaleren binnen de verenigingen misstanden
of incidenten. De Sportraad begeleidt hen in het afhandelen van en omgaan
hiermee. Een ander voorbeeld is deskundigheidsbevordering. Verenigingen
draaien meestal op een vaste kern van vrijwilligers. Niet altijd beschikken
zij over de juiste kennis om hun rol goed te kunnen invullen. Zeker in een
tijd waarin complexiteit toeneemt en van clubs veel zelfredzaamheid wordt
verwacht. Om die reden werd in 2010 samen met het Verenigingsbureau de
bestuurdersacademie opgericht. Besturen van verenigingen, en dat gaat
verder dan alleen de sport, worden opgeleid en getraind om hun functie
goed te kunnen vervullen. Tot slot is een belangrijke functie dat wij wet- en
regelgeving vertalen naar de dagelijkse praktijk en kan men bij ons terecht
met vragen of voor advies.”
Als belangenbehartiger is de Sportraad een steeds actievere rol gaan spelen.
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Door actief te reageren op tariefkwesties, bezuinigingen of koerswijzigingen
en gemeentelijk beleid.
“Ja, daarin zijn we de laatste jaren veel meer vanuit het overleg met wethouders,
raadsleden, sportwoordvoerders en beheerders gaan werken. We worden nu
gezien als volwaardige gesprekspartner, mede omdat we altijd met een goed
onderbouwd verhaal komen. Onze focus ligt daarbij vooral op het in standen betaalbaar houden van de basisinfrastructuur van sportvoorzieningen.“

Lobby
Ook in het lobbycircuit weet de Sportraad intussen de weg. De ervaren
bestuurder de Vries durft het aan om dit als serieuze pijler van de
Sportraad te noemen. “Geen enkel probleem. Lobby is geen vies woord,
maar onderdeel van het spel dat je samen speelt. In een wereld waarin
veel partijen een rol spelen en een belang hebben, kan je niet alles regelen
tijdens formele bijeenkomsten en vergaderingen. Van belang is wel dat je
alles met open vizier doet. Lobby helpt om dingen duidelijk te krijgen voordat
formele besluitvorming plaatsvindt. Lobby helpt om snel een informeel
advies te krijgen dat je vervolgens in je meningsvorming betrekt.”

En verder...
De toekomst ziet de Vries rooskleurig in en staat in het teken van de
voorgenomen samenwerking met het Verenigingsbureau en het faciliteren
van topsport. “Topsport werkt in Apeldoorn precies andersom dan in de rest
van het land. Veel steden hebben talent maar geen faciliteiten. Wij hebben
de faciliteiten die talent van elders naar Apeldoorn trekken. Dat vraagt om
het invullen van belangrijke randvoorwaarden. Huisvesting, sportmedische
begeleiding, samenwerken met het bedrijfsleven, organisatie en
communicatie. Op dit moment is topsport vooral belegd binnen de gemeente.
Wij hebben in dit kader voorgesteld dit onder te brengen in de Stichting
Apeldoorn Sportstad, waarin de Sportraad, het bedrijfsleven en mogelijke
andere belanghebbenden participeren.
De Vries ziet veel in de voorgenomen samenvoeging van de Sportraad en het
Verenigingsbureau. Op die manier kunnen we de kracht van de organisatie
en werkwijze van de Sportraad (een kleine professionele bezetting die een
grote groep van vrijwilligers stimuleert, enthousiasmeert en ondersteunt)
en de ervaringen van het Verenigingsbureau (een 100% professionele
organisatie) koppelen en ten dienste stellen van alle verenigingen en
stichtingen binnen Apeldoorn, dus ook niet sportverenigingen. Die clubs
kennen vaak een vergelijkbare problematiek en kunnen veel baat hebben
bij de 1 loket aanpak. Hoe die toekomst er na 2012 uit gaat zien weet ik niet,
dat is voor mij nog een vraagteken. Maar een plek voor een goed werkende
belangenclub zal er naar mijn idee altijd zijn.”
Samen sterk voor de sport

89

interview

Freek Kamminga
Bestuurslid van 1997 - 2004

Met onze tijd
meegaan
Wie denkt aan maatschappelijke organisaties in Apeldoorn kan niet om hem
heen: Freek Kamminga.
De Beursvloer, Maatschappelijk Ondernemen Apeldoorn, Stichting
Noodzaak, het Verenigingsburo en natuurlijk de Sportraad Apeldoorn.
Organisaties waar de intrinsiek bescheiden Freek zich betaald dan wel
onbetaald al jaren voor inzet.

Projecten
“Vooral bezig zijn met projecten, dat vind ik leuk. Een project oppakken en tot
een succes maken. Ik hou ervan om met mensen te werken, mijn uitgebreide
netwerk in dienst te stellen van het project, problemen aan te pakken en ja,
zo nu en dan ook conflicten op te lossen.”
Een paar grote projecten waar Freek vanuit de Sportraad bij betrokken was
zijn ‘Ouders graag gezien’ en het beleidsplannen project.
“Ouders graag gezien was een mooi en idealistisch project. Het doel was
om ouders meer te betrekken bij de vereniging waar hun kinderen sporten.
Het ging erom dat ouders zelf ook een stuk verantwoordelijkheid zouden
nemen. In de begeleiding van kinderen, vrijwilligerswerk bij de clubs,
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ouderparticipatie in brede zin. Het project was landelijk geïnitieerd en moest
antwoorden geven op vragen als: wat doe je als vereniging met het groepje
ouders dat het altijd beter denkt te weten? Hoe ga je om met ouders die hun
kinderen steeds maar weer toeschreeuwen dat ze beter moeten presteren?
Hoe kun je als vereniging iets doen aan die ouders die hun kinderen droppen
en er direct weer vandoor gaan?
Ik was in die periode veel te vinden bij clubs om voorlichting te geven. De
politiek deed mee en het heeft bij een aantal verenigingen goed gewerkt.”

Plannen, plannen, plannen
Beleidsplannen, ze lijken Freek op het lijf geschreven. “Dat klopt wel.
Verenigingen werden en worden nog steeds veel gerund door vrijwilligers.
Mensen die zich naast hun werk inzetten voor de club. Die mensen
hebben vaak niet zoveel kennis van zaken over regels, sponsorwerving en
meerjarenplannen. Ik heb met behulp van stagiaires veel gedaan om de
besturen van de verenigingen over deze onderwerpen voor te lichten. Dat
project heeft drie jaar gelopen. Uiteindelijk heeft dat jaren later geleid tot
de oprichting van de bestuurdersacademie.”

De Sportraad is voor Freek van grote betekenis geweest, ook als middel om
zich persoonlijk te ontwikkelen.
“Door mijn werk stond ik vaak voor groepen te spreken. Groot of klein dat
maakte geen verschil. Ik ben daarin erg vrij geworden. Die vrijheid heeft me
erg geholpen contacten met mensen aan te gaan en te onderhouden. Het
heeft me ook bij mijn carrière geholpen. Mijn werk voor de Sportraad en mijn
uitgebreide netwerk vielen kennelijk op en daardoor ben ik via de toenmalige
MVO projectmanager Jo Maas, terechtgekomen bij Maatschappelijk
Ondernemen Apeldoorn. Een organisatie die maatschappelijke instellingen
en ondernemingen samenbracht. Ik heb zes keer de Beursvloer Apeldoorn
georganiseerd en werd voorzitter van de stichting Noodzaak. Die activiteiten
en contacten heb ik ook weer ten dienste van de Sportraad gesteld. Ik ben
erelid van de Sportraad en sinds 2006 lid in de Orde van Oranje Nassau. Op
voordracht van het bestuur van de Sportraad

Jubileum
“Het 50 jarig jubileum is een mooie mijlpaal waar ik veel tijd in steek. Dat
moet wat mij betreft een mooi feest worden voor de hele Apeldoornse
sportwereld met een jubileumreceptie en een geweldig jubileum boek als
hoogtepunt. “

“Ik was Freek met de toverlantaarn!”
Toverlantaarn
“Omdat ik veel bij verenigingen moest presenteren zocht ik naar manieren
om dat beter te kunnen doen. Het was de tijd van de overheadprojector
die toen nog lang niet ingeburgerd was maar Freek had er een! Het was
vernieuwend, ik sleepte dat ding overal mee naartoe en dat leverde mij de
eervolle titel ‘Freek met de toverlantaarn ‘op.
Dat was leuk maar waar het mij natuurlijk vooral om ging was om mijn
onderricht aanschouwelijk te maken. Later heb ik mij binnen de Sportraad
dan ook sterk gemaakt voor de aanschaf van een beamer, dat was niet alleen
handig maar was ook om te laten zien dat wij met onze tijd zijn meegegaan.”
Freek is in 2004 als bestuurslid van de Sportraad gestopt omdat hij toen
is gaan werken voor het Verenigingsburo. “Het bestuur van de Sportraad
was niet gelukkig met de komst van het Verenigingsburo, maar dank zij
mijn verleden bij de Sportraad en de wil om samen te werken, is er een
samenwerking ontstaan die tot op de dag van vandaag nog steeds voor
duurt.”
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BESTUURSLEDEN

Bestuursleden

1966
K.J.H. Poll
W. Henstra
G.A. van den Belt
G.H. Bottinga
L.C. Dukker
H.J. Rosenkötter
T. Sprenger
G. Wassink
M. Booy

Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur

1963
K.J.H. Poll
P.C. Arends
J. Quast
T. de Blank
G.H. Bottinga
W. Henstra
H.J. Rosenkötter
T. Sprenger
M. Booy

Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur

1964
K.J.H. Poll
P.C. Arends
J. Quast
T. de Blank
G.H. Bottinga
W. Henstra
H.J. Rosenkötter
T. Sprenger
M. Booy
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K.J.H. Poll
W. Henstra
G.A. van den Belt
G.H. Bottinga
H.J. Rosenkötter
T. Sprenger
G. Wassink
M. Booy

Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur

1968
Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur

1965
K.J.H. Poll
P.C. Arends
J. Quast
T. de Blank
G.H. Bottinga
W. Henstra
H.J. Rosenkötter
T. Sprenger
M. Booy

1967

K.J.H. Poll
W. Henstra
G.A. van den Belt
G.H. Bottinga
H.C.L.M Heymeyer van Heemstede
H.J. Rosenkötter
T. Sprenger
G. Wassink
M. Booy

Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur

1969
Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
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K.J.H. Poll
W. Henstra
J.N. Kooij
G.H. Bottinga
H.J. Rosenkötter
T. Sprenger
G. Wassink
M. Booy
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Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
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1970
J. Quast
W. Henstra
J.M.A.E. Janss
G.H. Bottinga
H.J. Rosenkötter
T. Sprenger
G. Wassink
R. Krol
M. Booy

1973
Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur

W. Henstra
T. Sprenger
G.R. Bierman
G. Wassink
H.J. Rosenkötter
H.K. Dusseldorp
R. Krol
G.H. Bottinga
J. van den Berg
M.Booy

Voorzitter (tot 1-11-1971)
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur

1974

Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur

1975

Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur

1971
J. Quast
W. Henstra
W. de Fockert
G. Wasink
H.J. Rosenkötter
H.K. Dusseldorp
G.H. Bottinga
T. Sprenger
J. van der Berg
R. Krol
M. Booy

G.R. Bierman
T. Sprenger
E.J. Harmsen
H.K. Dusseldorp
J.C. van den Berg
W.F. Vriezen
H.J. Berghuis
H. de Boer
H.J. Rosenkötter
H. de Ruyter
M. Booy

Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur

1972
W. Henstra
T. Sprenger
G.R. Bierman
G. Wassink
H.J. Rosenkötter
H.K. Dusseldorp
R. Krol
G.H. Bottinga
J. van der Berg
M.Booy
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G.R. Bierman
T. Sprenger
E.J. Harmsen
H.K. Dusseldorp
Mevr. Plessius-de Bree
J.C. van den Berg
H.J. Berghuis
H. de Boer
H.J. Rosenkötter
H. de Ruyter
M. Booy
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Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
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1976
H.H. Herberts
T. Sprenger
J.C. van den Berg
A. Bos
J.D.J. Cardinaal
W.B. Hakenkruger
H. Koetsier
C.A. van Reekum
W.F. Vriezen
M. Booy
Mevr. T.J.A Smits

1979
Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris

1977
G.R. Bierman
T. Sprenger
E.J. Hairmsen
J.C. van den Berg
H.J. Berghuis
A. Bos
H.K. Dusseldorp
R.E. Nijenhuis
Mevr. A. Plessius-de Bree
H. Ruyter
M.Booy
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Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris

1980
Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur

1978
H.H. Herberts
T. Sprenger
J.C. van den Berg
A. Bos
J.D.J. Cardinaal
W.B. Hakenkruger
H. Koetsier
C.A. van Reekum
W.F. Vriezen
M. Booy
Mevr. T.J.A. Smits

H.H. Herberts
T. Sprenger
J.C. van den Berg
A. Bos
J.D.J. Cardinaal
W. Hakenkruger
H. Koetsier
C.A. van Reekum
W.F. Vriezen
M. Booy
Mevr. T.J.A. Smits

H.H. Herberts
T. Sprenger
J.C. van den Berg
A. Bos
J.D.J. Cardinaal
W. Hakenkruger
H. Koetsier
C.A. van Reekum
W.F. Vriezen
M. Booy
Mevr. T.J.A. Smits

Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris

1981
Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris
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H.H. Herberts
T. Sprenger
J.C. van den Berg
A. Bos
J.D.J. Cardinaal
W. Hakenkruger
H. Koetsier
C.A. van Reekum
W. Verkruissen
W.F. Vriezen
M. Booy
Mevr. T.J.A. Smits
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Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris
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1982
H.H. Herberts
T. Sprenger
A. Bos
H. Bakker
H. Koetsier
F. van Melsen
C.A. van Reekum
W. Verkruissen
J. van Kampen
M. Booy
Mevr. T.J.A. Smits

1985
Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris

H.H. Herberts
A. Bos
C.A. van Reekum
J. van Kampen
C. Scheffers
H. Bakker
H. Koetsier
F. van Melsen
Mevr. A.B. Plessius-de Bree
W. Verkruissen
M. Booy
Mevr. T.J.A Smits

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris

1986

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris

1983
H.H. Herberts
A. Bos
C.A. van Reekum
T. Sprenger
J. van Kampen
H. Bakker
H. Koetsier
F. van Melsen
W. Verkruissen
Mevr. A.B. Plessius-de Bree
M. Booy
Mevr. T.J.A. Smits

1984
H.H. Herberts
A. Bos
C.A. van Reekum
J. van Kampen
H. Bakker
H. Koetsier
F. van Melsen
W. Verkruissen
Mevr. A.B. Plessius-de Bree
M. Booy
Mevr. T.J.A. Smits
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H.H. Herberts
A. Bos
C.A. van Reekum
C. Scheffers
W.F. Vriezen
H. Bakker
F. ten Broek
F. van Melsen
mevr. A.B. Plessius-de Bree
L.J.J. Oostendorp
Mevr. T.J.A. Smits

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris

1987
Voorzitter
Vice-voorzitter
Secretaris
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris
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H.H. Herberts
A. Bos
C.A. van Reekum
C.J. Scheffers
W.F. Vriezen
H. Bakker
F. ten Broek
F. van Melsen
Mevr. A.B. Plessius-de Bree
L.J.J. Oostendorp
Mevr. T.J.A. Smits
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Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris
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1988
H.H. Herberts
A. Bos
C. Scheffers
W.F. Vriezen
F. ten Broek
L. Hoogenberg
F. van Melsen
Mevr. A. Plessius-de Bree
L.J.J. Oostendorp
Mevr. T.J.A. Smits

1991
Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris

1989
A. Bos
F. ten Broek
C. Scheffers
W.F. Vriezen
L. Hoogenberg
F. van Melsen
H. Molenbroek
S.E. Schmidt
C. Seynaeve
Mevr. A.B. Plessius-de Bree
L.J.J. Oostendorp
Mevr. T.J.A. Smits

Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris

1990
A. Bos
F. ten Broek
C. Scheffers
W.F. Vriezen
L. Hoogenberg
F. van Melsen
H. Molenbroek
S.E. Schmidt
C. Seynaeve
Mevr. A.B. Plessius-de Bree
L.J.J. Oostendorp
Mevr. T.J.A. Smits
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Voorzitter
Vice-Voorzitter
Secretaris-penningmeester
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Lid
Adviseur
Amb. Secretaris
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J.J.A. Brouwers
Mevr. Y. de Vries
J. ten Hove
J. Arends
F. ten Broek

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Secties
Stimulering Sportdeelname

1992
J.J.A. Brouwers
Mevr. Y. de Vries
J. ten Hove
J. Arends
F. ten Broek

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Secties
Stimulering Sportdeelname

1993
J.J.A. Brouwers
J. ten Hove
A.C. Kant
J. Kluitenberg
F.A. van Melsen
Mw N. Vlas

Voorzitter
Penningmeester
Algemeen adjunct
Coördinator secties
Stimulering Sportdeelname
Secretaris

1994
J.A. Berkman
J. ten Hove
J. Kluitenberg
F.A. van Melsen
Mw N. Vlas

Voorzitter
Penningmeester
Coördinator secties
Stimulering sportdeelname
Secretaris

1995
J.A. Berkman
J. ten Hove
F.J. ten Broek
F.A. van Melsen
Mw N. Vlas

Voorzitter
Penningmeester
Coördinator secties
Vice-Voorzitter
Secretaris

1996
J.A. Berkman
J. ten Hove
F.J. ten Broek
F.A. van Melsen
Mw N. Vlas
Samen sterk voor de sport

Voorzitter
Penningmeester
Coördinator secties
Vice-Voorzitter
Secretaris
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1997
J.A. Berkman
J. ten Hove
F.J. ten Broek
F.A. van Melsen
Mw. N. Vlas
H. Giezeman
L. Hoogenberg
F.F. Kamminga
Th. Nieuwenhuis
W. Terwel

2000
Voorzitter
Penningmeester
Coördinator secties
Vice-Voorzitter
Secretaris
Coördinator sectie Denksport
‘ sectie Veldsport
‘ sectie Zaalsport
‘ sectie Terreinsport
‘ sectie Watersport

1998
J.A. Berkman
Mw N. Vlas
Mw H.S. ter Braak
J. ten Hove
F.J. ten Broek
F.A. van Melsen
H. Giezeman
L. Hoogenberg
F.F. Kamminga
Th. Nieuwenhuis
W. Terwel

Voorzitter
Secretaris (tot 31-03-1998)
Secretaris (vanaf 31-03-1998)
Penningmeester
Coördinator secties
Vice-Voorzitter
Coördinator sectie Denksport
‘ sectie Veldsport
‘ sectie Zaalsport
‘ sectie Terreinsport
‘ sectie Watersport

1999
J.A. Berkman
Mw. H.S. ter Braak
J. ten Hove
C. Laukens
F.J. ten Broek
F.A. van Melsen
H. Giezeman
L. Hoogenberg
F.F. Kamminga
Th. Nieuwenhuis
W. Terwel
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester (tot 29-3-99)
Penningmeester (van 29-3-99)
Coördinator secties
Vice-Voorzitter
Coördinator sectie Denksport
‘ sectie Veldsport
‘ sectie Zaalsport
‘ sectie Terreinsport
‘ sectie Watersport
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P. Hanedoes
Mw. H.S. ter Braak
C. Laukens
F.A. van Melsen
G.H. Verbeek
F. ten Broek
F.F. Kamminga

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-Voorzitter
Vice-Voorzitter
Lid
Lid

2001
P. Hanedoes
Mw. H.S. ter Braak
D. van Groen
F.A. van Melsen
G.H. Verbeek
F. ten Broek
F.F. Kamminga

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-Voorzitter
Vice-Voorzitter
Lid
Lid

2002
P. Hanedoes
Mw. H.S. ter Braak
D. van Groen
F.A. van Melsen
G.H. Verbeek
F. ten Broek
F.F. Kamminga

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-Voorzitter
Vice-Voorzitter
Lid
Lid

2003
P. Hanedoes
Mevr. E-Visser de Kuyper
D. van Groen
F.A. van Melsen
G.H. Verbeek
F. ten Broek
F.F. Kamminga
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Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-Voorzitter
Vice-Voorzitter
Lid
Lid
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2004
P. Hanedoes
Mevr. E-Visser de Kuyper
D. van Groen
F.A. van Melsen
G.H. Verbeek
F. ten Broek
F.F. Kamminga
Anne Fokke de Vries

2008
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-Voorzitter
Vice-Voorzitter
Lid
Lid tot 10 mei 2004
Lid vanaf 10 mei 2004

A.F. de Vries
A.G. Boschman-Stormorken
D. van Groen
F. van Melsen
G.H. Verbeek
T. Veeneman
M. Heddes

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-Voorzitter
Vice-Voorzitter
Lid
Lid

2009
2005
P. Hanedoes
Mevr. E-Visser de Kuyper
D. van Groen
F.A. van Melsen
G.H. Verbeek
A.F. de Vries
F. ten Broek
T. Veeneman

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-Voorzitter
Vice-Voorzitter
Lid
Lid tot 25 april 2005
Lid vanaf 25 april 2005

A.F. de Vries
A.G. Boschman-Stormorken
D. van Groen
F. van Melsen
G.H. Verbeek
T. Veeneman
M. Heddes
P. van den Heuvel
J. Schuitema
B. de Vries

Voorzitter
Secretaris tot 25 november
Penningmeester
Vice-Voorzitter
Vice-Voorzitter tot 27 mei
Lid
Lid, secretaris vanaf 25 nov.
Lid vanaf 27 mei
Lid vanaf 25 november
Lid vanaf 25 november

2006
A.F. de Vries
P. Hanedoes
Mevr. E-Visser de Kuyper
D. van Groen
F.A. van Melsen
G.H. Verbeek
T. Veeneman
M. Heddes

Voorzitter vanaf 8 mei 2006
Voorzitter tot 8 mei 2006
Secretaris
Penningmeester
Vice-Voorzitter
Vice-Voorzitter
Lid
Lid vanaf 8 mei

2007
A.F. de Vries
E-Visser de Kuyper
A.G. Boschman-Stormorken
D. van Groen
F. van Melsen
G.H. Verbeek
T. Veeneman
M. Heddes
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Voorzitter
Secretaris tot 7 mei
Secretaris vanaf 7 mei
Penningmeester
Vice-Voorzitter
Vice-Voorzitter
Lid
Lid
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2010
A.F. de Vries
M. Heddes
D. van Groen
F. van Melsen
T. Veeneman
A.G. Boschman-Stormorken
P. van den Heuvel
J. Schuitema
B. de Vries
G. Boonen

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Vice-Voorzitter tot 26 mei
Lid
Lid
Lid
Vice-Voorzitter
Lid
Lid m.i.v. 24 november

2011
A.F. de Vries
M. Heddes
D. van Groen
T. Veeneman
A.G. Boschman-Stormorken
P. van den Heuvel
J. Schuitema
B. de Vries
G. Boonen
Samen sterk voor de sport

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Vice-Voorzitter
Lid
Lid
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HISTORISCH OVERZICHT SPORTVERKIEZINGEN

Historisch overzicht
sportverkiezingen

1968

Sportvrouw

Ans Schut (schaatsen)

1969

Sportvrouw

Ans Schut (schaatsen)

1970

geen

1980

Sportman

Jop van den Beld

1981

Sportman

R. van Zeyst (go)

1982

Sportman
Marcel Reintsema (surfen)
Sportvrouw
Li Scha Wang (kunstschaatsen)
Sportteam
Dames Gymnastiekvereniging De Nieuwe
		Turnkring (NTK)
Aanmoedigingsprijs Hellas ter Riet (tennis) Sportvrouw in 1985

1983

Sportman
Sportvrouw
Sportteam
Aanmoedigingsprijs
		

W. Strijker
M. Veenbergen (volleybal)
1e team Handbalvereniging Achilles
Frank van den Dool (atletiek)
Sportman in 1999

1984

Marcel Reintsema (surfen)
team van Tafeltennisvereniging De Veluwe
Corine Dorland (wielrennen)
Sportvrouw in 1986 en 1987

Sportman
Sportteam
Aanmoedigingsprijs
		

1985
1971

Sportman

Gertie Wildeboer (wielrennen)

1972

Sportman

Klaas de Ruyter (atletiek)

Sportman
Marcel Reintsema (surfen)
Sportvrouw
Hellas ter Riet (tennis)
Sportteam
1e Herenteam Volleybalvereniging
		Piet Zoomers/D

1973

Sportteam
Juniorenteam Tafeltennisvereniging
		De Veluwe

1974

Sportman

1975
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Henk de Pauw

Sportvrouw
		

Ans Bouwmeester (atletiek, kogelstoten,
discuswerpen voor gehandicapten Bravo)

1976

Sportman

Bert Bergsma (zwemmen)

1977

Sportman

Rob en Marcel Huisman

1978

Sportman

Eilco Kasemier (zeilen om de wereld)

1979

Sportteam

Team Korfbalvereniging Steeds Hooger
e e n h a lv e e e u w S po r t r a a d A pe l d o o r n
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1986

Sportman
Sportvrouw
Sportteam
Aanmoedigingsprijs
		
		
		
		

Marcel Reintsema (surfen)
Corine Dorland (wielrennen)
Tennisvereniging De Manege
Anne Grethe Stormorken (schieten) *
*Is gehuwd met schutter Dick Boschman, die
in 2000 en 2001 Sportman van Apeldoorn werd.
Anne Grethe is nu anno 2012 secretaris van de
Sportraad!

1987

Gerard Möhlmann (wielrennen)
Corine Dorland (wielrennen)
Tennisvereniging De Manege
Leon van Bon (wielrennen)
Sportman in 1990, 1991, 1992 en 1997
A. van Dijken (schaatsen DNY)

Sportman
Sportvrouw
Sportteam
Aanmoedigingsprijs
		
Prijs van Verdienste

1988

Sportman
Paul Haldan (tafeltennis)
Sportvrouw
Ans Bouwmeester (atletiek, kogelstoten,
		
discuswerpen voor gehandicapten Bravo)
Sportteam
1e Herenteam Volleybalvereniging
		Piet Zoomers/D
Aanmoedigingsprijs A. Scholsberg (atletiek AV ’34 sprint)
		
Sportvrouw in 1989
Prijs van Verdienste Jouke de Haan (Gymnastiek)

1991

Sportman
Leon van Bon (wielrennen)
Sportvrouw
K. Gleis (volleybal)
Sportteam
1e Herenteam Volleybalvereniging
		Piet Zoomers/D
Aanmoedigingsprijs M. Jonker (schaken)
Prijs van Verdienste Frans van Melsen

1992

Sportman
Sportvrouw
Sportteam
Aanmoedigingsprijs
Prijs van Verdienste

Leon van Bon (wielrennen)
K. Gleis (volleybal)
tennisvereniging De Manege
R. Veldhuyzen (AV ’34 Tienkamp)
J. Kleisen (wielrennen)

1993
1989

Sportman
Sportvrouw
Sportteam
Aanmoedigingsprijs

Paul Haldan (tafeltennis)
	A. Scholsberg (atletiek)
Tafeltennisvereniging De Veluwe
M. Jonker (schaken)

1990

Sportman
Leon van Bon (wielrennen)
Sportvrouw
R. Limbach (schaken)
Sportteam
Tafeltennisvereniging De Veluwe
Aanmoedigingsprijs Anoek van Diessen (atletiek)
		
Sportvrouw in 1994
Prijs van Verdienste Jan Kramer (voorzitter v.v. Robur et
		Velocitas)
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Sportman
Orhan Delibas (boksen)
Sportvrouw
Corine Dorland (wielrennen)
Sportteam
1e Herenteam Volleybalvereniging
		Piet Zoomers/D
Aanmoedigingsprijs Gert Jan Liefers (atletiek)
		
Sportman in 2003 en 2004
Prijs van Verdienste Ben Zonneberg (AV’34)
Sponsor Award
Apeldoornse taxi Centrale (ATC)

1994

Sportman
Orhan Delibas (boksen)
Sportvrouw
Anoek van Diessen (atletiek)
Sportteam
1e Herenteam Volleybalvereniging
		Piet Zoomers/D
Aanmoedigingsprijs Erza Ata (boksen)
Prijs van Verdienste E. Valkhof (voetbal)
Sponsor Award
Intersport Jonker

Samen sterk voor de sport
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1995 Sportman
Remco van Veldhuizen
		
(ned. Kampioen Tienkamp)
Sportvrouw
Mieke van Tergouw (tweespan mennen)
Sportteam
1e Herenteam Volleybalvereniging
		Piet Zoomers/D
Aanmoedigingsprijs Sharon de Wal (karate)
Prijs van Verdienste Elly Bagchus (turnen)
Sponsor Award
Rabobank Apeldoorn
Trainer/Coach Award Ton Eykeboom (atletiekvereniging AV’34)

1999

Sportman
Frank van den Dool (kogelslingeren/atletiek)
Sportvrouw
Mieke van Tergouw (tweespan mennen)
Sportteam
1e Herenteam Volleybalvereniging
		Piet Zoomers/D
Aanmoedigingsprijs David Schalkwijk (honkbal)
Prijs van Verdienste Ben Ludemann (voetbalver. AGOVV)
Sponsor Award
Piet Zoomers
Trainer/Coach Award Esther de Weerd (turnen)

2000
1996

Sportman		
Jan Mulder (wielrennen)
Sportvrouw		
Anoek van Diessen (atletiek)
Sportteam		
1e Herenteam Volleybalvereniging
		Piet Zoomers/D
Aanmoedigingsprijs Thelma Joziasse (atletiek) en
		
Wesley Mulder (rugby)
Prijs van Verdienste Freek Kamminga (Fed. van Apeldoornse
		
Gymnastiekverenigingen + KDO)
Sponsor Award
Notariskantoor Dolf Wille
Tariner/Coach Award Auke Dijkstra (tennis)

1997

Sportman
Leon van Bon (wielrennen)
Sportvrouw
Ester Goossens (atletiek)
Sportteam
1e Herenteam Volleybalvereniging
		Piet Zoomers/D
Aanmoedigingsprijs Anja Boogaard (zwemmen)
Prijs van Verdienste Dirk Zegel (volleybalver. PZ/D)
Sponsor Award
Apeldoornse Courant
Trainer/Coach Award Toon Gerbrands (coach herenteam
		
vollebalver. PZ/D)

Sportman
Sportvrouw
Sportteam
Aanmoedigingsprijs
Prijs van Verdienste
Sponsor Award
Trainer/Coach Award

Dick Boschman (schieten)
Judith de Weerd (judo, jiu jitsu)
TRG/De Manege (tennis)
Jeroen Mooren (judo) Sportman in 2005
Gerhard Verbeek (voetbalver. B&O)
Assurantiekantoor Harry Sileon
Arend Drost (csv Apeldoorn)

2001

Sportman
Dick Boschman (schieten)
Sportvrouw
Judith de Weerd (judo, jiu jitsu, karate)
Sportploeg
1e herenteam volleybalvereniging
		Piet Zoomers/Dynamo
Aanmoedigingsprijs Pleuni Möhlmann (wielrennen)
Vrijwilligers
Jan Terwel (ABCC), Inge van der Hoeff
		
(g-voetbal Victoria Boys), René Oostenenk
		
(DNIJ). Drie prijzen i.v.m Int. Jaar v.d.
		Vrijwilliger
Sponsor Award
Croon Electrotechniek BV
Trainer/Coach Award Paul Erkelens (basketbalvereniging BCA’60)

1998

Sportman
Jack Rosendaal (atletiek)
Sportvrouw		
Ester Goossens (atletiek)
Sportteam
4 x 400 meter herenteam
		
atletiekvereniging AV’34
Aanmoedigingsprijs Bram Bongers (wielrennen)
Prijs van Verdienste Ab Schimmel (ruitervereniging WWNA)
Sponsor Award
Tom Draisma (aannemer)
Trainer/Coach Award Jaap Smaal (karate)
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2002

Sportman
Sportvrouw

Roel van Hest (schaatsen/skeeleren)
Marjolein van der Vlies (freestylespringen)

Sportploeg
Aanmoedigingsprijs
Vrijwilligers
		
		
		
Prijs van Verdienste
Sponsor Award
Trainer/coach Award

Kampioenselftal voetbalvereniging AGOVV
Bas van der Zwan (triatleet)
Truus Ilbrink (gymnastiekver. KDO),
Joop Heystek (tennisver. Tepci) en
Rutger de Ruiter (jeu de boulesver.
’t Zwijntje)
Wim Tamboer (csv Apeldoorn, BBO)
Jan Burghout
Peter Bosz

2004

Sportman
Sportvrouw
Sportploeg
Aanmoedigingsprijs
		
Vrijwilligersprijzen
		
		
Prijs van Verdienste
Sponsor Award
Trainer/coach Award

Gert Jan Liefers (atletiek)
Judith de Weerd (jiu jitsu)
Squash Apeldoorn
René Smaal (karate) Sportman in 2006,
2007 en 2009
Saakje Boermans (volleybalver. PZ/D,
Jup Haans (rugbyver. The Rams),
Jan Goossen (tennisver. Vego)
Frans Grotendorst
Walter van den Belt
Tom Cleton

2005

Jeroen Mooren (judo)
Angelique van Gemert (Fietscross)
1e herenelftal WSV (voetbal)
Jurjen Willemsen (zwemmen) genomineerd
voor Sportman in 2006
Ina Bos (sv DIO Ugchelen), Corinne
Cornelissen (St. Paardrijden voor
Gehandicapten), Henk en Wilma Peters
(fietscrossver. FCC Apeldoorn)
Hein Beke (handbal)

Sportman
Sportvrouw
Sportploeg
Aanmoedigingsprijs
		
Vrijwilligersprijzen
		
		
		
Trainer/coach Award

2003

Sportman
Gert Jan Liefers (atletiek)
Sportvrouw
Miranda van den Broek (judo)
Sportploeg
1e herenteam Piet Zoomers/Dynamo
		
(volleybal)
Aanmoedigingsprijs Wouter de Vries (golf)
Vrijwilligers
Evaline Heuvelmans (Novitas),
		
Anton Mikuska (St. Paardrijden
		
Gehandicapten) en Wilma Moerman
		
(Gehandicaptenver. Bravo)
Prijs van Verdienste Lammert Hoogenberg (fed. Amateurvv.
		Apeldoorn e/o)
Sponsor Award
Ronald Dros
Trainer/coach Award Toon Gerbrands
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2008

Sportman
Sportvrouw
Sportploeg
Aanmoedigingsprijs

Abdi Nageeye (atletiek)
Jannitta Spigt (skeeleren)
1e herenteam Piet Zoomers/D (volleybal)
Esmée Bos (zwemmen)

2009

Sportman
Sportvrouw
Sportploeg
Aanmoedigingsprijs

René Smaal (karate)
Adriënne Herzog (atletiek)
1e elftal voetbalver. CSV Apeldoorn
Robbert Goossens (schermen)

2010

Sportman
Sportvrouw
Sportploeg
Aanmoedigingsprijs

Eelco Sintnicolaas (atletiek)
Adriënne Herzog (atletiek)
1e herenteam Draisma Dynamo (volleybal)
Ruben van Dijk (atletiek)

2006

Sportman
René Smaal (karate)
Sportvrouw
Maaike Boot (karate)
Sportploeg
1e damesteam volleybal Dros/Alterno
Aanmoedigingsprijs Sarina Bleumink (jiu jitsuka)
Vrijwilligersprijzen
Hennie Lentink (fietscrossver. FCC
		Apeldoorn), Hennie Hissink (St. Paardrijden
		
voor Gehandicapten), Henk van de Hazel
		
(volleybalver. PZ/D)
Sponsor Award
Richard Klein (Intersport Jonker Apeldoorn)

2007

Sportman
René Smaal (karate)
Sportvrouw
Babs Egbers (atletiek)
Sportploeg
1e herenteam Piet Zoomers/D (volleybal)
Aanmoedigingsprijs Edith Riemsdijk (softbal)
Vrijwilligersprijzen	Peter Bosch (Vego), Gert Terlouw (KDO),
		
Bernard de Vries (vv. Columbia)
Prijs van Verdienste Frans de Jong (volleybal, PZ/D)
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Ereleden / huidig bestuur

Ereleden
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Huidig bestuur

Van links naar rechts:
Jan Brouwers, Gerhard Verbeek, Freek Kamminga, Hans Berkman,
Piet Boon, Frans van Melsen, Fop ten Broek

Van links naar rechts, staand:
Dick van Groen (penningmeester), Manfred Heddes (secretaris),
Theo Veeneman, Gert Boonen, Peter van den Heuvel, Bernard de Vries

Frans Bagchus †
Rien Booij †
Peer Hanedoes †
Herman Herberts †
Henk Rosenkötter †

Van links naar rechts, zittend:
Anne Fokke de Vries (voorzitter), Jan Schuitema,
Sonja Noija (bureaumedewerkster)
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sportpenningen / uitnodiging

Sportpenningen

Totaal aantal penningen uitgereikt per jaartal (1999-2011)
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
totaal

19
33
100
143
141
86
91
155
145
266
124
153
119
1575

Uitnodiging

Het bestuur van de Sportraad Apeldoorn heeft voor een halve eeuw
Sportraad Apeldoorn een receptie georganiseerd op zaterdag 12 januari 2013
in het Sportcafé van het Omnisport Apeldoorn. Voorafgaande aan de receptie
gaat het bestuur met haar ereleden, oud-bestuursleden en een aantal
topsporters een uurtje herinneringen ophalen over de afgelopen 50 jaar.
Tijdens de receptie zullen een aantal sprekers verhalen over de sport in
Apeldoorn van toen en nu.
Hieronder ziet u de uitnodigingskaart voor de receptie.

Persoonlijke Uitnodiging
Op 20 november 2012 bestond de Sportraad Apeldoorn vijftig jaar,
daarom wordt op zaterdag 12 januari 2013 een receptie gehouden.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.

De Apeldoornse Sportpenningen werden uitgereikt aan sporters die in
een tak van sport, ofwel Nederlands, Europees of Wereldkampioen zijn
geworden. In totaal werden vanaf 1999 1575 penningen uitgereikt, gemiddeld
dus 121 kampioenen per jaar.

Locatie
14:45
15:00
17:00

- Sportcafé Omnisport Apeldoorn
(De Voorwaarts 55, 7321 MA Apeldoorn)
- Ontvangst
- Start van het programma
- Einde receptie

Indien u gebruik maakt van deze persoonlijke uitnodiging, dan vernemen wij dit graag
voor 21 december 2012 via info@sportraad of tel. 055-3604570

Een halve eeuw Sportraad Apeldoorn
Persoonlijke Uitnodiging
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Op 20
2012 bestond de Sportraad Apeldoorn vijftig jaar,
Samen sterk voor
de november
sport
daarom wordt op zaterdag 12 januari 2013 een receptie gehouden.
Wij nodigen u van harte uit hierbij aanwezig te zijn.
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Sport en sponsors
Sport en sponsoring zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. In dit boek
wordt het onderwerp met enige regelmaat benoemd. Maar hoe zit het met
dit boek? Een aantal Apeldoornse bedrijven hebben financieel of anderszins
bijgedragen aan de totstandkoming van dit boek.

c-wordz
media

W

VAN WERMESKERKEN
communicatie & creatie

c-wordz media

van Wermeskerken communicatie & creatie

Vroonphotomotion
				
Boon Accountants Belastingadviseurs
				
Accres Apeldoorn

Parksociëteit Marialust					

Dhr. Jan Brouwers

De Johanna Donk-Grote Stichting

Stichting KAMO		

De Sportraad bedankt bovenstaande bedrijven en organisaties voor hun
bijdrage aan deze jubileumuitgave. Bijzondere dank gaat uit naar de
Stichting Noodzaak voor het bijeenbrengen van de mensen die dit boek
mogelijk hebben gemaakt.
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sport en sponsors / colofon

Colofon
Tekst, realisatie en productie:
c-wordz media Apeldoorn
Vormgeving:
Maura van Wermeskerken
Fotografie:
Peter Vroon (portretten)
Coen Rijpkema
Archief Sportraad
De Stentor
CODA Gemeentearchief
Freek Kamminga
Renee Krijgsman
Jan de Koning
Met dank aan:
Freek Kamminga, Frans van Melsen, Sonja Noija en alle betrokken bestuursen ereleden van de Sportraad
Jurgen Ruiter (stagiair Sportraad)
Geïnterviewden
CODA Apeldoorn
De Stentor
VDA-groep, Apeldoorn
Titel boek: Halve eeuw Sportraad Apeldoorn. Samen sterk voor de sport.

© 2012
Uitgegeven in eigen beheer door de Sportraad Apeldoorn.
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar
gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere
manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.
De Sportraad heeft haar uiterste best gedaan om alle rechthebbenden van fotomateriaal te achterhalen. Mocht u onverhoopt
menen de rechten van in het boek opgenomen foto’s te bezitten, neem dan contact met ons op: Sportraad Apeldoorn
Sleutelbloemstraat 45 7322 AJ Apeldoorn.
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Wie de jeugd heeft,
heeft de toekomst...
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