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We zijn European Community of Sport 
geworden in 2019 omdat we een groot 
aantal dingen goed doen rondom sport. In 
de ogen van een Europese keuzecommissie 
maken wij in Drenthe optimaal gebruik van 
sport en bewegen als middel. Om, en het is 
voor mij een bekend rijtje, Drenthe socialer, 
gezonder en economisch sterker te maken. 

Dus, kwamen wij met vlaggen en titel vanuit 
Brussel terug in Drenthe. Iedereen blij. Veel 
aandacht. Maar ook een beetje verbaasd; 
doen we dan zoveel bijzonders? We doen 
toch gewoon ons best,  zoals we dat 
gewend zijn in Drenthe. Soms doen we het 
alleen, maar vaker samen. Gewoon omdat 
dat makkelijker is dan alleen of omdat het 
alleen helemaal niet lukt. Dat zit Drenthe en 
de Drenten in de genen. In Drenthe heb je 
elkaar nodig. 

Sport in de schijnwerpers
En zo doen we in ons titel-jaar vooral 
datgene, dat we al deden. Alleen in dit jaar 
zetten we alles wat meer in de etalage. We 
zetten er schijnwerpers op, zodat iedereen 
het ziet. Van de grote evenementen als de 
Ronde van Drenthe, de Cascaderun, Meppel 
City Run, de TT-Run of de RopaRun tot de 
opening van de Sportzaal in Diever, de 
Koningsspelen in Tynaarlo of de reguliere 
sportactiviteiten op het terrein van de GGZ in 
Assen. Zomaar een aantal sportactiviteiten. 
Maar elke keer veel mensen op de been. 
Als deelnemer of vrijwilliger. Vaak lachend, 
vaak samen en in beweging. Belangrijke 
ingrediënten voor een gezonde provincie en 
gezonde inwoners. 

Op zijn Drents: rustig, met veel 
kwaliteit én met zijn allen
En in die etalage valt dan ineens beter op 
hoeveel we met zijn allen organiseren. Hier 
en daar een professionele aanbieder, maar 
99% van de gevallen zijn het vrijwilligers 
die de activiteit opzetten. Mensen die zo 

trots zijn op hun evenement. Er gebeurt 
zo waanzinnig veel. Al die zaterdagen vol 
competities, al die zondagen waar je kunt 
fietsen, wandelen en rennen. Als je dat op 
een rijtje zet, hebben ze het nog niet zo raar 
gezien in Brussel. Het Drents ego is niet zo 
groot. Soms jammer, het staat misschien wel 
het binnenhalen van de Formule 1 of het WK 
Wielrennen in de weg. Maar het levert veel 
op en laten we het op zijn Drents doen; iets 
rustiger, maar met veel kwaliteit én met zijn 
allen. En zoals Maarten van der Weijden (is 
dat echt geen Drent?) zei: ‘als het de eerste 
keer niet lukt, probeer je het toch gewoon 
een tweede keer’. 

We zijn halverwege het jaar en er 
ontstaat van alles in de provincie. In deze 
tweede rapportage staat deel 2 van de 
Sporttoekomstverkenning beschreven. 
Dat gaat veel goeds voor de toekomst 
opleveren. Maar ook de Buurtsportcoaches, 
met een belangrijk aandeel in de behaalde 
titel, komen dit jaar vaker bijeen dan eerder. 
Iedereen wil genieten van dit jaar, van de 
titel. En terecht, maar nog mooier is, als het 
jaar nog meer oplevert. 

In deze rapportage vindt u het video-
overzicht van Jeroen Willems, de eerder 
genoemde uitleg bij de Ronde van 
de Toekomst, mooie voorbeelden bij 
Sportificering. Een dagdroom bij Sportclub 
Drenthe en veel mooie evenementen bij 
Drenthe op het podium. 

Veel leesplezier!
Hans Derks

Programmamannager 
Community of Sport

European Community 
of Sport 2019
Halverwege

Henk Jumelet geeft het 
stokje over aan Henk Brink

Drenthe heeft een nieuw college 
van Gedeputeerde Staten en 
daarmee een nieuwe gedepu-
teerde Sport. Henk Jumelet heeft 
het stokje overgedragen aan zijn 
collega Henk Brink. De meeste 
mensen weten dat Henk Brink 
naast zijn werk als gedeputeerde, 
boer is. Maar ook voor sport 
heeft, en maakt, hij graag tijd. 

 “Ik schaats graag en ik heb ook 
iets met voetbal. In mijn jeugd 
was ik daarin echt actief, nu wat 
meer passief, maar ik kan er 
nog steeds enorm van genieten. 
Ik sta regelmatig langs de lijn 
of ben te vinden op de tribune 
in het stadion, natuurlijk ook 
bij FC Emmen. In ieder dorp in 
Drenthe wordt aan sport gedaan 
en dat wordt gedragen door vele 
verenigingen en hun vrijwilli-
gers. We hebben een prachtige 
provincie om in te sporten en 
een enorm divers sportaanbod. 
Daarnaast biedt Drenthe een 
breed scala aan fantastische 
sportevenementen die je kunt 
bezoeken, van CH de Wolden tot 
aan de TT in Assen en dit jaar het 
WK Para-Cycling in Emmen en de 
MXGP de Motocross of Nations 
in Assen (MXoN). Drenthe is een 
echte Community of Sport en dat 
willen we ook blijven.”

Henk Brink
Gedeputeerde Sport

Henk Jumelet geeft 
het stokje over aan 

Henk Brink

https://youtu.be/MsfKpANyOWE


De toekomst van de sport in 
Drenthe komt steeds dichterbij
Hoe kunnen we met sport beter inspelen 
op trends en ontwikkelingen die zich 
voordoen in de samenleving? Als wij ons 
proberen voor te stellen hoe de sport 
in Drenthe er in 2030 voor staat, is dat 
dan een toekomstbeeld welke wij ook 
wenselijk achten? Wat kunnen we nu al 
doen om de sport in de richting van een 
positief toekomstscenario te sturen? Sinds 
enkele maanden wordt er hard gewerkt 
aan een Regionale Sport Toekomst 
Verkenning in Drenthe. Na de aftrap op 
25 februari vond op 20 mei de tweede 
verkenningssessie met workshops plaats. 
Ruim 80 enthousiaste stakeholders 
dachten en bouwden mee. Tijd voor een 
update.

Toekomst verkennen
Het project ‘data voor lokaal beleid’ is 
een voortvloeisel vanuit het Nationaal 
Sportakkoord en borduurt voort op de 
aanpak van de nationale sporttoekomst-
verkenning. Het consortium (Mulier 
Instituut, Vereniging Sport en Gemeenten, 
NOC&NSF, RIVM, Kennissport Sport) in 
samenwerking met regionale partners 
(GGD, CMOSTAMM) en lokale partners 
(de 12 Drentse gemeenten) brengen 
alle beschikbare data die relevant zijn in 
het domein sport en bewegen in kaart 

1. RONDE VAN DE TOEKOMST
en proberen trends en ontwikkelingen 
te duiden. SportDrenthe begeleidt het 
proces in de persoon van Mieke Zijl en 
Hans Slender.
“Veel beschikbare cijfers hebben een 
landelijk karakter en moeten nog regio-
naal worden toegespitst. We moeten de 
cijfers dus specifiek maken voor onze 
regionale en lokale context. Dat is geen 
makkelijke vertaalslag. Veel landelijke 
onderzoeken werken met gemiddelden. 
Maar Amsterdam is natuurlijk een totaal 
andere context dan de provincie Drenthe. 
We zijn met de experts van het consor-
tium in gesprek gegaan over de vraag 
hoe we die vertaalslag moeten maken, 
wat we uit de beschikbare hoeveelheid 
data voor Drenthe kunnen halen en waar 
aanvullend lokaal onderzoek nodig is”, 
aldus Hans Slender. 

In de eerste bijeenkomst is er vooral 
gekeken welke kennis en informatie al 
beschikbaar en relevant is om toekom-
stig beleid op te kunnen baseren. In de 
tweede sessie is gewerkt aan het duiden 
van de huidige cijfers. Hans Slender 
nam samen met Anet Doornbos van het 
Futures Literacy Lab (Hanzehogeschool) 
de deelnemers mee in onder andere 
technologische ontwikkelingen en de 
disruptieve veranderingen die deze ook 
voor de sport teweeg kunnen brengen. 

Daarna werd gewerkt aan het verkennen 
van de subthema’s: 

1 bewegingsonderwijs en bewegings
 vaardigheid als basis voor een leven 
 lang bewegen;  
2 sportstimulering en vitale aanbieders 
 vanuit een positieve sportcultuur; 
3 gezonde actieve leefstijl: 
 de preventieve functie van sport en 
 bewegen; 
4 sociaal maatschappelijke waarde: 
 sport en bewegen in het sociaal 
 domein; 
5 economie: sport en bewegen in 
 recreatie, toerisme en 
 regiomarketing en 
6 duurzame sportinfrastructuur: 
 accommodaties en beweegvriendelijke 
 omgeving.

De eerste lokale 
sportakkoorden krijgen vorm
“Sportbeleid gaat al lang niet meer alleen 
over sport en bewegen. Het gaat ook 
over de verbindingen naar het sociaal 
domein, gezondheid en preventie, 
economie, duurzaamheid, etc. Het beleid 
wordt niet alleen meer gemaakt door 
de gemeenten, maar samen met alle 
betrokken stakeholders in het veld”, aldus 
Mieke Zijl.

Op basis van deze gedachte is er het 
Nationaal Sportakkoord ontwikkeld. Sport 
heeft hierin samengewerkt met andere 
beleidsterreinen en met vele professio-
nals uit de praktijk. Deze gedachte wordt 
doorgezet naar de Lokale Sportakkoorden. 
Samen met verenigingen, sportonderne-
mers, evenementen, maar ook professi-
onals uit aangrenzende partijen wordt er 
lokaal nagedacht over hoe er nog meer 
uit de sport gehaald kan worden. In 
Drenthe zijn de gemeenten Hoogeveen, 
Meppel, Emmen, Assen, Noordenveld, De 
Wolden en Borger-Odoorn al gestart met 
dit traject. De andere gemeenten zullen 
binnenkort volgen. 

Hans Slender: “Ik zou het toejuichen 
als er in de ontwikkeling van de Lokale 
Sportakkoorden niet alleen met alle 
partijen gezocht wordt naar activiteiten 
en acties waar onderling voldoende 
draagvlak voor is, maar dat er ook echt 
naar de kwaliteit van acties gekeken 
wordt. Kwalitatief goed beleid is beleid 
dat gebaseerd is op bestaande kennis 
en data, waarin goed gekeken is 
naar lokale trends en ontwikkelingen. 
Sportakkoorden met kwaliteit én draag-
vlak, dat zou de sport in Drenthe echt 
weer een mooi stapje vooruit kunnen 
helpen.”



2. SPORTIFICERING
Verrassend goed werkende 
samenwerkingen
In Drenthe hebben we de 

titel European Community of 

Sport 2019 ingezet om nieuw 

partnerships te ontwikkelen en 

beleidsdomeinen met elkaar te 

verbinden. Hierbij zoeken we naar 

samenwerkingen waarbij we met 

de inzet van sport een oplossing 

of verbetering kunnen vinden 

voor bepaalde maatschappelijke 

vraagstukken. Goede voorbeelden 

hiervan zijn onder andere de 

verkiezing: Leukste beweegplek 

van Drenthe en het project Break 

the Stigma For Familles.

Verkiezing: Leukste beweegplek 
van Drenthe
SportDrenthe, Kennislab BIOR, Drenthe 
beweegt en IVN Noord hebben de 
handen ineen geslagen om zoveel 
mogelijk Drenten te inspireren om de 
buitenlucht op te zoeken. In de vorm van 
de verkiezing ‘de leukste buitenspeel-, 
beweeg- en sportplek van Drenthe’ zijn 
we samen met de inwoners van Drenthe 
op zoek gegaan naar de top-50 van 
uitdagendste en leukste speel- en 

beweegplekken van Drenthe. 

Laagdrempelig
”We willen laten zien dat mensen dichtbij 
huis op een laagdrempelige manier 
kunnen bewegen”, zegt projectmanager 
Mieke Zijl van SportDrenthe. “Via de 
verkiezing hopen we dat de locaties meer 
bekendheid krijgen.”

Groot succes
Tijdens de verkiezing kwamen er 
heel diverse aanmeldingen binnen; 
van zwemplassen tot speelbossen en 
van belevingpaden tot MTB-routes. 
Uit de meer dan 50 inzendingen is op 
basis van een aantal criteria een top-3 
gekozen waarop de Drent zijn stem 

mocht uitbrengen. Een ware strijd om 
de meeste stemmen barste los waarbij 
veel Drenten hun stem hebben uitge-
bracht. Met 55% van de stemmen is Het 
Steenbergerpark een terechte winnaar. 
De verkiezing heeft veel media-aandacht 
en social media-traffic opgeleverd wat 
ten goede komt van de bekendheid van 
de locaties en ‘buiten bewegen’ meer 
onder de aandacht heeft gebracht. Het 
is de bedoeling om de verkiezing ook in 
de provincies Friesland en Groningen te 
houden. 

Spin-off Iedereen Op Fietse
Sportevenementen zijn een geweldige 
beleving. Om aan mee te doen en 
om naar te kijken. Een uur, een dag, 

misschien een paar dagen staat het 
evenement en haar omgeving volop 
in de schijnwerpers. Met een spin-off-
programma proberen we de aandacht 
voor en de kracht van het evenement 
te gebruiken om het zoveel mogelijk 
positief effect op de omgeving te laten 
hebben. Zo is speciaal rondom het WK 
Para-Cycling (11-15 september 2019) het 
spin-offprogramma ‘Iedereen op Fietse’ 
ontwikkeld. In dit programma zijn onder 
meer de campagne Break the Stigma 
for Families en het voorlichtingsproject 
Klas op Wielen opgenomen waarbij sport 
als middel wordt ingezet bij bepaalde 
maatschappelijke thema’s.

Samen op de fiets stigma doorbreken
Psychische aandoeningen komen veel 
voor en zijn écht. Het zijn aandoeningen 
die ons allemaal kunnen overkomen. 
Gelukkig zijn er goede en effectieve 
behandelingen beschikbaar. Toch durven 
veel kinderen, gezinnen en hun naasten 
niet open te zijn over de psychische 
aandoeningen waar zij door worden 
geraakt. Ze schamen zich, voelen zich 
schuldig of ze zijn bang voor de vooroor-
delen die anderen over hen zouden 
kunnen hebben. Dat noemen we stigma. 
Stigma belemmert herstel. Dat is waarom 
we stigma willen doorbreken! Dat doen 
we met de campagne Break the Stigma 
for Families door samen met families, 
naasten en anderen op de fiets te 
stappen. Het samen fietsen staat daarbij 
centraal. 

• Fietsen is gezond voor lichaam 
 en geest;
• Fietsen verbindt mensen en families;
• Fietsen geeft een gevoel van vrijheid 
 en plezier. 

Dit jaar is Drenthe en zijn 12 gemeenten 
verkozen tot ‘European Community of 
Sport 2019’. Dit geeft extra kansen om 
een mooi en breed portfolio van (fiets)
activiteiten te ontwikkelen in Drenthe, 
waar andere regio’s en landen gebruik 
van kunnen gaan maken. 

Klas Op Wielen
Klas op Wielen is een initiatief van 
SportDrenthe. Het voorlichtingsproject is 
bedoeld voor kinderen van groep 6, 7 en 
8 van de basisscholen. Een ervarings-
deskundige met een lichamelijke 
handicap laat in de klas zien hoe het 
is om te leven en te sporten met een 
beperking. 

Waarom
Ruim 10% van de Nederlandse bevolking 
heeft een beperking. Klas op Wielen biedt 
kinderen van basisscholen de mogelijk-
heid om kennis te maken en te ervaren 
dat mensen met een beperking juist niet 
zielig zijn en ook heel erg veel kunnen. 
Iets wat respect en wederzijds begrip 
creëert, zo blijkt uit de al vele gegeven 
clinics. In het kader van het 50-jarig 
jubileum van SportDrenthe en de titel 
European Community of Sport 2019 is het 
doel om de clinic 50 keer aan te beiden 
in 2019. 

Klas op Wielen op het WK Para-cycling
Alle scholen die een clinic hebben 
gevolgd worden uitgenodigd voor een 
eindtoernooi op het WK Para-Cycling.



3. SPORTCLUB DRENTHE
Het kan natuurlijk niet …maar, 

stel je voor dat Drenthe één grote 

Sportclub zou zijn; Sportclub 

Drenthe. Want een Sportclub, 

of sportvereniging heeft zoveel 

typische verenigingsdingen, die 

we tegenwoordig goed kunnen 

gebruiken. 

Sport en bewegen ontstaat 
vanuit mensen
Nederland verandert. Er is geen overheid 
meer die voor je zorgt. Je wordt geacht 
het zelf te regelen en eigenlijk willen 
we ook niet anders. In de sport is het 
eigenlijk nooit anders. Sportverenigingen 
ontstonden omdat men samen wilden 
voetbalden of handballen. Het zijn vooral 
collectieven van mensen die ongeveer 
hetzelfde willen omdat ze daar plezier 
in hebben. Soms wedstrijdje, dan wordt 
sport opeens competitie. Ook leuk, 
vinden veel mensen, maar sport is er 
nooit omdat de overheid het zo graag 
wilde. ‘In dit dorp doen we een voetbal-
club’, sprak de burgemeester. Nee, sport 
(en bewegen) ontstaat vanuit mensen. En 
dat is bijzonder.
 
In een sportclub ontmoet je andere 
mensen, ben je bezig met anderen. Een 
sportclub geeft je regelmaat. Je ontwik-

kelt van die typische sportvaardigheden 
als samenwerken, elkaar helpen, naar 
elkaar luisteren. Of het nu over die set-up 
gaat of over het tempo van de eerste 
loper in de groep. Sport kan jouw leven 
zin geven. Jouw eigen sport, soms de 
sport van jouw kinderen of bijvoor-
beeld van FC Emmen. En sport is vaak 
beweging. Beweging maakt je fitter. 
Fysiek fitter, maar je raakt ook geestelijk 
beter in balans. 

Doordromen
Als ik dan doordroom over Sportclub 
Drenthe zie ik een soort community. 
Sorry voor dit Engelse woord, maar sinds 
de titel snap ik de waarde van het woord 
steeds beter. Sportclub Drenthe is een 
community waar je graag bij wilt horen, 
maar misschien geen lid van kan worden. 
Is het echt een Sportclub met een 
traditioneel bestuur? Of is het een soort 
gezamenlijke ambitie? Een soort afspraak, 
die wij Drenten, met zijn allen maken? 
Wij zijn een club! 

Stel je voor dat als iemand geboren 
wordt en hij of zij direct bij de community 
hoort. Verwelkomt wordt door Sportclub 
Drenthe. Welkom jonge held, je hoort 
erbij. Welkom in de club. Want iedereen 
mag ergens bij horen. En bewegen 
kunnen we nooit genoeg stimuleren. 

Bewegen, net als bijvoorbeeld lezen. In 
onze sportclub hebben we ook oog voor 
elkaar. Als iemand een tijdje onzichtbaar 
is, zoeken we degene op, kijken we of 
we kunnen helpen. We bieden inwoners 
speciale programma’s aan die passen bij 
hun gezondheid. Het liefst sporten we 
met zijn allen door elkaar heen. Maar 
soms zetten we speciale groepen op. 
Iedereen is welkom. Dat is niet altijd 
simpel, maar wel altijd het uitgangs-
punt. Mensen, die een extra hulpmiddel 
nodig hebben, helpen we ermee. En 
mensen die sinds kort in Nederland zijn, 
betrekken we zoveel mogelijk.

Je hoeft niet eens van sport te 
houden
Bij deze rare sportclub hoef je eigenlijk 
niet eens van sport te houden. Het gaat 
vooral om ontmoeten, ergens serieus 
genomen worden en om in beweging te 
komen. En dat te doen, wat je (en vaak 
jullie) het leukst vinden. Natuurlijk kan 
dat ook iets kunstzinnigs of iets ontspan-
nends zijn. 

Zo ontstaat er een verbinding door 
Drenthe. Gedragen door de vrijwilligers, 
die dat nu ook al doen. Waar inwoners 
bij horen, maar ook bestaande vereni-
gingen. Overheden, welzijn en zorg. En, 
dat zou mooi zijn, bedrijven. Uiteindelijk 

zijn bedrijven de eerste die merken hoe 
belangrijk de effecten van Sportclub 
Drenthe zijn. Misschien een goede reden 
om ook een commerciële Sportclub 
Drenthe te ontwikkelen. Altijd gezonde 
werknemers. De community wordt steeds 
groter.

Het kan natuurlijk niet…, zo begon ik. 
Toch wordt er steeds meer over dit 
onderwerp, Sportclub Drenthe gesproken. 
Je merkt aan mensen, dat ze er wel 
graag bij willen horen. Terwijl niemand 
weet wat het eigenlijk inhoudt. Sportclub 
Drenthe komt terug in het jaarprogramma 
van het Community-jaar. Een hypothe-
tisch of symbolisch eindresultaat. Maar 
veel vaker, denk ik, dat we misschien al 
een Sportclub Drenthe zijn.



Meppel City 
Run
17 MEI

Eerste Europese 
Sportdebat Assen 
12 APRIL

Opening 
Nature Game
24 MEI

Bartje 200 Ees
16 juni

4. DRENTHE OP HET PODIUM

https://youtu.be/MsfKpANyOWE


Netwerkbijeenkomst 
TT en Community of 
Sport
29 JUNI

MotoGP 
TT-circuit Assen
30 JUNI

TT-Run
Mini TT Kids-Run
Alternatieve TT-Run
22 juni

RopaRun
8-10 JUNI

Fotografie: Marcel J. de Jong

Fotografie: Marcel J. de Jong

Fotografie: 
Marcel J. de Jong



Op Fietse  
 in Drenthe
Zomereditie 2019

Regiobank Drentse Fiets4Daagse  P2  ▶

De Ronde van Drenthe P4  ▶

Bikeparks Midden-Drenthe  P5  ▶

Fietsen in thuisprovincie Drenthe  P6  ▶

De zomervakantie staat voor de deur! In Drenthe 

start de zomervakantie met hét fietsevenement voor 

jonge en oud: de Drentse Fiets4Daagse. Je kunt vier 

dagen meefietsen, maar ook één dag. Langs de rou-

tes die je door brinkdorpen en het Drentse landschap 

voeren is van alles te doen en beleven. 

Liever zelf een fietsroute uitstippelen, een rondje ma-

ken op de mountainbike of Op Fietse naar één van de 

talrijke andere evenementen deze zomer, kan natuur-

lijk ook. Je hoeft niet ver weg om verrast te worden! 

5. PUBLICATIES Drenthe  European  
Community  of Sport

Een krant bomvol sport-, 
beweeg- & doe-evenementen

Hippisch jeugd-EK in Veeningen  P2  ▶
Wereldtoppers vol lof over CH de Wolden  P4  ▶
Zomeractiviteiten bij jou in de buurt  P5  ▶
Oersportkalender: Maak de oermens in je los  P6  ▶

Europese jeugdtop te 
paard naar Drenthe
Twee geweldige hippische evenementen zetten het Drentse dorp Veeningen in juli stevig op de kaart. Van 8 tot en met 14 juli worden de Europese Kampioenschappen springen voor Young Riders, Juniors & Children verreden, met zondag 7 juli een grootse opening met artiesten en attracties. Na dat EK vindt het jaarlijkse concours hip-pique CH de Wolden in Veeningen plaats, van 18 tot en met 21 juli en van 25 tot en met 28 juli. Bezoekers hebben alle dagen gratis toegang, ook bij het EK. Op de foto van Jeroen Spoolder de winnaar van verleden jaar, Jur Vrieling uit Holwierde.

Colofon
Drenthe Beweegt, juli 2019

Begin juli verscheen de tweede editie van de 
huis-aan-huiskrant Op Fietse, met een apart deel over 
Drenthe Community of Sport.

Programmamanager 
Drenthe beweegt
Hans Derks
info@drenthe-beweegt.nl

www.drenthe-beweegt.nl

Vormgeving
Provincie Drenthe

1e Community of Sport bord in 
Drenthe geplaatst
17 mei 2019 is in Meppel het eerste 
Community of Sport-bord in Drenthe 
geplaatst. In de gemeente Meppel worden 
zes borden bevestigd bij de entree van de 
bebouwde kom. 
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