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En opeens komt het 
plan samen …

Zo vaak word je niet Community 
of Sport. Er ligt meestal geen plan. 
Natuurlijk zijn we dat gaan maken. 11 
maanden geleden, november 2018, zijn 
we gaan bouwen met veel betrokkenen 
in Drenthe. De titel moest iets achter-
laten. Op 1 januari 2020 wilden we met 
Sport weer iets verder zijn dan het jaar 
ervoor. We gingen in 2019 eerst de titel 
vieren, vervolgens gingen we vooral 
heel Drenthe betrekken om uiteindelijk 
Nederland en de wereld te vertellen 
wat we doen. 

Terwijl je de route nog nooit gelopen 
hebt, blijkt het te kloppen. Het ‘vieren’ 
wordt al breed opgepakt. Landelijke 
televisie en landelijke pers. Genoeg 
‘credit’ om ons te storten op de mensen 
in het veld. Als we door middel van het 
Community-label alle werkers in de 
sport kunnen verbinden en 1% winst 
halen …is dat enorme vooruitgang. Dat 
lukte zeker. Wat tegen de zomer, tijdens 
de zomer en direct daarna gebeurde, 
was dat we niet meer een Community-
titel hadden, maar dat we ook echt een 
Community of Sport werden. 

Dat paste weer in het plan. Als je de 
etalage wilt vullen, dan moet de winkel 
op orde zijn. In september wilden we 
Drenthe in de etalage zetten. En graag 
met dikke spotlights erop. “Benoem je 
doelgroep” …ik hoor mijn communica-
tiemensen spreken. We wilden graag 
dat de Sportbestuurders- en beleidsma-
kers uit Nederland en ver daarbuiten 
gingen zien, begrijpen en beleven 
wat er zich in Drenthe afspeelt. Wat er 
zich op het gebied van Sport en alle 
aanpalende gebieden afspeelt. Omdat 
we denken dat we daarmee voorin de 
rij komen te staan, als het gaat om 
nieuwe ontwikkelingen en ondersteu-
ning. Omdat daar onze inwoners weer 
beter van worden. 

In de etalage stonden twee serieuze 
Wereldkampioenschappen, hostcity 
Nationale Sportweek en het grootste 
Sportbeleidscongres. Hier omheen 
werkte de hele winkel mee. De WK’s 
Para-Cycling en Motocross (MXON) 
werden in tijd en ruimte ingebed in 
een uitgebreid spin-off programma. 
Para-Cycling krijgt iedereen Op Fietse 
en MXON laat jongeren leven als een 
prof. De Asser- en vooral ook Drentse 
sportweek blonk uit in grote betrok-
kenheid van de omgeving. 100-en initi-
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atieven op veel plaatsen, verbonden 
door sportende wethouders en de nu 
al traditionele fakkeltocht. Midden in 
de laatste week kwamen 300 sport-
wethouders- en beleidsmakers naar 
Emmen. Het nationale Congres van de 
Vereniging Sport en Gemeenten werd 
Drents gekleurd. Drentse voorbeelden 
en verhalen op abstract, op strate-
gisch en op uitvoerend niveau. Alles 
kwam langs en alles klopte. Nogal wat 
Drentse collega’s van mij vonden het 
best lastig. Ikzelf ook. “Bijna gênant, 
zoveel Drenthe promotie.” Maar de 
mensen ‘van buiten’ waren blij. Dank 
voor zoveel inspiratie. Toen we op het 
einde van de maand, tijdens MXON 
van de President van ACES-Europe de 
nominatie voor beste Community van 
het Jaar kregen, klopte ook het derde 
deel van ons plan. 

Komende maanden doorzetten op het 
podium maar vooral ook zorgen, via 
Ronde van de Toekomst dat we het 
succes borgen -jeeegh, beleidsterm- en 
er op 1 jan 2021 weer beter voorstaan 
dan bij de start van dit jaar. 

Hans Derks
Programmamannager 
Community of Sport

https://www.youtube.com/watch?v=puLiZAJ44IY


De toekomst van de sport in 
Drenthe komt steeds dichterbij
Hoe kunnen we als 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 die 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 0p 25 februari en 
een vervolgbijeenkomst op 20 mei vond 
de laatste bijeenkomst op 16 september 
plaats. Ruim 50 enthousiaste stakeholders 
dachten en bouwden mee. Het is weer 
tijd voor een update.

Klik hier voor de eerdere rapportages: 

Kwartaal 1
Kwartaal 2

Wat voorafging
In het traject staan zes thema’s centraal. 
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: 
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 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. 

Deze thema’s zijn niet zomaar gekozen, 
hierover is met gemeenten en 
maatschappelijke organisaties gesproken. 
Ook hebben deze thema’s een verband 
met de thema’s uit het nationaal sportak-
koord. De thema’s staan in elke sessie 
centraal. 

Waar we nu staan
De laatste bijeenkomst is gebruikt om de 
data op deze thema’s te presenteren en 
met elkaar het gesprek te voeren over de 
betekenis hiervan en hoe dit vertaald kan 
worden naar beleid en acties.

Wanda Wendel-VOS , lid van het 
consortium namens RIVM, had de 
primeur. Zij presenteerde de eerste 
aanzet van onze eigen website met de 
opbrengsten van de RSTV. Nieuwsgierig? 

Bekijk dan de website: 
www.sportenbewegenincijfers.nl/
beleid/werken-met-data/pilot-Drenthe

Op een interactieve manier nam zij de 
deelnemers mee in de website en wat 
daar allemaal te vinden is. Zo is er te 
vinden op welke beleidsthema’s er in 
Drenthe wordt samengewerkt en hoeveel 
scholen een vignet gezonde school 
hebben maar ook welke ambities Drenthe 
heeft. Deelnemers vonden het een mooie 
overzichtelijk website. “De web-based 
factsheet is nog volop in ontwikkeling” 
aldus Wanda. “15 november, bij de viering 
van het slot van het jublieumjaar van 50 
jaar SportDrenthe wordt de web-based 
factsheet compleet opgeleverd.” 

Na de presentatie van deze primeur is 
er in de verschillende thema’s verder 
gewerkt aan de vraag wat er in de 
toekomst beter moet en hoe we daar 
kunnen komen. Elke themagroep heeft 
een pitch gegeven met een concreet 
advies voor de beleidsbepalers in 
Drenthe. Uiteraard worden deze adviezen 
15 november ook gepresenteerd. Nog 
een reden om dit afsluitende feest te 
bezoeken!
 

Meer weten? 
Hans Slender en Mieke Zijl 
vertegenwoordigen Drenthe in het 
landelijk consortium en zijn contact-
persoon voor Drentse gemeenten en 
organisaties. 

E-mail: 
hslender@sportdrenthe.nl
mzijl@sportdrenthe.nl

https://drenthe-beweegt.nl/wp-content/uploads/sites/6/2019/05/Drenthe-Community-of-Sport-2019-First-quoter-overview-NL.pdf
https://drenthe-beweegt.nl/wp-content/uploads/sites/6/2019/07/Drenthe-Community-of-Sport-2019-second-quoter-overview-NL.pdf
http://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/werken-met-data/pilot-Drenthe
http://www.sportenbewegenincijfers.nl/beleid/werken-met-data/pilot-Drenthe
mailto:hslender%40sportdrenthe.nl%20?subject=Landelijk%20consortium%20%7C%20Drenthe
mailto:mzijl%40sportdrenthe.nl?subject=Landelijk%20consortium%20%7C%20Drenthe


2. SPORTIFICERING
In de verrassende combinaties 

zijn het afgelopen kwartaal 

verschillende initiatieven geweest. 

Mooie voorbeelden zijn BOKD, 

Why we Cycle en Break the 

Stigma.

Leefbaarheid in de dorpen 
verbeteren met wandelen
Het Breed Overleg Kleine Dorpen (BOKD) 
heeft zich aangesloten bij de verrassende 
combinaties om de sociale context in 
de dorpen te verbeteren door sport en 
bewegen in te zetten. Het BOKD is een 
maatschappelijke organisatie die zich 
inzet voor een vitaal en leefbaar platte-
land in Drenthe. Ze hebben knapzakroutes 
(actieve wandelroutes) en deze willen 
ze graag inzetten om de leefbaarheid en 
de positieve gezondheid in de dorpen te 
verbeteren.

De route
Samen met SportDrenthe worden vijf 
dorpen geselecteerd. BOKD zal vanuit 
de dorpsvisies bekijken hoe omgegaan 
wordt met sport & bewegen en leefbaar-
heid. SportDrenthe brengt de bestaande 
knapzakroutes in beeld. Uiteindelijk 
worden deze twee aan elkaar gekoppeld 
en daaruit worden drie beweegvrien-
delijke dorpen gekozen. In deze drie 

dorpen wordt het gesprek aangegaan 
met dorpsbelangen en een plan van 
aanpak gemaakt om de wandelroutes in 
te zetten bij eenzaamheid, burenhulp en 
leefbaarheid.

Plan van aanpak
De drie gekozen dorpen gelden als pilot 
projecten. Uiteindelijk zal SportDrenthe 
een stappenplan / actieplan opleveren 
die alle Drentse dorpen kunnen gebruiken 
om sport & bewegen in te zetten voor 
inwoners die sociaal nog een steuntje in 
de rug kunnen gebruiken.

Film Why We Cycle tijdens 
jeugdtour Assen in de bioscoop
Drenthe is dit jaar Community of Sport, 
maar Drenthe staat al veel langer bekend 
als fietsprovincie. Voor Nederlanders, 
maar zeker ook voor Drenten, is fietsen 
net zo gewoon als ademen. Gezond en 
lekker, maar zijn er ook valkuilen? In de 
documentaire ‘Why We Cycle’ komen 
gewone fietsers en specialisten uit 
allerlei disciplines in beeld. Ze hebben 
het over evidente én onbekende effecten 
van fietsen op de mens, zijn stedelijke 
omgeving en de samenleving. ‘Why We 

Cycle’ laat zien hoe mooi en fijn fietsen 
kan zijn.

Eén van de grote fietsevenementen 
van Drenthe is de jeugdtour in Assen, 
dit grote evenement voor de aanstor-
mende fietstalenten kent zowel top- als 
breedtesportevenementen. Een week 
lang fietsen in Assen. Voor De Nieuwe 
Kolk was dit, samen met de film ‘Why We 
Cycle’ reden genoeg om de samenwer-
king op te zoeken.

De actie
Om de jeugd die de wedstrijd mee rijdt 
een stukje ontspanning te bieden heeft 
De Nieuwe Kolk vrijkaarten  beschik-

baar gesteld. Deze waren op donderdag 
tijdens het criterium te winnen bij de 
tussensprints. Daarnaast werd er een 
speciale avond georganiseerd in de 
bioscoop waar de film ‘Why We Cycle’ 
werd gedraaid. Alle vrijwilligers, fietsers, 
ouders en andere fietsliefhebbers konden 
de film bekijken, uiteindelijk waren er 178 
mensen in de zaal. Een mooi voorbeeld 
van hoe sport en ontspanning samen kan 
gaan in een verrassende combinatie.

Break the Stigma For Families
In het kader van Break the Stigma stapten 
afgelopen kwartaal veel deelnemers op 
de fiets tijdens een aantal grote fietse-
venementen. Op 3 juli fietsten gezinnen 

van gezinspsychiatrie en ‘deelnemers’ 
van Bike-Shop Emmen (Daat) mee 
naar Grote Hoogte op de Col du Vam. 
Marrijtje Molenhuis, buurtsportcoach 
GGZ, begeleidde cliënten van GGZ Assen 
tijdens de Fiets4Daagse 16 tot 19 juli. 
Deelnemers van Bike-Shop Emmen 
deden mee aan Kleintje Fiets4Daagse 
en richtten een fietsservicepunt in bij de 
start tijdens de WK Para-cycling op 13 
september. Daarnaast was er aandacht 
voor het thema met een presentatie 
op het symposium ‘Waar een wil is..’ 
en werden goodies uitgedeeld bij de 
‘Veilig Op Fietse’ dag tijdens de Nationale 
Sportweek Assen.



3. SPORTCLUB DRENTHE
De sportvereniging is een 

belangrijk fenomeen in Drenthe. 

Zo gewoon en ook zo bijzonder 

schreven we het eerste kwartaal. 

Sportclub Drenthe staat vooral 

ook voor de inzet die we moeten 

plegen om de maatschappelijke 

functie van verenigingen te 

versterken. Krachtige Drentse 

verenigingen die het samen 

mogelijk maken dat iedereen 

mee kan doen. Actief; als 

sporter, recreatief of prestatief; 

als vrijwilliger, bestuurlijk of 

incidenteel en alles wat daar 

tussen zit; met evenementen en 

activiteiten.

De vereniging in beweging
Alhoewel de werkwijze binnen vereni-
gingen niet meer te vergelijken is met 
jaren geleden is het nog altijd de plek 
waar mensen samen komen, waar 
mensen plezier hebben en invulling 
geven aan de spaarzame vrije tijd. Waar 
de vereniging vroeger werd bestuurd en 
gedragen door alle leden die samen de 
schouders er onder zetten zie je in de 
huidige tijd steeds meer dat de vereni-
ging leunt op de schouders van een 

handje vol vrijwilligers. De reden waarom 
mensen bij de vereniging komen varieert 
steeds meer: de een komt echt voor de 
sport en om te winnen, de ander vindt 
het sociale aspect en de gezelligheid veel 
belangrijker. Om in deze tijd je vereniging 
in leven te houden moet je zorgen dat je 
mee beweegt, de Drentse vereniging in 
beweging.

De uitdagingen 
Verenigingen krijgen te maken met 
nieuwe uitdagingen. Hoe houden we 
de leden betrokken? Hoe zorgen we 
voor voldoende vrijwilligers? Hoe zorgen 
we voor technisch kader op acceptabel 
niveau? Hoe ziet ons beleid er uit en wie 
wil bestuurlijk nog verantwoordelijk zijn? 
Hoe houden we onze jeugd binnen-
boord en zorgen we ook voor hen voor 
een aantrekkelijk vrijwilligersklimaat? 
Hoe maken we de club duurzaam? Hoe 
zorgen we dat iedereen mee kan doen; 
oud & jong, valide & minder valide; rijk & 
arm; sociaal & eenzaam; Nederlanders & 
Medelanders. Hoe nemen we drempels 
weg?

Het krachtige Drentse 
verenigingsleven
In het jubileumjaar van SportDrenthe 
hebben de verenigingsadviseurs ruim 
50 trajecten bij verenigingen gedaan, 

variërend van Meer Vrijwilligers in Kortere 
Tijd tot trajecten om de club duurzaam te 
maken. We merken dat veel verenigingen 
tegen dezelfde vragen en problemen 
aanlopen. De energie en vooral de tijd 
ontbreekt om zelf actief aan de slag te 
gaan en alle facetten die een vereniging 
tot een succes kunnen maken uit te 
voeren. Hoe mooi zou het zijn als binnen 
Sportclub Drenthe alle verenigingen de 
ondersteuning kunnen vinden die ze 
zoeken. Waar ze een platform hebben om 
met elkaar in gesprek te gaan. Waar ze 
een voordeel uit kunnen halen door van 
elkaar te leren. Samen zijn we sterker, 
vormen we Sportclub Drenthe en winnen 
we veel met sport.



Op Fietse naar 
Grote Hoogte
7 JULI

Hippisch 
de Wolden
7 – 28 JULI

Jeugdtour 
Assen
31 JULI

Summerbreak Assen
19 – 22 AUGUSTUS

4. DRENTHE OP HET PODIUM

https://www.youtube.com/watch?v=puLiZAJ44IY


National Sports 
Week Assen
21 – 28 SEPTEMBER

MXoN Assen
27 – 29 SEPTEMBER

World Championship 
Para-cycling Emmen
10 – 15 SEPTEMBER

Special Olympics 
Aa and Hunze
4 SEPTEMBER



Op Fietse   in Drenthe
Najaarseditie 2019

Telenet Superprestige Gieten: 13 oktober 2019  P2  ▶
“WK Para-cycling in Emmen voelt als  thuiswedstrijd”   P4  ▶ 

UCI Para-Cycling World Championship:  programma side-events, programma en parcours  P5-7  ▶

Van 11 tot 15 september is Emmen gastheer voor de WK Para-cycling. Aan dit wereldkampioenschap voor wielrenners met een beperking doen deelnemers vanuit de hele wereld mee. Zij kunnen zich tijdens dit kampioenschap kwalificeren voor de Paralympische Spelen Tokyo in 2020. Bezoekers kunnen niet alleen kijken naar de wedstrijden, maar ook meedoen aan verschillende sport- en beweeg activiteiten. Je leest er alles over in deze editie van Op Fietse met platte-grond van het parcours en programma. Verder artike-len over de Superprestige Gieten en de bijzondere fietstocht Terug naar Westerbork.

Drenthe  
European  
Community  
of Sport
Een krant bomvol sport-, 

beweeg- & doe-evenementen

Kom naar het beweegplein in Emmen tijdens de  

WK Para-cycling 11 t/m 15 september  P2  ▶

LIVE LIKE A PRO: Motocross of Nations als versterker 

voor gezonde leefstijl  P3  ▶

Nationale Sportweek 2019: 20 t/m 29 september

Assen is één van de drie host cities  P5  ▶

Iedereen op Fietse
 
Met het WK Para-cycling voor de deur is dit het moment 

om stil te staan bij het feit dat fietsen niet voor iedereen 

vanzelfsprekend is. Deze topsporters weten wat door-

zetten is, meedoen is al een overwinning op zich. In deze 

krant hebben we aandacht voor de side-events bij grote 

evenementen; allemaal gericht op fietsen voor iedereen. 

U kunt natuurlijk komen kijken bij de topsportevenemen-

ten, maar vooral ook meedoen. 

5. PUBLICATIES

Colofon
Drenthe Beweegt, oktober 2019

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

www.drenthe-beweegt.nl

Vormgeving
Provincie Drenthe
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