
SAMEN BRENGEN WE
DE ACHTERHOEK IN BEWEGING
_
Interne Nieuwsbrief / Oktober 2022

Inhoudsopgave

SAMEN 
ACTIEF



Inhoudsopgave

INHOUD

_  Voorwoord 
_  Update Algemeen
_  Update Thema’s 
    O.a.   Toptalenten Houtkamp College - Achterhoek wil sportief groot worden

_  Update Achterhoekse sport- en beweegmonitor
    O.a.   Factsheet - Achterhoekse Sportaanbiedersmonitor - NOC*NSF - Tour langs de gemeenten

_  Vitale Medewerkers
_  Partners ondertekenen Achterhoeks Volleybal Masterplan
_  Update Evenementen 
_  Update Vanuit de Partners



Inhoudsopgave

_   Voorwoord  

Deze nieuwsbrief van Achterhoek in Beweging  
staat weer boordevol met leuke ontwikkelingen 
en projecten. We vertellen je o.a. graag meer  
over het WK volleybal, Rabo ClubSupport en  
het programma Werkfitter. Ook hebben we de  
afgelopen maanden op het gebied van onderzoek  
en monitoring niet stil gezeten. Je leest er meer  
over in deze nieuwsbrief.

Veel leesplezier! 

Pascal Kamperman, namens Achterhoek in Beweging 
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl



VSG-congres 2023: Achterhoek 

_   Update algemeen
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Voorafgaand aan het congres van de 
Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) 
vond op woensdagavond 21 september 
een bestuurdersconferentie plaats op  
het kantoor van de Vereniging voor  
Nederlandse Gemeenten in Den haag.  
 
Diverse wethouders van gemeenten,  
bestuurders en directeuren van sport- 
bonden, NOC*NSF en VSG namen deel 
aan het diner. In verschillende sessies 
werd gesproken over de ontwikkelingen 
en uitdagingen binnen het sportlandschap 
in Nederland: verduurzaming, versterken 
van het sportaanbod en inrichting van  
het sportstelsel. Namens de Achterhoek 
leverde Pascal Kamperman een bijdrage 
en legde hij ook hier weer nieuwe  
contacten en vervolgstappen in het  
maken van verbindingen op bestuurlijk  
niveau. De Achterhoek blijft stappen  
maken om zich ook op landelijk niveau  
te positioneren.

Bestuurdersconferentie Sportief verbinden

Op donderdag 22 september vond het VSG-congres 2022 in Den Haag plaats. Een dag vol  
met informatie en inspiratie rondom sport op lokaal niveau. Gemeente Den Haag verwelkomde  
vertegenwoordigers vanuit verschillende gemeenten, sportbonden en maatschappelijke  
organisaties in Sportcampus Zuiderpark.  
 
Na een plenaire sessie waren er ’s middags locatiebezoeken aan Urban Sports, participatie in de  
wijk en talentontwikkeling bij Beachstadium en Campus@Sea. Het congres werd afgesloten met  
een diner in themapark Madurodam. Traditiegetrouw wordt daar door VSG bekend gemaakt wie  
de host-gemeente voor het congres volgend jaar is. In september 2023 heeft de Achterhoek de  
eer om als host-gemeente te mogen aantreden voor het VSG-congres. Directeur André de Jeu  
van VSG maakte dit bekend en feliciteerde wethouders Hans te Lindert en Patrick Moors die de  
Achterhoek vertegenwoordigden. Inmiddels zijn de voorbereidingen gestart en komt Achterhoek  
in Beweging eind van dit jaar met meer informatie over het VSG-congres 2023.

Meer weten?
Neem dan contact op met Pascal Kamperman via pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl.
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In veel Nederlandse gemeenten is een lokaal sport- 
akkoord (sportplatform) actief. Een sportplatform is 
een bundeling van lokale sportaanbieders en overige 
partners. Samen zijn ze een vertegenwoordiging van 
en voor de lokale sport. Deze sportplatformen hebben 
direct en regelmatig contact met de sportclubs uit de 
gemeenten. De intentie is: Sportclubs die zich aan-
sluiten bij het lokale sportplatform hebben meer  
invloed op wat er lokaal nodig is om zo veel mogelijk 
mensen met plezier te laten sporten en bewegen.  
 
Deze sportplatformen zijn belangrijk omdat ze een  
stevige gesprekspartner zijn binnen en ook richting  
de gemeente. Zij vertegenwoordigen de lokale sport 
en pakken gemeenschappelijke vraagstukken op die  
bij sportclubs spelen. Hiermee dragen ze bij aan het 
verbeteren van de samenwerking tussen gemeente  
en sportclubs. Sportplatformen hebben bovendien 
een signalerende functie en brengen vanuit die hoe-
danigheid de juiste mensen bijeen. Ze kunnen binnen 
een gemeente diverse rollen pakken: adviserend, uit-
voerend of belangenbehartigend. Hoe het sportplat-
form zich opstelt, is afhankelijk van de lokale context. 
Bijvoorbeeld de wensen van de clubs, hoe het lokale 
netwerk is georganiseerd en hoe er lokaal wordt  

samengewerkt. De kracht van een goed functio- 
nerend sportplatform is dat het zich aanpast aan  
de situatie en inspeelt op actuele thema’s. Binnen  
de regio Achterhoek zijn 8 lokale sportplatformen 
actief, die zijn ontstaan vanuit de regeling Nationaal 
Sportakkoord. De ene platform is verder in ont- 
wikkeling dan de ander.

Vanuit Achterhoek in Beweging faciliteren we het  
regionaal samenwerken tussen de 8 lokale sport- 
platformen/sportakkoorden. Onder begeleiding  
van procesbegeleider Jorrit Smit komen de leden  
van 8 stuurgroepen van de lokale sportakkoorden 
weer bijeen op maandag 14 november.

Verder is de Achterhoek vertegenwoordigd in de 
werkgroep lokale sportplatformen van NOC*NSF.  
Pascal Kamperman levert daar een bijdrage in het  
verder ontwikkelen van het programma lokale  
sportplatformen in opdracht van het ministerie  
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer weten?
Neem dan contact op met Pascal Kamperman via  
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl.

Lokale sportplatformen
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_   Update thema’s

 
Op dinsdag 6 september vond de jaarlijkse kick-off voor  
toptalenten van het Houtkamp College plaats. Ditmaal gingen 
de sporters samen met sportpsychologen Thijs Wagenaar  
en Tim Koning van YAAP aan de slag met de vragen: hoe is  
het nou om ‘toptalent’ te zijn en hoe ga je daar mee om?

Kinderen die worden bestempeld als talent lopen vaak tegen  
een heleboel dingen aan. Naast de vele sporttrainingen krijgen 
ze ook ineens te maken met bepaalde verwachtingen (van  
zichzelf en/of de buitenwereld), prestatiedruk en mogelijke 
worstelingen op sociaal vlak. Het kan dan ook best lastig zijn 
om daar een goede houding in te vinden. Tijdens de interac-
tieve sessie kregen de sporters tips hoe ze hiermee om kunnen 
gaan, maar gingen ze ook met opdrachten aan de slag om te 
ontdekken hoe ze zelf omgaan met bepaalde situaties. 

Vanuit Topsport Gelderland worden zeer regelmatig workshops  
georganiseerd binnen talentenprogramma’s en topsportvriende-
lijke scholen. Denk hierbij aan expertisegebieden als prestatie- 
gedrag, voeding, fysiek en slaap & herstel. 

Kick-off Toptalenten Houtkamp College 
(i.s.m. YAAP Sportpsychologen)

Meer weten over het aanbod?  

Kijk op Onze expertises - Topsport Gelderland.

BMO-cursus voor trainers in november

In samenwerking met Sport-ID en de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen wordt er in november en december een trainerscursus 
aangeboden op het gebied van breed motorisch opleiden (BMO).  
 
In drie dagdelen maken de trainers kennis met de basisprincipes 
van BMO en worden er handvatten gegeven aan trainers, coaches 
en buurtsportcoaches om plezier en motorische ontwikkeling  
op de voorgrond te laten treden bij kinderen tussen 6 en 12 jaar. 
Vragen die in deze cursus aan bod komen zijn: hoe kunnen we  
het BMO duurzaam in een vereniging opzetten? Hoe krijgen we 
kinderen motorisch vaardig? Hoe krijgen kinderen weer plezier in 
bewegen? Hoe kunnen we de voortgang in motoriek monitoren? 
Hoe ziet een training in de praktijk eruit? Wat kunnen we van de 
andere sporten leren?

Neem je deel aan de cursus? Dan ontvang je daarvoor licentie-
punten. Bij je aanmelding zoeken we contact met de betreffende 
sportbond om vast te stellen hoeveel punten er aan je kunnen  
worden toegekend. De cursus vindt plaats in Doetinchem op  
3 zondagmiddagen in november en december.  
 
Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen 
met Marc de Haan via marc.dehaan@sport-id.nl 

https://topsportgelderland.nl/onze-expertises/
https://topsportgelderland.nl/onze-expertises/
https://topsportgelderland.nl/onze-expertises/
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Fysieke testen voor jeugd  
bij Schuurman BZC (Waterpolo)

Schuurman BZC is voor de jeugdopleiding  
een samenwerking aangegaan met Topsport  
Gelderland en fysiek trainer Daan Damveld om 
zo de jeugdteams twee keer per jaar aan fysieke  
testen te laten deelnemen.  
 
Voor de zomervakantie vond er al een pilot plaats, 
maar 28 september zijn we gestart met de eerste 
‘echte’ testdag. De groepen die deelnemen aan de 
testdag zijn voor nu de O13 en O15. Wanneer deze 
sporters ouder worden, wordt de groep dus groter  
en kan de hele ontwikkeling gedurende de jeugd  
worden gevolgd. De testbatterij is opgebouwd uit  
een mix van algemene beweegvaardigheden en  
sportspecifieke metingen die in het water worden  
uitgevoerd. Schuurman BZC zet hierin een mooie  
stap in de professionalisering van hun aanbod in  
de jeugdopleiding en laat zien serieuze ambitie  
te hebben op het gebied van talentontwikkeling.  
Dat ondersteunen wij uiteraard graag!

Achterhoek  
wil sportief  
groot worden
Maandag 26 september werd weer een stap gezet  
in het betrekken van gemeenten bij het thema 
Sportief Groot Worden. Een zevental gemeenten 
was op uitnodiging van gedeputeerde Jan Markink 
van de Provincie Gelderland aanwezig bij het WK 
Volleybal. Zij werden voorafgaand aan de volley-
balwedstrijden voorgelicht over de mogelijkheden 
die het thema Sportief Groot Worden gemeenten 
biedt om meer kinderen vaardig te laten worden 
in sport en bewegen en zo de kans te vergroten 
dat zij dit hun hele leven blijven doen. Dit betreft 
onder meer een analyse van de hele ontwikkel- 
omgeving (onderwijs, buurt en sport), begeleiding 
van het meten van motorisch niveau, een advies 
en analyse voor de jeugdopleiding van verenigin-
gen en een tool die een analyse op kindniveau 
maakt, waarmee begeleiders kinderen gericht 
kunnen helpen. 
 
 

Wethouders van gemeenten als Zutphen en Harder- 
wijk, maar ook verschillende gemeenten uit de  
Achterhoek, onder aanvoering van Achterhoek in  
Beweging, waren aanwezig en willen graag verder 
verkennen wat de Sportief Groot Worden aanpak  
voor (de kinderen in) hun gemeente kan betekenen. 
Namens de 8 gemeenten gaat Achterhoek in  
Beweging in gesprek met Topsport Gelderland  
en de Gelderse Sport Federatie over de aanpak  
en uitrol van dit thema binnen onze regio.  
Hierbij wordt er regionaal samengewerkt en lokaal  
uitgevoerd. Aan de hand van kaders en aanknopings- 
punten bespreken we dit thema binnen de 8 gemeen-
ten en bepalen we samen wat de vervolgstappen  
worden.

Meer weten?
Neem dan contact op met Pascal Kamperman via  
pascal.kamperman@achterhoekinbeweging.nl.

Foto: Manon Flier en Lonneke Sloetjes openden de bijeenkomst met hun verhaal 
over sportief groot worden met hun talenten.
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De afgelopen maanden heeft Achterhoek in 
Beweging op het gebied van onderzoek en 
monitoring niet stil gezeten. Alle gemeen-
ten hebben eind september/begin oktober 
inzage gehad in het sport- en beweegland-
schap via hun jaarlijkse factsheet. 

Factsheet
Op dit factsheet worden de belangrijkste  
feiten en cijfers gepresenteerd. Denk hierbij 
aan het percentage inwoners dat aan de  
beweegrichtlijn voldoet of het aantal inwoners 
dat wekelijks sport. Maar ook de beleefde  
gezondheid of de mate waarin Achterhoekers 
tevreden zijn over de sportvoorzieningen 
maken onderdeel uit van de factsheet.  
Dit alles in relatie tot de investeringen van  
de gemeente in sport en/of bewegen: de  
zogenaamde Social Return of Investment 
Sport (SROI). 

Voor het samenstellen van de factsheets 
wordt gebruik gemaakt van bestaande 
landelijke bronnen, maar ook van onderzoek 
dat door Achterhoek in Beweging is uitge-
voerd. Voor de zomer heeft bijvoorbeeld  
de Achterhoekse Sportaanbiedersmonitor 
plaatsgevonden.

Achterhoekse  
Sportaanbiedersmonitor

Het doel van deze monitor is om in kaart te brengen  
hoe het gaat met Achterhoekse sportverenigingen.  
Wat gaat goed en welke knelpunten worden ervaren? 
Met deze informatie kan de gemeente en/of de sport- 
service/sportfederatie vervolgens aan de slag. Dit jaar 
hebben 188 sportaanbieders deelgenomen aan de  
monitoring.In vergelijking tot 2020 (het eerste jaar dat 
we deze monitoring hebben uitgevoerd) valt op dat het 

_   Update Achterhoekse sport- en beweegmonitor

gemiddeld aantal leden is  
toegenomen. Desondanks  
wordt de geringe aanwas van nieuwe (jeugd)leden  
alsnog door veel sportaanbieders genoemd als belangrijk 
knelpunt. Het grootste knelpunt voor de meeste sport-
aanbieders is het vinden van geschikte vrijwilligers. Drie 
op de vijf sportaanbieders geven aan hier moeite mee te 
hebben. Dit terwijl sportaanbieders voor 83% draaien op 
de inzet van vrijwilligers. Financieel zijn de meeste sport-
aanbieders gezond. 

Samenwerking met NOC*NSF
 
Naast landelijke bestaande 
bronnen en eigen onderzoek  
is Achterhoek in Beweging 
een samenwerking aangegaan 
met het NOC*NSF op lidmaat-
schapscijfers (KISS-cijfers).  
Alle gemeenten hebben hun 
rapportage ontvangen. Hier-

in zien ze de ontwikkelingen van de ledenaantallen bij 
sportverenigingen binnen specifieke postcodegebieden 
naar achtergrondkenmerken zoals leeftijd en geslacht. 
Achterhoekers blijken relatief vaak lid te zijn van een 

sportvereniging (31% in de Achterhoek versus 29%  
landelijk). Dit lijkt een klein verschil, maar er is iets  
bijzonders aan de hand. We zien dat jongeren tussen  
10 en 20 jaar vaak stoppen met sporten bij een vereni-
ging. Dit zien we in de Achterhoek ook, maar veel  
minder massaal. We denken dat dit komt door het  
Achterhoeks noaberschap en een sportinfrastructuur  
met veel gezonde sportverenigingen die vaak samen- 
werken met andere organisaties (gebaseerd op cijfers  
uit de Achterhoekse Sportaanbiedersmonitor). Hierdoor 
dragen sportverenigingen echt bij aan het maatschappe-
lijke leven in de Achterhoek. 



Rabo Clubsupport
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Tour langs de gemeenten 

Het verzamelen en bijhouden van cijfers staat 
niet op zichzelf. De doelstelling is om betekenis 
te geven aan de cijfers en op basis daarvan aan 
de slag te gaan met het gemeentelijke beleid  
en uitvoering. Tot 2023 bekijken alle gemeente  
daarom samen met Achterhoek in Beweging 
alle cijfers. Samen wordt dan bepaald wat  
belangrijk is te doen zodat Achterhoekers  
worden uitgedaagd om te bewegen en/of te 
sporten. Dit is belangrijk omdat we in onze  
Gezondste Regiopeiling hebben gezien dat 
sporten en bewegen bijdraagt aan een  
positieve gezondheid. 

Vragen over onderzoek en monitoring?  
Neem contact op met Laura via  
laura.jonker@achterhoekinbeweging.nl.
 

Open Clubs
Iedereen verdient een club. Het is als een tweede 
huis. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker 
maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Kortom: vereni-
gingen zijn onmisbaar. Daarom helpen wij hen graag 
met kennis, netwerk en geld om hun ambities te rea-
liseren. Zo geven we als coöperatieve bank ieder jaar 
een deel van ons resultaat terug aan de verenigingen. 
Daarnaast zetten we onze kennis en ons netwerk in 
om clubs toekomstbestendiger te maken. Dit alles 
doen we samen met onze partners NOC*NSF, LKCA, 
Kunstbende en verschillende sportbonden. Benieuwd 
wat we voor jouw vereniging kunnen betekenen?

Een-op-eenbegeleiding
Zo introduceert Rabo Clubsupport haar programma  
naar de sport- en cultuurverenigingen. Ook in de regio 
Twente-Achterhoek zijn rond de zomer vanuit dit pro-
gramma een kleine 30 sport- en cultuurverenigingen 
aan de slag gegaan met een externe procesbegeleider. 
Centraal staat hierin een uitdaging waarvoor deze ver-
enigingen staan en waarbij het oplossen en werken aan 
deze uitdaging een bijdrage levert aan het versterken 
van deze verenigingen. 
 
Voorbeelden van vraagstukken/uitdagingen zijn:
a)  Een groep van verenigingen in een dorp die veel  

intensiever willen samenwerken op het gebied van 
vrijwilligersbeleid; sportaanbod en evenementen/ 
activiteiten in hun dorp of gemeente.

b)  2 verenigingen die gaan fuseren en begeleid worden 
in de wijze hoe de verschillende culturen met elkaar 
gaan ‘matchen’ inclusief een stukje organisatie.

c)  Een vereniging die haar sponsorbeleid wil vernieuwen 
en naar nieuwe verfrissende mogelijkheden zoekt.

d)  Een vereniging die wel een visie/beleidsplan heeft 
maar moeite heeft dit in de praktijk te brengen.

De procesbegeleider (20-24 uren; 5-6 dagdelen)  
begeleidt dit traject, brengt kennis en expertise in en  
faciliteert naar behoefte.

Masterclasses
Naast de een-op-eenbegeleiding worden er ook regel-
matig zogenaamde masterclasses georganiseerd. Zo heb-
ben in de afgelopen maanden een aantal masterclasses 
plaatsgevonden op het gebied van ledenbinding en vrij-
willigersbeleid.

Meer weten
Wil je meer weten? Kijk dan op: Rabo ClubSupport -  
Rabobank en Verenigingsondersteuning - NOCNSF
 
Wil je weten of dit ook voor jouw gemeente of  
voor jouw sportclub interessant is? Schroom dan  
niet om contact op te nemen met Jan Minkhorst via 
jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl. Ook de  
komende maanden zijn er nog volop mogelijkheden  
om deel te nemen aan dit succesvolle programma.



Ondersteuning/advisering  
3 trajecten samenwerking 

Naast strategische sessies en overleggen is Achterhoek in  
Beweging ook actief binnen de sportclubs. Op verzoek van  
verschillende voetbalclubs levert Achterhoek in Beweging  
een bijdrage in de totstandkoming van intensievere samen- 
werking dan wel het samengaan tot één vereniging.

Vanuit zijn ervaring en kennis heeft Pascal Kamperman meerdere 
trajecten al mogen begeleiden en adviseren. Op dit moment  
vinden er 3 trajecten plaats waarbij Pascal als adviseur optreedt.  
 
 
 

7x per jaar (4 voor en 3 na de zomer) vindt het overleg plaats 
met de coördinatoren buursportcoaches vanuit elke gemeente. 
Dit overleg vindt afwisselend fysiek plaats in elke gemeente  
met ook een wisselende agendacommissie inclusief voorzitter 
en secretaris.

Naast het portefeuillehoudersoverleg (wethouders) op bestuur-
lijk niveau en het ambtenarenoverleg op beleidsniveau zou je 
kunnen zeggen dat dit het overleg is op het tactische en uit- 
voerende niveau. 
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Dat is bij:
•   onderzoek naar samenwerken tussen AD’69  

en AZSV te Aalten
•   onderzoek naar de toekomst van voetbal in  

Ulft (SDOUC & Ulftse Boys)
•   onderzoek naar samenwerken tussen  

v.v. Terborg & Sportclub Silvolde

Als onafhankelijke adviseur fungeert Achterhoek  
in Beweging in het begeleiden en adviseren van de 
stuurgroep en aanwezige werkgroepen. Pascal geeft 
advies op het gebied van het proces en de aan-
dachtspunten die komen kijken bij verdere samen-
werking. Dit gebeurt op verzoek van de sportclubs 
en wordt afgestemd met de gemeente.

In het laatste overleg afgelopen september is ook 
afgesproken hoe we die wisselwerking tussen het 
beleidsmatige enerzijds en de uitvoering anderzijds 
meer vorm en inhoud kunnen geven. 
 
Andere onderwerpen op de agenda waren “het om-
metje” voor bedrijven, de stand van zaken voor wat 
betreft ‘Fit veur altied’ en de voortgang van het Ach-
terhoeks Volleybal Masterplan (AVMP). Ook werd er 
uitgewisseld hoe het betrekken van meer jeugd bij 

sport- en beweegactiviteiten plaatsvindt: wat is 
succesvol en waar liggen de uitdagingen.
Kortom een goede bijeenkomst die, omdat dit het 
eerste overleg was in het nieuwe sportseizoen, 
werd afgesloten met een potje padel op sportpark 
De Paasberg in Silvolde. 

Meer weten?
Neem dan contact op met Jan Minkhorst via 
jan.minkhorst@achterhoekinbeweging.nl.
 
 
 
 

Overleg met coördinatoren buursportcoaches
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Deelname Kramprun 

Bij Achterhoek in Beweging praten we niet alleen  
over vitaliteit, we doen het! Practice what you preach. 
Zaterdag 10 september liepen vertegenwoordigers  
vanuit de 8RHK Ambassadeurs, Oude IJsselstreek,  
Doetinchem, Aalten, Winterswijk, Oost Gelre, De  
Graafschap Verbindt en Achterhoek in Beweging  
mee met de KRAMPrun in Varsseveld. Heerlijk om  
een middag te genieten van breedtesport en topsport. 
Zin om volgend jaar mee te doen in team Fit Veur  
Altied? Zet zaterdag 9 september 2023 dan alvast in  
je agenda, want dan vindt de volgende KRAMPrun 
plaats. Zijn er andere leuke lopen of evenementen?  
Laat het ons weten. Dit smaakte namelijk naar meer…

Ommetje 

In de Nationale Sportweek EN in de Nationale  
Vitaliteitsweek is de Fit Veur Altied-Ommetje 
Challenge van start gegaan! 10 weken lang  
lopen maar liefst 79 bedrijventeams vanuit de  
hele Achterhoek om zoveel mogelijk punten te  
verzamelen via de Ommetje-app. Meer dan 1.100 
deelnemers werken in hun eentje of met hun  
collega’s aan hun gezondheid. En het is nog  
gezellig ook. Nieuwsgierig naar het verloop van 
deze challenge? Volg vooral de socials van Fit  
Veur Altied en blijf via de wekelijkse nieuwsflits  
op de hoogte van de laatste ontwikkelingen,  
leuke feitjes en inspiratie.  
 
Aanmelden kan via info@fitveuraltied.nl

Start BSA en Werkfitter 

Over practice what you preach gesproken: in op-
dracht van de Achterhoekse gemeenten, Thematafel 
de Gezondste regio en Onderwijs en Arbeidsmarkt 
staat het thema vitale werknemers geagendeerd.  
Op welke manier is jouw organisatie al met vitaliteit 
en duurzame inzetbaarheid bezig? Het programma 
Werkfitter (maandag 31 oktober) en de cursus voor 
Beweeg- en SportAanjager (BSA – donderdag  
3 november) staan namelijk gepland.  
 
Meedoen? Tuurlijk!  
Als opdrachtgever kan jouw organisatie natuurlijk niet 
achterblijven. Neem contact op en we bespreken de 
mogelijkheden. Werkgroep Fit Veur Altied komt graag 
langs. Neem contact op via info@fitveuraltied.nl of 
check www.fitveuraltied.nl. 

Vitale medewerkers 

https://www.instagram.com/fitveuraltied/?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/fit-veur-altied/
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Save the date voor de  
Vitaliteitsmarkt op 16 november 

In samenwerking met 4 zorginstellingen en het  
Graafschap College organiseert Achterhoek in  
Beweging op 16 november een Vitaliteitsmarkt voor 
mensen met een verstandelijke beperking. Op deze 
middag kan men ondervinden, proeven en ervaren  
wat vitaliteit en een gezonde levensstijl betekenen.  
Zo wordt er aandacht geschonken aan voeding, sport/
bewegen, roken, alcohol en ontspanning en worden er 
op deze onderwerpen allerlei activiteiten aangeboden. 
Van yoga tot een fittest en van een gezonde borrel-
plank tot zorgtechnologie, van alles komt aan bod!  
 
Geïnteresseerden kunnen gratis een kijkje komen  
nemen bij stadion de Vijverberg op 16 november  
van 13.00 tot 17.00 uur. 

Landelijke campagne voor de  
website unieksporten.nl met  
filmpjes op maat gemaakt  
per provincie  

Een beperking hoeft geen belemmering te zijn om  
te sporten of te bewegen. Uniek Sporten helpt je  
om een geschikt aanbod te vinden. Wil jij binnenkort 
gaan sporten of bewegen bij een sportclub in de  
chterhoek? Zoek en vind jouw sport in onze sport- 
zoeker.

NK paracycling  
Ronde van Achterhoek 

Tijdens de Ronde van de Achterhoek heeft een dag 
volledig in het teken gestaan van Uniek Sporten. Dit 
was één van de drie side-events van de Ronde van de 
Achterhoek waar mindervalide sporters van het aller-
hoogste niveau om de NK Paracycling titel vochten.

“De doelstelling is om parasporters een uitdagend 
platform te bieden”, zegt Gerard van Balveren,  
voorzitter van het organisatiecomité. “We werken  
als Ronde van de Achterhoek dan ook samen met 
Achterhoek in Beweging. We zijn van mening dat 
deze activiteit mooi aansluit bij de sportieve activi-
teiten en ontwikkelingen die in de regio gaande zijn: 
aandacht voor breedtesport, sportvereniging en, met 
het oog op inclusie, unieke sporters. Dáár is het ons 
deze zaterdag om te doen.”  
 
       Meer info:

Uniek Sporten 

Bekijk het hier!

https://www.rondevandeachterhoek.nl/nieuws/ronde-van-de-achterhoek-biedt-platform-aan-mindervalide-sporters/
https://www.youtube.com/shorts/hgdoZ4t2-0o
https://topsportgelderland.nl/onze-expertises/
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Samen voor een duurzaam volleyballandschap
Voorafgaand aan de finale van het WK Volleybal Dames 2022 in Apeldoorn hebben 
vertegenwoordigers van Achterhoek in Beweging, volleybalbond Nevobo en Sport-
ID het Achterhoeks Volleybal Masterplan (AVMP) ondertekend. Met dit plan willen  
de partners de komende jaren actief samenwerken aan een sterk volleyballandschap 
in de Achterhoek. “De samenwerking tussen de regio en de Nevobo is een krachtig 
initiatief om de volleybalsport in de Achterhoek een blijvende impuls te geven”,  
aldus Guido Davio, algemeen directeur van de Nevobo. 

Tijdens een korte en feestelijke bijeenkomst in Omnisport in Apeldoorn waren namens 
Achterhoek in Beweging wethouders Sport van de acht gemeenten die hierin samen-
werken aanwezig om, samen met de Nevobo en Sport-ID, het sportbedrijf van de  
gemeente Doetinchem het plan symbolisch te ondertekenen. “We hebben ons tot  
doel gesteld om dit WK Volleybal Dames te gebruiken als podium waarop we onze  
samenwerking bekrachtigen. Het is geweldig om te zien dat we dat doel waarmaken. 
Met dit plan gaan we de komende jaren het volleybal in de Achterhoek een enorme 
boost geven”, zo zei wethouder Hans te Lindert van de gemeente Aalten.

WK als katalysator 
Tijdens het WK Volleybal Dames 2022 was de Achterhoek gastheer van vier deel- 
nemende landen. Turkije, Colombia, Kazachstan en de uiteindelijke wereldkampioen  
Servië verbleven gedurende de eerste fase van het toernooi in Groenlo en Bredevoort. 
Zij lieten zich verspreid over de Achterhoek ook nadrukkelijk zien tijdens de vele  
side-events die in verschillende gemeenten door volleybalverenigingen en andere 
sportorganisaties georganiseerd waren. >>>

 PARTNERS ONDERTEKENEN 
 ACHTERHOEKS VOLLEYBAL MASTERPLAN
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Projectmanager en tevens toernooidirecteur Lonneke Slöetjes was eveneens bij de  
ondertekening aanwezig. “Ik ben trots op dit WK en hoe we als provincie Gelderland 
het volleybal hebben gepromoot. Het Achterhoeks Volleybal Masterplan gaat ons  
helpen om de legacy van dit succes voort te zetten.” 

Interlands en toernooien
Belangrijk onderdeel van het Achterhoeks Volleybal Masterplan vormt de toezegging 
van de Nevobo dat er in de komende jaren meer (inter)nationale wedstrijden en toer-
nooien in de Achterhoek georganiseerd worden. “Daarmee blijft de Achterhoek ook  
de komende jaren verzekerd van (inter)nationale topwedstrijden in de regio. Goed 
voor de uitstraling van de sport en een belangrijke impuls voor een duurzaam  
volleyballandschap”, aldus Pascal Kamperman, namens Achterhoek in Beweging. 

Achtergrond AVMP
Om te voorkomen dat de daling van het ledenaantal van de Nevobo in de Achterhoek 
onomkeerbaar wordt, heeft Achterhoek in Beweging samen met de Nevobo en Sport 
ID, het Achterhoeks Volleybal Masterplan ontwikkeld en het WK Volleybal Dames 2022 
als momentum aangegrepen om te zorgen voor een krachtig volleyballandschap in 
de Achterhoek. Aan de hand van vier thema’s willen de samenwerkende partners het 
Achterhoekse volleyballandschap verduurzamen. Dit zijn: kader en clubontwikkeling, 
breedtesport/ stimulering, talentontwikkeling en topvolleybal/evenementen. 

Doelstellingen AVMP
Binnen die thema’s zijn door de partners doelstellingen geformuleerd. Zoals een  
open samenwerking tussen volleybalverenigingen creëren zodat ze met elkaar  

samenwerken aan zaken als opleiden, kennisdeling, begeleiding en uitwisseling.  
Daarnaast moet het Masterplan de volleybalverenigingen zowel organisatorisch  
als sportief versterken en de kwaliteit van het trainersaanbod verbeteren, omdat  
goede trainers zorgen voor tevreden spelers waardoor ze langer bij de vereniging  
blijven. Het aantal volleyballers behouden voor de verenigingen waarbij de focus  
ligt op de jeugd is eveneens een doelstelling. 

Professionals versterken clubs
Om die doelstellingen mede te realiseren worden in de Achterhoek twee volleybal- 
professionals aangesteld die vanuit twee clubs andere volleybalverenigingen gaan  
ondersteunen. Skopein Wivoc uit Winterswijk en Rensa Family Orion uit Doetinchem 
zijn de eerste twee zogeheten ‘Superclubs’, een programma van de Nevobo om het 
volleybal in Nederland structureel te versterken.  
Seesing Flex Longa’59 uit Lichtenvoorde en  
HEVA VCV uit Varsseveld volgen vanaf januari  
2023. De professionals zijnin dienst bij Sport-ID  
en worden gefinancierd door alle partners in  
het Achterhoeks Volleybal Masterplan. 
 
Volgens Maurice Tepperik, directeur van  
Sport-ID is het belangrijk dat het plan  
vanuit een brede samenwerking ontstaan.“ 
En dat is ook meteen het sterke van dit  
initiatief. Zeker in de sport gaan verenigingen  
elkaar de komende jaren nodig hebben.  
De samenwerking tussen sportbond, regio  
en volleybalverenigingen die verankerd ligt in  
dit plan vormt daar een toekomstbestendige  
basis voor.”

>>> Vervolg
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Urban sports ontwikkelingen

Urban sports is een overkoepelend begrip en onderdeel van de brede cultuur die ook wel als urban 
culture of street culture wordt omschreven. Denk bij urban sports onder andere aan de volgende  
sporten: freerunning, tricking, calisthenics, BMX, skateboarden, steps, aggressive inline skating,  
hiphop, 3X3-basketball, pannavoetbal en meer. Kenmerkend voor urban sports is dat de sporters  
overal te vinden zijn, ook in het hart van een dorp of stad. Naast sport zijn de disciplines kunst,  
muziek en dans ook onderdeel van de urban culture. Urban sports staat voor vrijheid, je kunt  
bewegen hoe, wanneer en met wie je wilt. Iedereen mag meedoen, dat maakt de sport enorm  
inclusief. Urban sports kan zeer interessant zijn voor gemeenten omdat het sport en bewegen  
stimuleert, voor levendigheid en energie in de publieke ruimte zorgt, kan bijdragen aan de  
leefbaarheid van een stad of dorp, inclusiviteit bevordert en enorm divers is. Het gaat om kansen  
voor iedereen, ook voor jongeren die minder kansen krijgen in bestaande systemen.

Naast dat er verbinding is gezocht met cultuurcentrum Boogiewoogie in Winterswijk om te kijken  
naar kansen in de cultuursector is Achterhoek in Beweging in contact met het Graafschap College  
waar urban sports vanaf dit schooljaar in het curriculum is opgenomen. In het Ambtelijk Overleg  
Sport en het Portefeuillehoudersoverleg Sport werd enthousiast gereageerd op de notitie. Er wordt  
nu onderzocht of er regionaal samengewerkt kan worden bij een verdiepend onderzoek naar de  
kansen voor urban sports in de Achterhoek. Daarnaast wordt er provinciaal onderzocht of er een  
Gelderse samenwerking kan worden opgetuigd om urban sports gezamenlijk aan te vliegen.  
 
Voor meer informatie over urban sports ben je van harte uitgenodigd op het symposium van het 
Graafschap College op 20 oktober waar ’s middags een workshop urban sports wordt gegeven  
door een topper uit de scene: Kevin Alsemgeest. Hij vertelt hierin meer  
over wat urban sport inhoudt en waar er kansen liggen in de regio.

Meer weten? 
Neem dan contact op met Lonneke Sloetjes via  
lonneke.sloetjes@achterhoekinbeweging.nl.
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_   Update  
lokale sportakkoorden

Woensdag 21 september organiseerde de stuurgroep van  
Heel Berkelland Beweegt een succesvolle bijeenkomst voor  
de partners, de raadsleden en alle andere belangstellenden  
in Berkelland. In deze positieve bijeenkomst werden de  
partners geïnformeerd over de resultaten van het Lokaal  
Sporten Beweegakkoord tot nu toe en geïnspireerd met  
mooie projecten en activiteiten uit Berkelland. Onder  
leiding van de Verbindelaar zijn de 60 deelnemers met  
elkaar in gesprek gegaan over de toekomstige ontwikke- 
lingen. In twee actieve sessies hebben de deelnemers met  
elkaar gewerkt aan de ambities en geschetst waar we willen 
staan eind 2024. Het resultaat, de uitgewerkte praatplaat  
met de ambities voor 2024, wordt binnenkort gedeeld.

Symposium  
‘Het sportlandschap van de toekomst’  

Op 20 oktober organiseert de afdeling Sport en Bewegen van het  
Graafschap College het symposium ‘Het sportlandschap van de toekomst’. 
Enerzijds om op deze manier het vierde lustrum te vieren (20 jaar), anderzijds  
om de ervaringen met het RIF-project ‘Veelzijdiger in beweging’ te delen.

Tijdens dit symposium staan drie speerpunten centraal:
•  Realiseren pedagogisch sportklimaat
•  Ontwikkelen van een vitaal sport- en beweeglandschap
•  Opleiden van nieuwe professionals.

Succesvolle bijeenkomst partners en  
belangstellenden Heel Berkelland Beweegt 

Achterhoek laat zich zien in Arnhem 

Als gastregio van vier deelnemers aan het WK Volleybal 2022 in Arnhem  
was de regio de eerste weken van het toernooi ook veelvuldig aanwezig in  
de speelstad. Niet alleen om op de tribune naar de verrichtingen van de vier  
teams en de Nederlandse dames te kijken, maar ook om een van de vele  
netwerkbijeenkomsten en informatieve sessies te bezoeken. Zo was een  
brede delegatie van de gemeentelijke overheden en sportorganisaties  
aanwezig bij de teampresentaties en de opening van het WK. Dat gold ook  
voor de avond waarop het Nederlandse publiek na afloop van de wedstrijd  
Nederland-Puerto Rico officieel afscheid nam van drie Achterhoekse  
volleybaliconen: Lonneke Sloetjes, Judith Pietersen en Femke Stoltenborg. 

Behalve vertegenwoordigers van gemeenten en sportorganisaties waren ook  
veel volleyballers uit de Achterhoek aanwezig. Complete teams maakten gebruik  
van de kans om volleybal op wereldniveau met eigen ogen te aanschouwen.  
Gehuld in clubtenue of in de kleuren van een van de gastteams lieten zij  
enthousiast en fanatiek van zich horen.

Wil jij ook deelnemen?  
Neem dan contact op met Jan Minkhorst via  
jan.minkhorst@achterhoekinbewging.nl. 
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Achterhoek gastheer tijdens WK Volleybal 

De nationale volleybalselecties van Colombia, Turkije, Servië en Kazachstan waren 
in september te gast in de Achterhoek. De vier deelnemers aan het WK Volleybal 2022 
werden door de regio gehuisvest in Marveld in Groenlo en De Heerlyckheid in Brede-
voort. Vanuit die locaties reisden ze naar de trainingen in de SaZa Topsporthal in  
Doetinchem en de wedstrijden in het Gelredome in Arnhem.

Maar de gasten kwamen niet alleen om te volleyballen, ze wilden ook wat zien van de 
omgeving waarin ze verbleven. Zo bezocht team Colombia kaasboerderij Weenink in 
Lievelde en nam bondscoach Giovanni Guidetti van Turkije in Doetinchem een nieuwe 
TEQ-tafel in gebruik. Zijn speelsters trokken op dat moment Winterswijk in om even te 
shoppen.

Ook team Kazachstan ging op sightseeingtoer in Winterswijk. Speciaal voor meiden-
teams van volleybalverenigingen in de Achterhoek was er een bijzondere actie opge-
zet. Zij maakten kans op een diner met een van de vier selecties. Het waren uiteinde-
lijk teams van Skopein Wivoc uit Winterswijk (met Servië), een gecombineerd team van 
Bovo uit Aalten en Brevolk uit Bredevoort (met Kazachstan) en Rensa Family Orion uit 
Doetinchem (met Turkije en Colombia) die de gelukkigen waren. Met handen en voeten 
(en dankzij Google Translate) werden het gezellige en lekkere etentjes. 

Na een deel van de poulewedstrijden in Arnhem afgewerkt te hebben, vervolgden  
Turkije, Servië en Kazachstan hun toernooi in Polen, waar het WK deels ook wordt  
gespeeld. Alleen Colombia speelde alle poulewedstrijden in Arnhem en verliet daarom 
als laatste de Achterhoek. Maar niet zonder te melden dat ze genoten hadden van de 
gastvrijheid en mooie omgeving waarin ze verbleven.
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_   Update vanuit de partners

Felicitaties Humankind  
Kinderopvang En Ontwikkeling

Deze 8 toppers van Humankind Kinderopvang  
En Ontwikkeling hebben gisteravond het branche- 
diploma Leider Sportieve Recreatie (LSR) mogen  
ontvangen. Bijgestaan door de enthousiaste Wendy 
Navis en Martijn Thijssen van het Graafschap College 
hebben zij een onwijs mooie tijd èn ervaring opge-
daan. Gefeliciteerd allemaal! 

Professionaliseringstraject  
volleybalverenigingen in de regio

Afgelopen dinsdag waren we samen met een aantal 
gemeenten en Sport-ID Sportbedrijf Doetinchem  
aanwezig bij een sessie georganiseerd door de  
Nederlandse Volleybalbond Nevobo. Nevobo doet 
mee met een professionaliseringsproject om volley-
balverenigingen in hun regio te versterken. Tijdens 
deze sessie hebben we het gehad over hoe we met 
meerdere professionals in de regio kunnen samen- 
werken en hoe je juist nog beter de verbinding kunt 
opzoeken met andere regionale sportorganisaties.  
Een succesvolle en boeiende sessie!  
 
Ook geïnteresseerd in dit  
traject in jouw gemeente?  
Bekijk dan de link.

Buitensportnet geplaatst  
op de wildbaan van Borculo 
 
Het buitensportnet is een cadeautje van de provincie 
Gelderland, ter promotie van het WK volleybal vrou-
wen dat tot 15 oktober voornamelijk in deze provincie 
wordt afgewerkt in Arnhem en Apeldoorn. Het heeft 
als primair doel om meer mensen te laten bewegen en 
sporten.

Meer lezen?
Klik op bovenstaande foto.

https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/professionaliseren/voor-partners/
https://www.nevobo.nl/besturen-organiseren/professionaliseren/voor-partners/
https://www.tubantia.nl/achterhoek/net-geen-net-maar-superstevig-buitensportnet-geplaatst-op-de-wildbaan-in-borculo~a13e55e1/
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SAMEN 
ACTIEF

Blijf op de hoogte van de 
laatste nieuwtjes en volg  
ons op social media: 
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www.achterhoekinbeweging.nl

