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 DELFT - Naast populaire 
sporten, waar hele 
volksstammen zich mee 
bezighouden, zijn er ook 
diverse minder bekende 
sportactiviteiten. Weliswaar 
beoefend in kleinere kring, 
maar daarom niet minder 
leuk. Daartoe behoren ook 
verdedigingssporten, die in 
Delft onder meer in het Martial 
Arts Center beoefend worden.

     Door: Dennis van den Berg 

  Na jaren van leegstand heeft het voor-

malige pand van sportschool Body-

line aan de Mina Krusemanstraat 40 

wederom een sportieve bestemming 

gekregen. Investeringsmaatschappij 

Kasteel BV heeft het gebouw, dat 

ooit onderdeel was van het Oude 

en Nieuwe Gasthuis, aangekocht en 

gedeeltelijk ingericht als Martial Arts 

Center, een permanente dojo voor 

verdedigingssporten. De eerste ver-

eniging die besloot per april 2016 

haar intrek te nemen in het nieuwe 

Martial Arts Center was de karate-

school West Coast Shoto Kan Karate-

Do, die wordt geleid door sensei An-

dré Kila. Deze houder van de vijfde 

dan is zeer te spreken over de nieu-

we trainingslocatie voor karateka’s 

uit Delft en omgeving: “We hebben 

meer dan twintig jaar getraind in de 

gymzaal aan de Van Tienhovenstraat. 

Een fijne locatie, maar dat blijft een 

multifunctionele ruimte waar diverse 

andere sporten worden beoefend. 

Als vereniging begonnen we steeds 

meer behoefte aan een eigen plek te 

krijgen. Nu hebben we onze eigen 

dojo, met een vaste vloermat, die we 

naar onze eigen wensen hebben kun-

nen inrichten.” Dat betekent onder 

meer een vaste plek voor het portret 

van Shihan Edwin Hamile, de Ha-

waiiaanse oprichter van West Coast 

Shoto Kan Karate-Do International, 

en het verenigingslogo levensgroot 

op de wand geschilderd.

 Aikido en taekwon-do 

Kila en zijn karateka’s zijn niet de 

enige gebruikers van het Martial Arts 

Center. Aikido Stichting Delft en de 

enige maanden geleden gestarte tae-

kwon-do vereniging van Seyfi Mus-

tafa Türkoglu hebben eveneens hun 

intrek genomen in de dojo: de aikido-

ka’s op de donderdagavond, de tae-

kwon-doka’s op de dinsdagavond en 

incidenteel op de zaterdagmiddag. 

De karatevereniging verzorgt lessen 

op maandag-, woensdag- en vrijdag-

avond en zaterdagmorgen. In tegen-

stelling tot de karatevereniging, die al 

haar trainingen heeft verplaatst naar 

de nieuwe dojo, blijft Aikido Stich-

ting Delft daarnaast gebruikmaken 

van de gymzaal aan de Van Tienho-

venstraat. Een aantal leden van de ai-

kidovereniging oefent met trainings-

wapens zoals een stok: omdat de 

dojo aan de Mina Krusemanstraat in 

vergelijking met de gymzaal een veel 

lager plafond heeft, is de locatie aan 

de Van Tienhovenstraat geschikter 

voor deze trainingen.De taekwon-do 

vereniging trainde in eerste instan-

tie in een sportschool in Ypenburg, 

maar Türkoglu zag gelijk de potentie 

van het Martial Arts Center voor zijn 

club. “Ik denk dat mijn school hier 

goed verder kan groeien”, verwacht 

de ervaren taekwon-doka, die onder 

meer lesgeeft aan mensen met een 

motorische beperking.

 Proeflessen 

Om mensen kennis te kunnen la-

ten maken met andere vormen van 

verdedigingskunst, overwegen de 

verenigingen om hun leden een sy-

steem aan te bieden om proeflessen 

bij de andere partijen te kunnen vol-

gen. De partijen moeten nog met el-

kaar om de tafel om dit idee verder 

uit te werken. Momenteel wordt de 

laatste hand gelegd aan de renovatie 

van twee nieuwe ruimtes in het ge-

bouw die per 1 september klaar zijn, 

waardoor uitbreiding van de huidige 

verenigingen en nieuwe samenwer-

kingen met andere vechtsporten of 

bijvoorbeeld tai-chi- en yogavereni-

gingen mogelijk worden. Meer infor-

matie hierover is verkrijgbaar via be-

heerder Pauline Bossaert van Kasteel 

BV via pauline@kasteelbv.com.

Meer informatie over de verenigin-

gen: www.westcoastkaratedo.com, 

www.aikidodelft.nl en

www.facebook.com/Taekwon-do-

Martial-Arts-Center-Delft. 

 Martial Arts Center biedt onderdak aan verdedigingssporten   

 DELFT - Jan Voshol was in 
een ver verleden een niet 
onverdienstelijk bowler, 
die het in zijn gloriedagen 
zelfs tot het Europees 
Kampioenschap schopte. 
Momenteel is hij vooral 
de drijvende kracht achter 
het ouderenbowlen in ‘t 
Karrewiel.

    Het verhaal van het ouderenbowlen 

begint 22 jaar geleden. In samen-

werking met de Gemeente Delft 

wordt een bowlinggroepje in het le-

ven geroepen. Door een ochtendje 

te bowlen zouden ze niet achter de 

geraniums verpieteren, maar spor-

tief en gezond bezig zijn op de bow-

lingbaan. Dat werd een succes. Al 

gauw moest worden uitgebreid met 

nog een ochtend. Op beide dagen 

waren dertig ouderen aan het bow-

len en het lachen.

     Niet de enige 

Jan Voshol bowlde vrolijk mee, 

maar heeft zijn bowlingbal vanwege 

fysieke ongemakken al jaren gele-

den in de wilgen gehangen. Hij is 

niet de enige deelnemer die moest 

afhaken. “Het gaat goed met het ou-

derenbowlen”, begint de 89-jarige 

vrijwilliger. “Maar het aantal oude-

ren loopt wel steeds terug. Meestal 

door overlijden. Afgelopen twee 

jaar was het helaas weer vaak raak. 

Er kwamen altijd veel echtparen. Als 

één van de twee dan overlijdt of in 

het verpleeghuis belandt, komt de 

ander ook niet meer.”

Die sterfgevallen geven het oude-

renbowlen aan de ene kant wel een 

wat treurig tintje, vindt ook Voshol. 

“Maar er komen ook altijd wel weer 

nieuwelingen bij.” Wat hen aantrekt 

in het ouderenbowlen? “We zijn een 

soort sociëteit. We hebben regels, 

maar die hanteren we niet echt. Er 

wordt bij ons veel gelachen en er 

worden sterke verhalen verteld. Dat 

was vroeger zo en zo gaat het nog 

steeds. We drinken koffie en kletsen 

over van alles en nog wat. Zo zijn al 

vele vriendschappen ontstaan. In ja-

nuari ben ik helaas een hele goede 

vriend verloren, die ik vijftien jaar 

terug leerde kennen omdat hij bij 

ons kwam bowlen. We hadden sa-

men nogal wat liefhebberijen, waar-

onder het bowlen. Helaas hebben 

we ook hem moeten wegbrengen.”

 Verenigingsloze
vrijwilliger 

Delft telt tientallen sportverenigin-

gen waar naar schatting duizenden 

vrijwilligers zich inzetten voor hun 

vereniging. Wat dat betreft is Jan 

Voshol een wat vreemde eend in de 

bijt, want het ouderenbowlen wordt 

niet vanuit een officiële vereniging 

georganiseerd. Als verenigingsloze 

vrijwilliger sloofde hij zich echter 

behoorlijk uit voor de ouderen. Hij 

was secretaris, wedstrijdleider, or-

ganiseerde toernooien en deed veel 

klusjes waarvoor een computer no-

dig was. “Want ik was één van de 

eersten met een pc. Momenteel be-

staat mijn werk vooral uit de zaak bij 

elkaar houden. Bowlen doe ik niet 

meer. Dat laat m’n evenwicht niet 

meer toe. Ik ben er altijd bij, zorg 

dat financiën binnenkomen en doe 

nog steeds het computerwerk.” Dat 

blijft hij doen zolang z’n gezondheid 

het toestaat. “Maar ik ben wel op 

een leeftijd waarop je er rekening 

mee moet houden dat het niet lang 

meer kan duren...”

Het helpen van anderen is echter 

iets dat hem altijd weer voldoening 

geeft. “Zo heb ik in het verleden bij-

voorbeeld via de gemeente ouderen 

geholpen die moeite hadden met 

het invullen van hun belastingaan-

gifte. Voor sommigen ben ik dat tot 

hun dood blijven doen. Het voelt 

goed om iemand te helpen met iets 

dat diegene hard nodig heeft. En 

wat voor vrijwilligerswerk je ook 

doet, er ontstaan altijd weer vriend-

schappen uit.”

 Nieuwe competitie 

De ouderen beginnen begin septem-

ber weer met een nieuwe competi-

tie. Deze duurt vervolgens tot mei. 

Dan worden de prijzen uitgereikt 

aan de winnaars. “Maar de prestaties 

zijn eigenlijk bijzaak”, haast Voshol 

zich te zeggen. Ouderen die op 

dinsdag- of woensdagmorgen mee 

willen bowlen zijn van harte wel-

kom. Zij kunnen zich bij Jan Voshol 

terecht voor meer informatie of aan-

melden, via 070-3939196. Van 22 

tot en met 26 augustus is hij echter 

even afwezig. 

 ‘Wat voor vrijwilligerswerk je ook doet, er ontstaan altijd vriendschappen’   

 Jan Voshol zet zich al 22 jaar met hart en ziel èn vrijwillig in voor het ouderenbowlen in Delft. 

(foto: Koos Bommelé)   

 Een demonstratieles karate tijdens de open dag van het Martial Arts Center in april van dit jaar.    
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Sportraad in gesprek over bezuinigingen in de sport
DELFT - De sportsector 
ontkomt niet aan de 
bezuinigingen op de 
gemeentelijke uitgaven in 
Delft. Al in november 2014 
is door het College van B 
en W een traject ingezet 
waarbij voor de sportsector 
een bezuinigingsbedrag van 
450.000 euro - later verlaagd 
naar 350.000 euro - als taak is 
gesteld.

De gemeente schakelde extern on-

derzoeksbureau Drijver & Partners 

(D&P) in, waarbij de Sportraad een 

Klankbordgroep (KBG) instelde, 

die bij het onderzoeksproces een 

inbreng had. Deze KBG bestaat uit 

sportbestuurders met verschillende 

achtergronden, waarbij de verschil-

lende takken van sport alsmede de 

diverse sportcomplexen in Delft 

zo goed mogelijk zijn vertegen-

woordigd. Op 22 november 2015 

is door het Sportraadbestuur, mede 

namens de KBG, een uitgebreide re-

actie op de gemeentelijke plannen 

en het D&P rapport richting het 

College van B en W gezonden.

Vervolgens heeft het College van 

B en W eind april een besluit ge-

nomen over de bezuinigingen in 

de sportsector, alsmede over aan-

vullende maatregelen. Het college 

heeft in redelijke mate geluisterd 

naar de reactie van het Sportraad-

bestuur.

B en W erkent in haar brieven aan 

de Gemeenteraad en aan de Sport-

raad, van 4 mei, dat de kwaliteit van 

de sportaccommodaties in Delft 

er niet goed voor staat, dat de Ge-

meente Delft in vergelijking met 

andere gemeenten zeer weinig geld 

per inwoner aan sport uitgeeft, als-

mede dat de huurtarieven in Delft 

aan de bovenkant liggen in vergelij-

king met het gemiddelde elders. Het 

is dan ook evident dat de oorspron-

kelijke bezuinigingsdoelstelling niet 

volledig kan worden gerealiseerd, 

maar wordt beperkt tot 230.000 

euro. Bovendien zal een verhoging 

van de huurtarieven niet plaats vin-

den, hetgeen voor de sportclubs en 

haar leden goed nieuws is.

De resterende bezuinigingsmaatre-

gelen zijn in te delen in zes hoofd-

punten, waaronder sluiting van 

Sporthal Brasserskade en een gym-

zaal, sluiting van Sportpark Buiten-

hof (Delfia), het overdragen van 

het onderhoud van de golfbanen 

van Concordia en de tennisbanen 

bij dvv Delft, DHL en DVC naar de 

clubs. Met alle sportclubs die er di-

rect bij betrokken zijn, waaronder 

gedwongen verhuizing naar een 

andere locatie, is na eind april indi-

vidueel gesproken door gemeente-

lijke ambtenaren.

Er is daarbij nog niet op alle punten 

overeenstemming bereikt. De rol 

van het bestuur van de Sportraad is 

het bewaken van het algemene be-

lang van de sportsector, terwijl indi-

viduele clubs uiteraard desgewenst 

voor nader overleg en advies bij het 

Sportraadbestuur terecht kunnen.

Gegeven de geconstateerde en er-

kende problematiek - kwaliteit en 

kwantiteit huidige sportaccommo-

daties, gemiddeld genomen een bij-

na volledige bezetting bestaande ac-

commodaties - stelt B en W voor om 

in overleg met de Sportraad aanvul-

lend investeringsscenario's te gaan 

uitwerken. Sport is immers van 

groot belang voor de leefbaarheid 

in de stad. Ten slotte wil het college 

de huurtarieven en de ongelijkheid 

tussen de diverse takken van sport 

bestuderen en bezien, maar zonder 

dat dit tot bezuinigingen leidt.

Uiteindelijk zal de Gemeenteraad 

moeten beslissen over de door B 

en W geformuleerde voorstellen, 

met name in de vergadering van 

de Raadscommissie Sociaal Do-

mein, waar sport onder valt, op 

dinsdagavond 6 september a.s. Om 

de raadsleden zo goed mogelijk 

te informeren over het gevolgde 

proces, de stand van zaken en de 

resterende bezwaren organiseert 

het Sportraadbestuur een Buitenge-

wone Algemene Ledenvergadering 

op maandagavond 22 augustus om 

20.30 uur, in de kantine van DVC. 

Voor die Buitengewone ALV zijn 

naast de sportclubs ook de leden 

van de KBG, de gemeenteraadsle-

den en de pers van harte uitgeno-

digd.

DELFT - Wethouder Raimond de 

Prez en Sportraad-voorzitter Wi-

cher Schreuders bezochten maan-

dag 27 juni zwembad Kerkpolder, 

waar aan de rand van het bad twee 

vrijwilligers van de Delftse Water-

vrienden werden verrast met een 

toespraak, een gemeentelijke sport-

speld en een bos bloemen. Teko 

Salverda ontving de zilveren sport-

speld vanwege zijn inzet geduren-

de 25 jaar als vrijwilliger. Hij heeft 

zwemles gegeven, is beoordelaar 

bij het diplomazwemmen en houdt 

zich binnen de Technische Com-

missie bezig met het licentietraject 

om de vereniging gecertificeerd te 

krijgen. Antoinetta van Winden ont-

ving de bronzen sportspeld omdat 

zij al 12,5 jaar actief is binnen de 

vereniging, als lesgever voor het 

zwem ABC, voor de trimgroep Spe-

ciaal Zwemonderwijs en voor syn-

chroonzwemmen, en als lid van de 

Technische Commissie en van de 

Activiteitencommissie.

Van links naar rechts: Raimond de Prez, Teko Salverda, 

Antoinetta van Winden en Wicher Schreuders.

Uitreiking sportspelden bij Delftse 
Watervrienden

DELFT - In het Sophia 
Revalidatiecentrum werd 
zaterdag 4 juni het 50-jarig 
bestaan gevierd van Redeoss, 
de sportvereniging specifiek 
voor kinderen en volwassenen 
met een lichamelijke 
beperking.

In 1966 werd begonnen met zwem-

men en zitvolleybal. Aanvankelijk 

werd gesport in een zaal aan de 

Nieuwe Laan, maar na de bouw van 

het Revalidatiecentrum verhuisde 

Redeoss daar heen. Momenteel 

heeft men ongeveer 200 leden, die 

aan tafeltennis, badminton, zwem-

men, rolstoelbasketbal en fitness 

doen. Daarnaast zijn er sportgroepen 

voor mensen met chronische pro-

blemen aan de luchtwegen (COPD) 

en voor mensen die een probleem 

met de vaten in de hersenen (CVA) 

hebben gehad. Tijdens de receptie 

overhandigde sportwethouder Rai-

mond de Prez - namens Gemeente 

Delft en Sportraad - een waardebon 

aan Redeoss-voorzitter Wim Plomp. 

De Sportraad werd vertegenwoor-

digd door voorzitter Wicher Schreu-

ders en secretaris/penningmeester 

Guus Heemskerk, terwijl ook de 

voormalige Sportraad-voorzitters 

Geert Engels en Jacques van den 

Berg aanwezig waren. Ter gelegen-

heid van de jubileumviering vonden 

die dag ook clinics in verschillende 

sporten onder leiding van bekende 

paralympische topsporters plaats. 

Op zaterdagmiddag 2 juli vierde 

de honk- en softbalvereniging Blue 

Birds het 50-jarig bestaan. De Sport-

raad werd vertegenwoordigd door 

Wicher Schreuders en Guus Heems-

kerk. Ook sportwethouder Raimond 

de Prez was aanwezig. Met een toe-

spraak overhandigde de wethouder 

aan voorzitter René van der Horst 

de gebruikelijke waardebon van 

Gemeente en Sportraad. Blue Birds 

beschikt momenteel over twee vel-

den, waar honk- en softbal wordt 

gespeeld door circa 350 meisjes, jon-

gens, vrouwen en mannen van 5 tot 

70 jaar, verdeeld over meer dan 20 

teams. De jubileumviering beperkte 

zich niet tot deze ene zaterdag, maar 

is al eerder dit jaar begonnen en zal 

ook in de komende maanden nog 

worden voortgezet.

Redeoss en Blue Birds vieren
50ste verjaardag

Wethouder Raimond de Prez (rechts) feliciteert Redeoss-voorzitter Wim Plomp met het 50-jarig jubileum. 

(foto: Roel van Dorsten)

DELFT - Op de Olympische 
Spelen in Rio de Janeiro 
is de eerste roeimedaille 
voor Nederland behaald. 
Door de Vrouwendubbelvier 
met daarin Chantal 
Achterberg, lid van de Delftse 
studentenroeivereniging 
Proteus-Eretes, werd een 
zilveren medaille gewonnen.

Chantal Achterberg haalde in 2012 

bij de Olympische Spelen in Lon-

den al een bronzen medaille in de 

Vrouwenacht. Afgelopen donder-

dag won ze in de Vrouwendub-

belvier dus zilver. Na een matige 

voorwedstrijd werden ze overtui-

gend eerste in de herkansing, zodat 

ze alsnog de finale mochten varen. 

De Nederlandse vrouwen voeren 

daarin in een degelijke race en met 

een geweldige eindsprint naar een 

zilveren medaille.

Proteus-Eretes is bijzonder trots op 

dit resultaat. In het clubgebouw 

werd met groot enthousiasme live 

meegekeken hoe de zilveren me-

daille gewonnen werd. Komen da-

gen volgen nog meer kansen voor 

Nederlandse medailles met een 

Delfts randje. 

De race wordt bij Proteus-

Eretes aandachtig gevolgd. 

Olympisch zilver voor Chantal Achterberg

DELFT - De Sportraad van Delft 
heeft meerdere nieuwtjes, die 
het graag deelt met lezers van 
Delft op Zondag. 

Nationale Sportweek
Het Sportraadbestuur heeft gepro-

beerd om met een daartoe geselec-

teerd evenementenbureau in Delft 

een mooie invulling te geven aan 

de Nationale Sportweek, die dit 

jaar gepland staat vanaf 17 septem-

ber. De ontwikkelde plannen voor 

met name een centraal evenement 

in Delft gedurende die week wa-

ren echter helaas organisatorisch 

en financieel niet haalbaar, zodat 

er in 2016 geen Delftse invulling 

van dit evenement plaatsvindt. In 

overleg met de sportclubs pro-

beert de Sportraad het in 2017 

nogmaals.

 

Stringenter alcoholbeleid
Op maandagavond 19 september 

zal er een bijeenkomst plaatsvin-

den over een stringenter alcohol-

beleid in de sportsector, waarbij 

de sportclubs verantwoordelijk 

zijn voor het handhaven van de al 

langer bestaande regels. Sportwet-

houder Raimond de Prez en Nico 

van der Lely, kinderarts en oprich-

ter van de alcoholpoli's, zullen 

een inleiding houden. De locatie 

is de kantine van Vitesse Delft. 

Niet alleen bestuurders, maar ook 

jeugdtrainers en barvrijwilligers 

zijn zeer welkom.

 

Schoolzwemwedstrijden
Op zaterdagmiddag 8 oktober wor-

den in zwembad Kerkpolder de 

jaarlijkse schoolzwemwedstrijden 

gehouden, georganiseerd door de 

Sectie Zwemmen van de Sport-

raad. Alle basisscholen in Delft, 

Den Hoorn, Schipluiden en Eme-

rald worden hiervoor uitgenodigd. 

De deelnemers moeten minimaal 

in het bezit zijn van diploma A. 

Mail voor informatie naar e-mail-

adres fpm.mokveld@hccnet.nl

Sportraad nieuwtjes
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