
DELFT - Een nieuw 
vormgegeven zilveren 
sportspeld werd vorige week 
zaterdag voor de eerste keer 
uitgereikt. Dit gebeurde op 
Sportpark Kerkpolder, waar 
juist die middag de recent 
begonnen samenwerking 
tussen dvv Delft en Ariston ‘80 
officieel van start ging.

Zoals vorige week al in Delft op Zon-

dag gemeld maakt Ariston ‘80 voor 

een deel van zijn wedstrijden op de 

zaterdagmiddag voortaan gebruik 

van het complex van dvv Delft.

De fraaie vernieuwde sportspeld 

werd hier uitgereikt aan de 77-jarige 

Rinus van den Bosch, die als vrijwil-

liger meer dan 25 jaar bij diverse 

Delftse clubs actief is geweest als 

keeperstrainer en dat momenteel 

nog doet bij Ariston ‘80. Op het 

moment dat hij naar voren werd 

geroepen was Rinus volkomen ver-

rast door al die mensen en al die 

aandacht voor hem. Namens het 

Sportraad-bestuur waren voorzitter 

Wicher Schreuders en secretaris/

penningmeester Guus Heemskerk 

aanwezig. De uitreiking werd ge-

daan door sportwethouder Rai-

mond de Prez. Hij sprak waarderen-

de woorden voor vrijwilligers in de 

sport in het algemeen en voor Rinus 

van den Bosch in het bijzonder. Hij 

begon in 1990 als elftalleider bij de 

A1 van Vitesse Delft, daarna werd 

hij keeperstrainer bij SEP en vanaf 

2006 traint hij de keepers van Aris-

ton ‘80. In zijn toespraak maakte De 

Prez van de gelegenheid gebruik om 

het belang van een goede samen-

werking en integratie tussen de stad 

enerzijds en de TU en de studenten 

anderzijds te benadrukken. De nu 

begonnen samenwerking met de 

gedeeltelijke komst van Ariston ‘80 

naar Sportpark Kerkpolder lijkt een 

goede stap in deze. Na de waarde-

rende woorden van de wethouder 

werd de zilveren sportspeld uitge-

reikt en opgespeld, een oorkonde 

uitgereikt en de gebruikelijke bos 

bloemen overhandigd. Er werd 

daarna nog enige tijd in een heerlijk 

zomerzonnetje nagepraat.

Wethouder Raimond de Prez, Guus Heemskerk (Sportraad), Rinus van den Bosch, Bob Dijkhuizen 

(voorzitter Ariston’80) en Sportraad-voorzitter Wicher Schreuders (v.l.n.r.). (foto: Roel van Dorsten)

Jarenlange inzet van Rinus van den Bosch
beloond met een zilveren sportspeld

DELFT - De Sectie Zwemmen 
van de Sportraad Delft 
organiseert ook dit jaar weer 
de schoolzwemwedstrijden 
voor de basisscholen uit Delft, 
terwijl ook de scholen uit 
Den Hoorn en Emerald mee 
kunnen doen.

Nieuw dit jaar is dat, naast de traditi-

onele wedstrijden, nu tegelijkertijd 

ook nieuwe activiteiten worden ge-

organiseerd door de diverse bij de 

sectie aangesloten verenigingen. Dit 

zijn clinics en promotionele activi-

teiten om de diverse andersoortige 

takken van de zwemsport beter be-

kend te maken. De deelnemers aan 

de schoolzwemwedstrijden kunnen 

meedoen aan deze nieuw aangebo-

den activiteiten. Hiervoor wordt het 

tweede bad van zwembad Kerkpol-

der gebruikt.

De activiteiten waarbij het gaat om 

het werken met reddingsmiddelen 

worden aangeboden door de Delft-

se Reddingsbrigade. Synchroon-

zwemmen wordt verzorgd door de 

Delftse Watervrienden en waterpo-

lo-demonstraties worden aangebo-

den door d’Elft.

Deze activiteiten zijn op zaterdag 7 

oktober om 14.00 uur in zwembad 

Kerkpolder. Mail voor meer infor-

matie en aanmeldingen naar sectie-

zwemmen@sportraadvandelft.nl.

De scholen zijn of worden nu al ge-

informeerd, zodat deelname op tijd 

kan worden geregeld en leerkrach-

ten en begeleiders zich kunnen 

voorbereiden. Alle activiteiten zijn 

gratis toegankelijk voor publiek, dus 

(groot)ouders, broertjes, zusjes en 

anderen zijn van harte welkom. De 

datum en aanvangstijd kunnen in 

elk geval alvast worden genoteerd.

Tijdens de jaarlijkse schoolzwemwedstrijden passeren dit jaar 

meerdere soorten waterpret de revue. 

Schoolzwemwedstrijden met vernieuwende 
elementen

Het Delftse Sportcongres in Museum Prinsenhof
DELFT - Het Bestuur van de 
Sportraad Delft organiseert op 
vrijdagmiddag 22 september 
a.s. voor het eerst ‘het Delftse 
Sportcongres’. Het is de 
bedoeling om een dergelijk 
evenement in de toekomst 
vaker te gaan houden.

De onderwerpen zullen wisselend 

zijn, maar het gaat er om dat de 

Delftse sportclubs centraal staan en 

dat er een relatie is met, dan wel aan-

knopingspunten zijn voor het lokale 

sportbeleid.

Het onderwerp voor het nu te hou-

den eerste Delftse Sportcongres is de 

recent ontwikkelde nieuwe gemeen-

telijke visie op sport en bewegen. 

Deze wordt, in een laatste concept-

versie, ter plekke gepresenteerd. 

Daarna worden van verschillende 

kanten mogelijke vervolgstappen 

voor de toekomst belicht.

Verleden, heden en toekomst: dat 

wordt prachtig weer gegeven door 

de historische locatie van het con-

gres, te weten de Van der Mande-

lezaal in Museum Prinsenhof. Het 

verleden in deze is geschetst in de 

nog recente bezuinigingsoperatie 

in Delft, ook in de sportsector. Dit 

leidde onder meer tot de overgang 

van een aantal clubs van Sporthal 

Brasserskade naar de nieuwe sport-

hal in de Spoorzone, bij SC Delfland. 

Na overleg tussen Gemeente Delft 

en Sportraad is een ‘Sportaccom-

modatieplan Delft’ dat in 2016 door 

de Gemeenteraad is vastgesteld. In 

die nota werd onder meer gecon-

stateerd dat de Gemeente Delft re-

latief weinig aan sport besteedt en 

dat de sportaccommodaties er in 

kwantitatief en kwalitatief opzicht 

op de keper beschouwd slecht voor 

stonden. Het Bestuur van de Sport-

raad heeft in augustus 2016 aan de 

sportwethouder gevraagd om met 

een volwaardige en zelfstandige 

nieuwe Sportnota te komen. De vo-

rige zelfstandige Sportnota dateert 

al uit 2009. De wethouder en de 

gemeenteraad hebben dit verzoek 

van het Sportraadbestuur overge-

nomen. De onderzoeksopdracht is 

verstrekt aan onderzoeksbureau Drij-

ver & Partners. Het Bestuur van de 

Sportraad heeft in samenspraak met 

de gemeente wederom een Klank-

bordgroep samen gesteld, alle lokale 

sportclubs konden op een tweetal 

discussieavonden mee praten en ook 

met het Sportraadbestuur is geregeld 

overleg gevoerd. Nu is het resultaat 

gereed voor presentatie.

Op het Sportcongres zullen er in-

leidende woorden zijn van de kant 

van Sportraad-voorzitter Wicher 

Schreuders en van sportwethouder 

Raimond de Prez. Daarna zal Rob 

de Vries van Drijver & Partners de 

nieuwe conceptvisie presenteren. 

Vervolgens komen aan het woord 

Berend Rubingh (MtoM Consultants) 

en Gert Jan Lammens (Rotterdam 

Sport Support). Vanuit een eigen ge-

zichtshoek en met de voorliggende 

conceptnota als uitgangspunt gaan 

zij de mogelijke vervolgstappen be-

lichten. Immers, met de nu gefor-

muleerde sportvisie kunnen de ge-

meente, de georganiseerde sport en 

de aanverwante organisaties niet stil 

gaan zitten. Integendeel. Nu moe-

ten gezamenlijk de mogelijkheden 

worden opgepakt voor een zo goed 

mogelijke toekomst voor de Delftse 

bevolking en voor de Delftse sport-

clubs.

Deelname aan het Delftse Sportcon-

gres is alleen op uitnodiging en na 

verplichte aanmelding. Uiteraard 

zijn bestuurders van de Delftse sport-

clubs, gemeenteraadsleden, gemeen-

telijke ambtenaren, vertegenwoor-

digers van diverse maatschappelijke 

organisaties en dergelijke, maar ook 

representanten uit omringende ge-

meenten dan wel van andere rele-

vante organisaties van buiten Delft 

uitgenodigd. Het belooft een boei-

ende middag te worden. Vanuit het 

verleden, vanuit het heden en rich-

ting een gezonde toekomst voor de 

sport in Delft.

Eén van gevolgen van de gemeentelijke bezuinigingsoperatie was de 

verhuizing van DAS, die Sporthal Brasserskade verruilden voor een 

nieuwe hal bij SC Delfland. (foto: Roel van Dorsten)

De sporthal van SC Delfland, midden in de Spoorzone, is nu de 

nieuwe thuishaven voor DAS. (foto: Roel van Dorsten) 
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