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Het grote succes van de 1e editie van 

het Delftse Sportcongres, een jaar ge-

leden, heeft het Bestuur van de Spor-

traad Delft doen besluiten om dit jaar 

het ‘Tweede Delftse Sportcongres’ te 

organiseren.

Het gaat er bij het Delftse Sportcon-

gres om dat de Delftse sportclubs 

centraal staan en dat er een relatie 

is met dan wel aanknopingspunten 

zijn voor het lokale sportbeleid. Het 

onderwerp voor het nu te houden 

2e Delftse Sportcongres is de vraag 

naar de rol van sport en sportclubs 

in de integratie tussen de diverse 

bevolkingsgroepen. Waarom kiezen 

jongeren met die ene achtergrond 

wel voor sport A, maar niet voor 

sport B? En waarom doen anderen 

dat precies andersom? En binnen die 

ene specifieke sport, met name bin-

nen de grootste sport van allemaal, 

het voetballen: waarom zien we be-

paalde bevolkingsgroepen wel bij 

een aantal clubs maar helemaal niet 

in andere sportclubs? Wat brengt 

mensen, en dan met name de jeugd, 

met geheel uiteenlopende achter-

gronden bij elkaar in de kleedkamer 

van een sportclub? En hoe gaat dat 

dan samen? Vindt daar een bepaalde 

binding plaats, of blijven het toch 

aparte eilandjes binnen die club? 

Waarom scheiden de wegen van be-

paalde bevolkingsgroepen zich over 

een aantal takken van sport, waarom 

scheiden de wegen zich zelfs binnen 

bepaalde sporten over diverse clubs? 

En als dat al zo is: hoe komt dat? Is 

het erg? Moeten we hier iets aan 

doen? Sport als mogelijk middel tot 

integratie en sociale cohesie. Sport is 

meer dan winnen alleen.

Het Tweede Delftse Sportcongres 

vindt, zoals aangegeven, plaats 

op vrijdagmiddag 12 oktober a.s. 

De locatie is wederom de Van der 

Mandelezaal van Museum Prinsen-

hof. Er zullen inleidingen worden 

gegeven door Ali Karatas (in 2017 

gepromoveerd aan de Universiteit 

Utrecht, momenteel werkzaam bij 

Platform31, kennisorganisatie van 

stad en regio) en door Sjors Brouwer 

(voormalig jeugd- en selectiespeler 

van DHC, afgestudeerd aan de Eras-

mus Universiteit Rotterdam en al 

vele jaren werkzaam bij de KNVB 

te Zeist, momenteel als Programma 

Manager Amateur Voetbal). Een 3e 

spreker wordt later bekend gemaakt.

Deelname aan het Tweede Delftse 

Sportcongres is alleen op uitnodi-

ging en na verplichte aanmelding. 

Uiteraard worden bestuurders van 

de Delftse sportclubs, gemeente-

raadsleden, gemeentelijke ambtena-

ren, vertegenwoordigers van diver-

se maatschappelijke organisaties en 

dergelijke, maar ook representanten 

uit omringende gemeenten dan wel 

van andere relevante organisaties 

van buiten Delft uitgenodigd. Het be-

looft wederom een boeiende middag 

te worden.
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Op zaterdagochtend 25 augustus jl. 

was sportwethouder Karin Schreder-

hof aanwezig op Sportpark Biesland 

om aldaar, in aanwezigheid van on-

der meer Sportraad-voorzitter Wi-

cher Schreuders, dat sportpark als 

1e in Delft rookvrij te verklaren. Dit 

gebeurde door het onthullen van een 

prachtig bord bij de ingang van het 

complex, waarop duidelijk wordt 

gemaakt dat dit een rookvrij sport-

park is. Wethouder Schrederhof 

werd bij de onthullingshandeling on-

dersteund door de initiatiefnemers 

Renske van Esveld (DES) en Nicole 

Buis (Excelsior). Ook de voorzitters 

van de drie op dit sportpark spelen-

de clubs, te weten Kamassan Kaisie-

po (Rugby Club Delft), Leen van den 

Hooff (Exelsior) en Jan Deurlo (DES) 

waren duidelijk blij met dit genomen 

initiatief.

De Nationale Sportweek in Delft

Schoolzwemwedstrijden voor basisscholieren in 
Kerkpolder

Opening vernieuwde indoortennisbanen 
Delftse Hout

De eerste bijeenkomst van het Delftse Sportcongres (foto: Roel van Dorsten)

Op initiatief van NOC*NSF wordt 

jaarlijks de Nationale Sportweek 

uitgeroepen met als doel om in die 

week ‘lekker sporten en bewegen’ 

te promoten. Het is in die week, die 

in 2018 duurt van 15 tot en met 29 

september en dus twee weken om-

vat, aan de lokale sportclubs om ex-

tra activiteiten te organiseren, juist 

voor hen die normaal gesproken 

niet of nauwelijks sporten en be-

wegen. Het is een effectieve manier 

om inactieve mensen van de bank 

te krijgen en sporters en/of vrijwil-

ligers voor je sportclub te werven. 

Het bestuur van de Sportraad Delft 

heeft een oproep onder haar leden 

gedaan om hieraan mee te doen en 

hun plannen bij het Sportraadbe-

stuur in te dienen. Op de website 

van de Sportraad, www.sportraad-

vandelft.nl, komt binnenkort een 

uitgebreid overzicht van alle aan-

gemelde activiteiten. Kijk ook op 

de websites van de clubs zelf voor 

meer informatie.

De jaarlijks door de Sectie Zwem-

men van de Sportraad te organiseren 

schoolzwemwedstrijden zullen dit 

jaar plaats vinden op zaterdag 13 ok-

tober a.s. Vanaf 14:30 uur zal zwem-

bad Kerkpolder bol staan van de 

zwemactiviteiten. Vrijwilligers van 

alle Delftse zwemverenigingen zijn 

hand in hand aan het samenwerken 

om deze dag tot een groot succes te 

maken. Nieuw dit jaar zal zijn dat ge-

integreerd in het programma clinics 

(waterpolo, lifesaving en snorkelen) 

worden gegeven om aan den lijve te 

ondervinden wat Delft op het gebied 

van zwemmen te bieden heeft. De 

inschrijving zal plaatsvinden via de 

scholen, waar op korte termijn de 

inschrijfprocedure naar toe gestuurd 

zal worden.

Op zaterdagavond 30 juni jl. was de 

net aangetreden sportwethouder Ka-

rin Schrederhof - vergezeld van Spor-

traad-bestuurders Wicher Schreu-

ders en Guus Heemskerk - aanwezig 

op tennispark De Delftse Hout voor 

de opening van acht verbouwde 

indoor-tennisbanen, waarvan de 

ondergrond compleet vernieuwd 

is. In plaats van de harde snelle ta-

pijtbanen, waarbij gewrichten het 

vaak zwaar hebben, zijn er nu uniek 

dempende en comfortabele Pulastic 

Comfort Court tennisbanen aange-

legd. Dit is voor zowel de veelei-

sende (top)speler als voor diegenen 

die op recreatief niveau spelen, dé 

tennisbaan die staat voor een naad-

loos en strak oppervlak, optimaal 

speelcomfort en blessureveiligheid, 

uitstekend balstuitgedrag, duurzaam, 

enorme schokabsorptie en super ge-

luiddempend vermogen’. De vloer 

heeft bijzonder prettige speeleigen-

schappen en is qua stuit en balsnel-

heid goed te vergelijken met de 12 

gravel tennisbanen die buiten liggen. 

De toplaag is de meest gebruikte in 

het internationale tennis, zoals bij de 

US Open. De opening ging gepaard 

met dans en muziek, maar ook met 

diverse demonstratiepartijen op de 

nieuwe banen. Vervolgens werd er 

nog geruime tijd nagepraat.

Sportpark Biesland is rookvrij

De initiatiefnemers Renske van Esveld (DES) en Nicole Buis (Excelsior) met 

wethouder Karin Schrederhof

Themabijeenkomst Uitvoeringsplan Sport

Op woensdag 19 september a.s. 

vindt in het Stadhuis op de Markt 

een Themabijeenkomst van de Spor-

traad Delft plaats over het door de 

Gemeente Delft ingezette ‘Uitvoe-

ringsplan Sport’. Dit vormt samen 

met de ‘Investeringsagenda Sport’ 

de bouwstenen om na jaren van 

bezuinigingen, ook in de sportsec-

tor, nu de geconstateerde en alom 

erkende ontstane achterstanden in 

de Delftse sportsector (meer dan) 

goed te maken. Het ‘Sportaccom-

modatieplan 2016’ en de ‘Visie sport 

en bewegen 2017-2025’ zijn de on-

derliggende documenten in deze. In 

het kader van het Uitvoeringsplan 

Sport worden de Delftse sportclubs 

middels een Verenigingsmonitor on-

dervraagd, waarna op 19 september 

a.s. de clubs ter plekke hun wensen 

en behoeften kunnen aangeven, met 

name op het gebied van de thema’s 

verenigingsondersteuning, sportsti-

mulering en sportinnovatie, alsmede 

sport en sociaal domein. Wethouder 

Karin Schrederhof doet de opening 

en zal vervolgens van de inbreng van 

de clubvertegenwoordigers kennis 

nemen. De sportclubs hebben al eer-

der een uitnodiging voor deze avond 

ontvangen

AVG voor sportclubs

Op 25 mei jl. is de inmiddels veel-

besproken Algemene Verordening 

Gegevensbescherming (AVG) van 

kracht geworden en deze is ook van 

belang voor sportclubs. Het bestuur 

van de Sportraad Delft organiseer-

de daarom samen met Sportservice 

Zuid-Holland een cursus om de deel-

nemende sportclubs ‘AVG-proof’ te 

maken. Aan deze cursus, die twee 

avonden aan het begin van de zo-

mer in beslag nam en plaats vond 

op Sportpark Tanthof-Zuid, namen 

18 deelnemers van 12 verschillende 

verenigingen deel. De aanwezigen 

moesten – thuis en ter plekke – zelf 

flink aan de slag. Achteraf vond men 

het een nuttige cursus, waar men 

zeker iets aan heeft gehad. En daar 

dient een cursus voor.


