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ZAANDAM - Met veel enthousi-
asme zet Jeroen Olthof zich sinds 
2010 in om het (top)sportklimaat 
in Zaanstad te verbeteren. De wet-
houder in de gemeente Zaanstad 
heeft naast sport onder meer jeugd 
& zorg in zijn portefeuille. “In 
mijn eerste periode hebben we 
met name plannen bedacht en de 
uitvoering voorbereid. Ik ben blij 
dat we er de komende jaren ook 
steeds meer van gaan zien in Zaan-
stad”, zegt de Zaankanter. Olthof 
houdt veel van sport. Zelf liep hij 
twee jaar geleden nog de Dam tot 
Damloop en hij voetbalde boven-
dien jarenlang bij Zilvermeeuwen 
in Zaandam. 

Olthof vindt dat topsport en breedte-
sport niet los van elkaar gezien kun-
nen worden. “Naast de gezelligheid 
die sport biedt, zijn de meeste spor-
ters ambitieus om te winnen. De 
hele goede gaan topsport bedrijven. 
Dat inspireert jongeren weer om 
ook te gaan sporten. Bovendien zor-
gen topprestaties ervoor dat we trots 
zijn op onze streek. Als Niki Terp-
stra de wielerklassieker Parijs-Rou-
baix wint, zijn we trots”, zegt Olthof. 
De gemeente Zaanstad faciliteert 
topsport. De stichting Topsport 
Zaanstad beoordeelt de subsidie-
aanvragen van topsporters, om 
sporten op het hoogste niveau in 
de Zaanstreek mogelijk te maken. 
De topsportcoördinator Maartje 
Scheepstra van het Olympisch Net-
werk Noord-Holland voert het or-
ganisatorische gedeelte uit in nau-
we samenwerking met de stichting. 
Als het gaat om breedtesport, heeft 
de gemeente een actieve rol. “Ik 
vind het belangrijk dat sport voor 
iedereen bereikbaar, beschikbaar 
en betaalbaar is”, zegt Olthof. 

Vernieuwingen
Er staat de komende jaren daarom 
heel wat te gebeuren in Zaanstad. 
“Veel accommodaties zijn verou-
derd en die gaan we renoveren of 
herbouwen. Samen met vereni-
gingen worden kwalitatief goede 
sportcomplexen gerealiseerd, die 

ook voor gehandicapten beschik-
baar zijn en we gaan ze goed sprei-
den. Eigenlijk een beetje langs het 
spoor”, legt Olthof uit. De sport-
complexen komen of zijn al dicht 
bij stations en de (snel)weg. Veel 
ook naast of in scholen, die de ge-
legenheden op die manier kunnen 
delen met sportverenigingen. “Zo 
slaan we twee vliegen in een klap 
en verbinden we het onderwijs met 
de sport.”
In Zaanstad-Noord, Krommenie, 
staat sinds 2006 de hal van het Tri-
as VMBO en wordt zwembad De 
Crommenije ter vervanging van 
het te slopen De Watering uitge-

breid met een geheel nieuw zwem-
complex dat in 2017 helemaal klaar 
moet zijn. Ook staat voor 2016 een 
nieuwe accommodatie gepland 
in Saendelft, voor buitensporten 
als honk- en softbal (Cromtigers), 
korfbal (Furore) en atletiek (AV Ly-
curgus). 
In het midden van de gemeente, in 
Koog aan de Zaan, komt een dub-
bele sporthal. Een voor topsport, 
met onder meer volleybal (Zaan-
stad), korfbal (KZ/Hiltex), zaalvoet-
bal (The Counters, Kondo Budjang) 
en ruimte voor 1.000 tot 1.200 be-
zoekers, en een hal voor breedte-
sport. In het zuiden, bij het Pascal 
College in Zaandam, wordt nog dit 
jaar een complex opgeleverd dat de 
functie van de verouderde De Vang 
gaat overnemen. 

Breder plan
Het sportbeleid van de gemeente 
maakt onderdeel uit van een bre-
der plan. Speerpunt voor Olthof 
is talentontwikkeling in brede zin. 
Niet alleen op het gebied van sport, 
maar ook bijvoorbeeld in de mu-
ziek. “Plezier staat natuurlijk voor-
op, maar kinderen leren zo doelen 
stellen, samenwerken en keuzes 
maken. Dat is alvast een goede op-
leiding voor het (bedrijfs)leven.” 
Olthof is dan ook zeer te spreken 
over verschillende ‘sportieve’ basis-
scholen en het Zaanlands Lyceum 
uit Zaandam, dat in januari zelfs is 
uitgeroepen tot topsportvriendelij-
ke school, en dat het AZ-jeugdcom-
plex richting Zaanstad komt. “Dat 
past perfect in onze ambities en ik 
ben er erg blij mee.”

Olthof: ‘Iedereen moet kunnen sporten’

■  Jeroen Olthof, 

    met op de achtergrond het Inntel Hotel. 

    (Foto: aangeleverd)

ZAANDAM -  Niet alleen het 
nieuwe sportseizoen begint, 
maar de scholen gaan ook weer 
van start. Voor leerlingen van 
het Zaanlands Lyceum die op 
hoog niveau sporten, breekt 
hierdoor weer een hele druk-
ke periode aan. Om deze leer-
lingen optimaal te begeleiden, 
hebben zij binnen de school 
een speciale status gekregen, 
de topsportstatus. 

Het is geen toeval dat sportta-
lenten te vinden zijn op deze 
Zaanse school, want het Zaan-
lands Lyceum is als eerste 
school in Zaanstad benoemd 
tot topsportvriendelijke school. 
Het Lyceum kreeg dit predi-
caat uitgereikt van het Olym-
pisch Netwerk Noord-Holland. 
“Sporttalenten ontvangen bij 
ons een schooltraject op maat, 
zodat zij ruimte krijgen om 
hun trainingen te combine-
ren met het lesrooster”, zegt 
Paulien Oortman begeleidster 
van enkele toptalenten van het 
Zaanlands Lyceum. 
Voor het Zaanlands Lyceum 
zijn deze speciale trajecten 
niet nieuw. Oortman vertelt: 
“Wij zij al in 1998 begonnen 
met een topsportbeleid. Dat 
wij nu het predicaat topsport-
vriendelijke school hebben ge-
kregen van het Olympisch Net-
werk Noord-Holland is een 
mooie erkenning. Maar we bie-
den zulke trajecten niet alleen 
aan voor topsporters, maar ook 
voor andere talenten. We bege-
leiden bijvoorbeeld ook op deze 
manier een violist.”
De school heeft het predicaat 
niet cadeau gekregen, maar 
heeft er hard voor gewerkt. Er 
is bij het Olympisch Netwerk 
een beleidsplan ingediend en 
er is een topsportcoördinator 
binnen de school benoemd.

Leren en 
sporten op 
hoog niveau


