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Over het werk van de buurtsportcoach en schoolsportcoach
Deze Externe MENS is geheel gewijd aan de sportcoaches. De buurtsportcoaches 
van MENS De Bilt en de schoolsportcoaches van Delta stimuleren kinderen, 
jongeren en ouderen in De Bilt om veel te bewegen en gezond te leven. Ook voor 
groepen waar dat niet zo vanzelfsprekend is komen krijgen de mogelijkheid om te 
sporten. Op welke manieren ze dat doen kunt u lezen in dit nummer.
Evelien Ribbens, directeur MENS De Bilt

“De buurtsportcoach staat midden in de praktijk”
We kunnen als gemeente mooie nota’s schrijven over het belang van bewegen en sport, 
maar uiteindelijk gaat het erom wat de inwoners van de gemeente daarvan merken in de 
praktijk. Daarom vind ik het werk van de buurtsportcoaches heel belangrijk: zij staan mid-
den in de praktijk en ze verbinden de beleidsterreinen waar ik verantwoordelijk voor ben: 
onderwijs, sport en jeugd.
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De Bilt in beweging

Madeleine Bakker
Wethouder Onderwijs, Sport en Jeugd  
gemeente De Bilt

De buurtsportcoaches stimuleren de jeugd 
om meer te bewegen en maken kinderen en 
ouders bewust van het belang van gezonde 
voeding. En wat ik heel belangrijk vind: ze 
doen dat op een laagdrempelige en speelse 
manier. Zij organiseren allerlei leuke activi-
teiten waar alle kinderen in de gemeente aan 
mee kunnen doen, dus ook kinderen uit  
gezinnen die minder draagkrachtig zijn.  
Zij kunnen financiële ondersteuning krijgen 
van bijvoorbeeld het Jeugdsportfonds of van 
de Stichting Leergeld. Ik doe zelf ook veel aan 
sport. Ik tennis, ik hockey, ik fitness en ik  
probeer af en toe ook nog een golfballetje te  
slaan. Ik  geloof sterk in de wisselwerking tus-
sen lichaam en geest. Een gezond lijf en een  
gezonde geest; dat gun ik elke inwoner van  
De Bilt. Het werk van de buurtsportcoaches
levert daaraan een belangrijke bijdrage.  
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“Sporten is veel meer dan lekker bewegen”
Om kinderen te stimuleren meer te sporten en te bewegen, is samenwerking met scholen 
heel belangrijk. Daarom zijn er sportcoaches die ook als gymnastiekleraar op een school 
werken; de schoolsportcoaches. Eric Martherus is één van hen. Hij geeft gymnastiek op de 
Julianaschool in Bilthoven en is daarnaast schoolsportcoach. Eric vertelt over zijn werk en 
over het belang van sporten.

Om met dat laatste te beginnen: Eric is ervan overtuigd dat 
sport ontzettend belangrijk is voor de ontwikkeling van kin-
deren. “Sporten helpt kinderen om zich veilig, vertrouwd 
en zeker te voelen. Als je sport, dan heb je contacten en 
vrienden. Ook leren kinderen tijdens het sporten omgaan met 
winnen en verliezen, ze leren leiding accepteren en ze leren 
zelfstandig met materialen om te gaan. Sport is dus veel en 
veel meer dan lekker bewegen.”

Van atletiek tot slagbal
Eric wil dan ook dat er zoveel mogelijk kinderen sporten. Door de samenwerking tussen buurt-
sportcaches en basisscholen worden er meer kinderen bereikt en kunnen er meer activiteiten 
worden georganiseerd. Zo levert de samenwerking bijvoorbeeld grote schoolsporttoernooien
op. Elk jaar staan er vier schoolsporttoernooien op het programma: het zwemfestijn in de 

herfst, het basketbal/lijnbaltoernooi in januari, 
het schoolveldvoetbaltoernooi in april en de 
schoolsportdagen in mei. Dat zijn allemaal grote 
evenementen, vertelt Eric. “Neem bijvooreeld de 
schoolsportdagen; we gebruiken dan drie grote 
voetbalvelden waar de kinderen allerlei sporten 

doen, van atletiek tot slagbal. Er doen zo’n 1200 kinderen mee en er werken tientallen  
scheidrechters en begeleiders. Dat is een hele organisatie. En die moet staan als een huis.  
Het is aan de samenwerking tussen de scholen en de sportcoaches van MENS te danken dat  
die sportevenementen elke keer weer zo’n groot succes zijn.”

“Samenwerking met scholen is heel belangrijk”
Ook op hockey
Zowel de scholen als de sportcoaches stimuleren kinderen om lid te worden van een sport-
vereniging. “Maar,” zegt Eric, “het gebeurt vaak dat kinderen al snel afhaken, omdat de betref-
fende sport niet goed bij ze past. Ze gaan bijvoorbeeld hockeyen, omdat hun ouders dat doen 
of omdat een broertje op hockey zit. Daarom 
gaan we op vier scholen experimenteren met een 
sporttest, waarmee duidelijk wordt welke sporten 
goed liggen. De bedoeling is dat ze vervolgens 
kiezen voor een sportvereniging die echt goed bij 
ze past.

De buurtsportcoach...
... ondersteunt sportverenigingen bij leden-
werving, kwaliteitsverbetering en bij het 
oplossen van organisatorische of bestuurlijke 
problemen.

De buurtsportcoach...
… creëert 24.000 beweegmomenten tijdens 
pauzesport bij kinderen op het schoolplein: 
meer bewegen en minder pesten. 



Kindvriendelijk
Vervolgens is het zaak dat de vereniging de kinderen ook weet vast te houden. Volgens Eric  
is daar nog een wereld te winnen, omdat de werkwijze van sportverenigingen niet altijd  
goed op kinderen is afgestemd. De trainers zijn bijvoor-
beeld niet opgeleid of er wordt op kindonvriendelijke 
tijden getraind. Eric: “Daarom ontwikkelen de buurt-
sportcoaches van MENS nu een ‘verenigings-scan’, 
waarmee wordt bekeken in hoeverre de vereniging  
geschikt is voor kinderen. Is dat niet het geval, dan 
kijken de buurtsportcoaches samen met de vereniging 
hoe zij hun kinderbeleid kunnen verbeteren. Hier hebben zowel de verenigingen als de  
kinderen baat bij, want de kinderen kunnen hun favoriete sport (blijven) doen en de  
verenigingen verbeteren hun kwaliteit en krijgen zodoende meer leden.”

Buiten spelen en fruit eten
Overgewicht van kinderen is ook in de gemeente  
De Bilt een groot probleem, zo blijkt uit onderzoek 
van de GGD. Daarom organiseren de buurtsportcaches 
van MENS allerlei activiteiten, die erop zijn gericht dat 
kinderen meer bewegen en gezonder eten en drinken. 
Buurtsportcoach Sebastiaan Klok vertelt erover.

Als de kinderen uit school komen, is er op het school-
plein een estafette uitgezet. De kinderen die meedoen, 
krijgen een bal die ze tijdens het parcours moeten meenemen: een tennisbal, een volleybal 
of een zware fitnessbal. Wat blijkt? De tennisbaldragers winnen en de kinderen die de zware 

bal bij zich hebben bereiken als laatste de finish. Hoe komt 
dat? “Na de estafette gaan we met de kinderen in gesprek”, 
vertelt Sebastiaan. “We vertellen dat de tennisbal staat 
voor een appel, de volleybal voor een broodje kaas en de 
zware bal voor een pizza. Zo worden de kinderen zich ervan 

bewust dat je makkelijker kunt bewegen als je veel appels eet en dat je moeilijker beweegt als 
er vaak een pizza op je menu staat. Als je het gedrag van kinderen wilt veranderen, moet je ze 
laten ervaren waarom dat nodig is.”

“We maken kinderen op een speelse en 
spannende manier bewust”

Tikkertje en stoepranden
In wijken waar veel kinderen last hebben van overgewicht en weinig bewegen, staan de  
buurtsportcoaches twee keer in de week na schooltijd op het schoolplein om allerlei leuke,  
spannende en leerzame bewegingsspelletjes met de kinderen te doen. “Kinderen zitten tegen-
woordig heel veel achter de spelcomputer”, zegt Sebastiaan. “Ze gaan niet uit zichzelf een tik-
spelletje doen en pakken niet de bal om te gaan stoepranden. Ze spelen weinig buiten. Daarom 
organiseren we allerlei leuke activiteiten waarbij kinderen bewegen én zich bewust worden van 
het belang van gezonde voeding. De kinderen krijgen tussendoor een appel en we stimuleren 
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De buurtsportcoach...
... organiseert sport- en spelcativiteiten 
in de wijk: sporttoernooien, voetbal-
wedstrijden op het Cruyff Court of 
pleinsport op de schoolpleinen 

De buurtsportcoach...
… organiseert zes keer per jaar een 
Big event in De Bilt. 
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ze om water te drinken en geen frisdrank. Ze moeten allemaal een flesje of bidon meenemen 
dat ze zelf met water kunnen vullen.”

Veertig klontjes suiker
Ook in de buitenschoolse opvang doen de sportcoaches allerlei spelletjes waardoor kinderen 
leren welke voeding wel en niet gezond is. Sebastiaan: “We vertellen kinderen niet hoeveel 
calorieën bijvoorbeeld cola bevat, maar we maken 
kinderen daar op een speelse en spannende manier 
van bewust. We doen bijvoorbeeld 40 klontjes suiker 
in een fles water en laten de kinderen een slokje  
proeven. Bah, wat vies! Ze zijn verrast als ze horen dat 
er in een fles cola óók zoveel suiker zit. We hopen dat die informatie kinderen ertoe aanzet om 
minder cola te drinken. Doen en ervaren; daar gaat het om.”

Ouders
Omdat ouders een belangrijke rol spelen als het gaat om gezonde voeding, proberen de  
buurtsportcoaches ook de ouders te bereiken. “Wij schakelen bijvoorbeeld de scholen in om  
de ouders meer bij de activiteiten te betrekken”, vertelt Sebastiaan. “Ook ondersteunen wij 
scholen die meedoen aan het landelijke project ‘De gezonde school’. We kunnen bijvoorbeeld 
een bijdrage leveren aan een ouderavond over gezonde voeding of we doen leuke voor- 
lichtingsactiviteiten in de klas. Hoe meer partijen rond de ouders en het kind de boodschap 
uitdragen, hoe groter de kans is dat het effect heeft.”

Bewegen op recept
Gezond en vitaal oud worden wil iedereen. Regelmatig  
blijven bewegen is daarom belangrijk. Gelukkig zijn er in de 
gemeente vele bewegingsmogelijkheden voor ouderen.  
‘Bewegen op recept’ helpt ouderen om een bewegings- 
activiteit te vinden die goed bij hen past.

Ouderen willen graag bewegen op een manier die goed past bij hun voorkeuren en bij hun 
lichamelijke conditie. De buurtsportcoaches van MENS weten precies welke bewegings- 
mogelijkheden voor ouderen er in de gemeente De Bilt allemaal zijn, zoals wandelgroepen, 

yoga of bewegingsactiviteiten speciaal voor mensen 
met hart- en vaatziekten. ‘Bewegen op recept’ helpt 
ouderen om een bewegingsactiviteit te vinden die 
goed bij hen past. Wie zich met een ‘recept’ van de 
buurtsportcoaches aansluit bij een activiteit, kan  

gedurende 12 weken meedoen voor een gereduceerd tarief. Alle activiteiten die zijn aange-
sloten bij ‘Bewegen op recept’ worden geleid door gediplomeerde, deskundige trainers.

Zachte ballen
Henk Nurmohamed, zelf bijna 70 jaar, weet als geen ander hoe belangrijk het is dat ouderen 
blijven bewegen. Al jarenlang is hij bij sportvereniging Fraternitas coördinator van GALM  
(Gronings Actief Levend Model), een activiteit die Henk liever gewoon ‘Bewegen voor ouderen’ 
noemt. Het is één van de activiteiten die is aangesloten bij ‘Bewegen op recept’. 

De buurtsportcoach...
... organiseert sport- en speldagen in
 wijken waar kinderen te weinig sporten.

De buurtsportcoach...
… stimuleert ouderen om op een passende 
manier te bewegen: Bewegen op recept.



“Bewegen voor ouderen is is eigenlijk ‘schoolgymnastiek’ zoals je vroeger hebt gehad”, vertelt 
Henk. “Door allerlei oefeningen trainen de deelnemers verschillende spieren. Het programma 
is helemaal afgestemd op oudere deelnemers. We gebruiken bijvoorbeeld geen toestellen en 
banken, want daar kun je je aan bezeren of over struikelen. En bij een balspel gebruiken we 
zachte ballen om blessures aan de vingers te voorkomen.

“Er wordt veel gelachen in de lessen”
Voor ieder wat wils
Omdat niet alle ouderen dezelfde conditie en dezelfde voorkeuren hebben, worden er in een 
les verschillende activiteiten aangeboden. Henk: “Er zijn mensen die rustig aan willen doen 
en er zijn mensen die zich graag in het zweet 
werken. De leraar zorgt ervoor dat iedereen aan 
zijn trekken komt. Er zijn bijvoorbeeld een paar 
mensen aan het badmintonnen, terwijl een  
ander groepje op muziek beweegt. En voor 
mensen die echt heel rustig aan moeten doen, hebben we een speciale ‘plusgroep’.”

Hilariteit
Bij ‘Bewegen met ouderen’ komt ook hersengymnastiek kijken, vertelt Henk. “De deelnemers 
moeten bijvoorbeeld in een bepaalde volgorde passen doen en hun armen tegelijkertijd op 
een bepaalde manier bewegen. Ze moeten tijdens het bewegen dus ook nadenken. Dat is niet 
gemakkelijk en zulke oefeningen veroorzaken vaak veel hilariteit. Er wordt veel gelachen in de 
lessen. En dat is misschien wel het allerbelangrijkste: dat de mensen er plezier aan beleven.”

Van Junglefun tot Cruyffcourttoernooi
Zaalvoetbal, touwtrekken, hockey, discuswerpen... 
Tijdens de grote sportevenementen die de buurtsportcoaches 
van MENS zes keer per jaar organiseren beoefenen kinderen 
allerlei sporten. Het zijn de zogenaamde BIG events: Buurt-
sportcoach In Gemeente De Bilt. Alle kinderen die in de  
gemeente De Bilt wonen kunnen meedoen.

Het is volgens buurtsportcoach Sebastiaan Klok niet toevallig dat de meeste BIG events in de 
schoolvakanties plaatsvinden. “Zo stimuleren we dat kinderen in de vakantie lekker samen met 
andere kinderen gaan sporten. Dat is belangrijk, omdat veel kinderen in de vakanties vooral 
binnen zitten en te weinig bewegen.

Klimmen en klauteren
In de herfstvakantie kunnen kinderen meedoen met het BIG event ‘Junglefun’.  Sebastiaan: 
“We bouwen de grote sporthal om tot een jungle, waar de kinderen kunnen klimmen, klau-
teren en springen. Ze kunnen zich helemaal uitleven en het plezier staat voorop. Er zijn drie 
rondes van een uur, maar kinderen kunnen zich ook voor de hele dag inschrijven.” Het kerst-
zaalvoetbaltoernooi, in de kerstvakantie, is voor veel kinderen en inwoners van de gemeente 
een begrip. Het bestaat al veertig jaar en er doen, verdeeld over 3 of 4 dagen zo’n 120 teams 
aan mee. 
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De buurtsportcoach...
... geeft sportclinics in de buitenschoolse opvang, 
bijvoorbeeld over voeding en weerbaarheid.
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Koningsspelen
Scholen in De Bilt kunnen op de laatste dag voor de meivakantie 
mee doen met de Konings-spelen, die plaatsvinden bij voetbal- 
vereniging FC De Bilt. “We organiseren daar een gevarieerd sport- 
en spelprogramma voor leerlingen van groep 5 tot en met 8”, 
vertelt Sebastiaan. “Tijdens de Koningsspelen kunnen kinderen  
bijvoorbeeld  touwtrekken, de 60 metersprint,  discuswerpen, 
balspelen doen en levend stratego spelen.  De kinderen zijn erg 
enthousiast en er doen steeds meer scholen mee. We organiseren 
met de scholen ook elk jaar een schoolhockeytoernooi.”

“We organiseren zes BIG events per jaar”
Kampioen
Elk jaar doet de gemeente De Bilt mee aan het Cruijffcourttoernooi. Dat is een landelijk toer-
nooi voor kinderen van groep 7 en 8 waar ongeveer 120.000 kinderen per jaar aan meedoen.  

In De Bilt doen meestal zo’n dertig teams mee. 
Het winnende team gaat verder in de landelijke 
competitie. “De Bilt heeft het de afgelopen jaren 
ver geschopt”, vertelt Sebastiaan. “Het afgelopen 
jaar eindigde het meidenteam van de Groen van  

Prinsterschool als vijfde van Nederland en drie jaar geleden werd het meidenteam van de  
Julianaschool zelfs Nederlands kampioen. Zij mochten in Spanje meedoen aan het Europees 
kampioenschap van het Cruijffcourttoernooi.”

Beachvolleyball
Vorig jaar organiseerden de buurtsportcoaches voor het eerst een beachvolleybaltoernooi voor 
volwassen. Sebastiaan: “Daar kunnen bedrijventeams, vrienden- en familieteams aan meedoen. 
Het was een groot succes, dus we gaan dat de komende zomer zeker weer organiseren.”

De buurtsportcoach...
... ondersteunt de organisatie van vier school-
sporttoernooien per jaar.
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Voor meer informatie:

Sebastiaan Klok
Buurtsportcoach
06 305 964 78
s.klok@mensdebilt.nl

Eric Martherus
Schoolsportcoach Stichting Delta
030 221 15 52
kantoor@deltadebilt.nl

Jeffrey van Delft
Buurtsportcoach
j.vandelft@mensdebilt.nl

Maikel Rijdes
Buurtsportcoach
m.rijdes@mensdebilt.nl

Dit is een speciale uitgave van de Externe MENS over het werk van de buurt-
sportcoaches en schoolcoaches in De Bilt.
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