
Via ‘peuters in beweging’ ontving ik een uitnodiging voor een digitale bijeenkomst 6 mei a.s.  
 
Met de aanvang van de digitale bijeenkomst is de kans heel groot dat ons 2e kindje net geboren 
is/word. Vandaag ben ik 39 weken en 5 dagen in verwachting.  Ik laat om deze mooie reden mijn 
aanwezigheid 6 mei aan mij voorbij gaan. Indien u een verslaglegging maakt van de 
bijeenkomst ontvang ik deze graag.  
 
Als inwoner, sport/beweeg professional, docent bewegingsonderwijs, trainer/coach & initiator van het 
ouderinitiatief ‘peuters in beweging’ wil ik graag input en stof tot nadenken geven (er zullen vast wat 
grammaticale foutjes te bespeuren vallen. Ieder zijn talent, zeg ik maar). 
 
Ik ben opgegroeid hier in de omgeving. Tot mijn 3e jaar in Tiel, tot mijn 13e in Kerk Avezaath, na mijn 
13e tot nu anno 2021 inwoner van het mooie dorp Ophemert (33 lentes jong). 
 
Opgegroeid in mijn jeugd met heel veel kansen en ervaring in het beweegdomein. Maar ook een 
schaduwzijde. Na de scheiding van mijn ouders (8 jaar oud) had ik kort door de bocht beschreven; een 
jarenlange onstabiele thuissituatie als het ging om o.a. emotionele ontplooiing, ouders die financieel 
ieder hun boontjes moesten doppen, te jong op eigen benen moeten staan. Ik heb daar heel veel van 
geleerd en heeft mij gevormd in tot wie ik ben, maar dat is niet hoe het hoort . Stressfactoren 
(overlevingsstand) waarin heel veel jeugd mee moet dealen in deze tegenwoordige tijd.  
Hot item op dit moment ‘kansen ongelijkheid’. 
 
Mijn kansen ‘Spelen en bewegen’. Ik had het geluk met speelmogelijkheden in mijn buurt 
(parkeerplaats, grasveldje, de stoep, konden nog op straat spelen), een geweldig uitdagend en 
ruimtelijk schoolplein (Daverhof Avezaath) en een diversiteit aan sportkeuze in het dorp. Waar veel 
mensen vaak 1 of 2 sporten beoefenen. Ging ik in de kinderwagen al mee naar de atletiekbaan in Tiel 
waar mijn vader trainde. Heb ik jaren ponygereden, gegymd, geturnd, gedanst, hardloopwedstijden  
(onder andere de vroegere promenade lopen in Varik/Haaften). Ook nog even 1 of 2 seizoenen 
getennist. Helaas mocht ik niet op voetbal van mijn moeder, maar gelukkig was dat dagelijkse kost op 
het schoolplein. Een van mijn spelbepalers was de heer Van Oostveen in het 1ste jaar van de 
middelbare school en de passie die hij uitstraalde bij het vak lichamelijke opvoeding. Ik heb toen zeker 
beseft wat wij miste op school in de gymlessen. Ik wist al heel jong: ik wil ‘gymjuf worden’ (docente 
bewegingsonderwijs) en zo geschiede. 
 
De keuze en mogelijkheid om twee sportstudies te doorlopen was dan ook een droom die 
werkelijkheid werd. Ik heb mij ruim 14 jaar ingezet als trainer/coach binnen de gymsport. De 
beschreven combinaties versterkten het gevoel dat daar waar ik ben opgegroeid, woon en werk er nog 
heel veel te winnen valt. We moeten onze jeugd eerst de fundamenten leren van het bewegen en 
spelen (zie het landelijke sportakkoord). Jong geleed is oud gedaan.  
 
Ruim 10 jaar geleden dook ik als begin twintiger voor mijn afstudeerprojectonderzoek voor het 
instituut sport en beweegstudies te Nijmegen in het sportbeleid van destijds Geldermalsen. 
Een destijds mooi en gedegen beleidsplan voor die tijd. Nu anno 2021 is er landelijk veel kennis en 
onderzoek gestoeld op de praktijk opgedaan (evidence based practices). Er zijn beleidsmatig onwijs 
mooie beleidsplannen in NL en ik wil vooral uitdragen ‘ga niet het wiel opnieuw uitvinden’. Maar vooral 
wat biedt het te bepalen beleid de praktijk. Wat gaat het beleid betekenen voor de inwoners van West 
Betuwe, het accommodatie- en omgevingsbeheer, betekenisvolle relaties met andere gemeentelijke 
domeinen (optimaliseren). 
 
Wat mij betreft moet er winst komen op het gebied ‘kennis delen en verbinden’. Lieve gemeente, ik 
bespeur dat wij hier achter lopen op heel veel kennisvraagstukken ten aanzien van andere gemeenten. 
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Daar aan vast hangt dus ook de praktijk. Wij mensen zijn vooral heel goed in korte termijn denken en 
doen, maar investeer in lange termijn denken en doen.   
 
Vraag je eens af waarom veel twintigers de biezen pakken weg uit onze regio. Zo ook mijn 
leeftijdsgenoten, uitgevlogen naar daar waar het gras groener is zeg maar..... nee, ons gras hier is 
super groen maar we bieden te weinig kansen en mogelijkheden en dat begint met een visie en 
gezamenlijke inzet. Sport en bewegen kan hierin bijdragen. 
 
Wat is sport en vooral wat is bewegen. Want de nadruk ligt nogal snel op sport. Sportbeleid, sporten, 
sportvereniging.   
 
Bewegen is en blijft de basis.  
  
Wat zijn ontwikkelingsfactoren en drijfveren (neurologisch, sociaal, motivatie e.d) om te kunnen en te 
blijven bewegen, wat doet dat in relatie tot sportdeelname, welke omgevingsfactoren heb je nodig of 
kun je bieden en creëren. Wat zien we in de praktijk en in de cijfers. Vanuit daar je beleidsvisie 
vormgeven.  
 
Ik zie het in de huidige praktijk nu eigenlijk als volgt. In West Betuwe zijn we op het gebied van sport en 
bewegen een orkest, maar we spelen ieder ons eigen instrument. Wat mij betreft ontbreekt de juiste 
synergie om samen de sterren van het dak te spelen. Of positiever gezegd: hoe kunnen we meer 
verbinden en het muziekstuk tot een mooi geheel laten klinken. 
 
Om aardig een instrument te spelen heb veel oefentijd nodig je instrument te beheersen.  Bladmuziek 
kunnen lezen (er zijn altijd uitzonderingen daar). Een dirigent om het juiste ritme en sturing te geven. 
Een publiek die kan genieten en waaruit het orkest energie kan putten. Wat zou u nog toevoegen? Ik 
ben geen muziekkenner, hooguit in mijn puberjeugd een aantal jaar bij de KTSM op mijn dwarsfluit 
mogen spelen waar nu nog hooguit enig sinds vals ‘Mieke hou je vast’  uit komt.   
 
Als werkzaam docente bewegingsonderwijs in deze gemeente wordt ik nergens in betrokken op 
gemeentelijk beleidsmatig proces matig niveau? Best raar eigenlijk als u zich zou verdiepen in het vak 
en wat het kan bijdragen aan uw sportbeleid. Er zijn in uw gemeente inwoners die sport en 
beweegprofessional zijn waarvan de meeste elders buiten de gemeente werken, hun vakkennis daar 
uitdragen. Zie kansen gebruik te maken van de vakkennis en kritische blik van uw eigen inwoners 
(verbinden).  
 
In Nijmegen heb ik twee jaar mogen ervaren hoe een gemeente als dirigent het orkest prachtig 
dirigeert (genot voor oog en oor).... u zou een voorbeeld aan de gemeente Nijmegen kunnen nemen in 
uw beleidskader (maar ook Ede, Veenendaal, Zaltbommel, Maasdriel, Gorinchem enz. ).    
 
Dank voor uw tijd mijn ingezonden stuk te lezen. Ik hoop dat u wellicht aan het denken bent gezet. Ik 
wens u allen succes met de bijeenkomst op 6 mei en vooral een waardevolle outcome voor een mooi 
sportbeleid.  
 
Met vriendelijke groet, 
Inwoner, gegevens bekend bij de griffie. 

 


