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 DELFT - Blue Birds bestaat dit 
jaar vijftig jaar. Aad van den 
Bos zet zich afgelopen halve 
eeuw bijna veertig jaar in als 
vrijwilliger voor de Delftse 
honkbalvereniging. Nog altijd 
is de 74-jarige Delftenaar 
bijna dagelijks op de club te 
vinden, want er is altijd wel 
iets te doen.

    Aad van den Bos was eigenlijk een 

voetballer. Hij speelde in de hoofd-

macht van SV Wippolder. Totdat 

hem twee keer moedwillig een ge-

broken been werd geschopt. Net 

bijgekomen van de schrik en weer 

een potje meespelend in een lager 

elftal, kwam een corpulente tegen-

stander ten val. Hij brak z’n val op 

Van den Bos, die voor de derde 

keer z’n been brak.

     Pure verveling 

“SV Wippolder en Blue Birds speel-

den toen op hetzelfde complex, 

aan de Oudelaan”, weet hij nog. 

“Dus dan liep ik daar op m’n kruk-

ken rond. Uit pure verveling ging ik 

bij het honkballen kijken.” Hij was 

er tenslotte toch… “Ik kreeg steeds 

meer interesse in het honkbal.” Dat 

was ook toenmalige buitenvelder 

Leen Donker opgevallen. “Hij vroeg 

me na een aantal maanden of honk-

bal niks voor mij was. Ik vond het 

‘t proberen waard. Ging spelen in 

een veteranenteam. Leen leerde me 

alle ins en outs van het spelletje. Ik 

had geen betere leermeester kun-

nen treffen.”

Aad van den Bos werd verliefd 

op de sport en op Blue Birds. Hij 

speelde zelf honkbal, maar zette 

zich jarenlang in als scheidsrech-

ter en trainer. Tegenwoordig is hij 

één van de drie leden van de klus-

commissie en is hij terreinconsult. 

“Als er hier op het terrein wat moet 

worden onderhouden of gerepa-

reerd, dan pakken wij dat met z’n 

drieën op. Dat is behoorlijk wat, 

ja. Er is altijd wel iets te doen en 

te repareren. En omdat ik hier al zo 

lang kom, weet iedereen me altijd 

te vinden. Hebben ze bijvoorbeeld 

ergens een sleutel voor nodig? Dan 

komen ze naar mij.” En hij heeft 

‘m. “Als ik iets moet aanschaffen 

dan kan ik dat gewoon doen, zon-

der toestemming te moeten vragen. 

Omdat ze weten dat ik alles voor de 

club zo zuinig mogelijk doe.”

Blue Birds is een financieel gezonde 

vereniging met zo’n driehonderd 

leden, maar ook hier groeit het geld 

niet aan de bomen. Ook daarom 

zijn mannen als Van den Bos voor 

een vereniging onmisbaar.

“Als je al het werk dat wij met het 

klusteam doen door professionals 

zou moeten laten doen, dat zou 

niet te betalen zijn.” Maar, voegt hij 

eraan toe, deed hij dit niet, dan zou 

een ander het waarschijnlijk wel 

doen. “Geen mens is onvervang-

baar.”

 Blauw bloed 

Van den Bos vindt het zelf in elk ge-

val geweldig om zich zo voor zijn 

club in te kunnen zetten. Waarom 

hij dat doet? “Ik zeg weleens dat ik 

blauw bloed door m’n aderen heb 

stromen. Blue Birds is in hart en 

ziel m’n cluppie. Als je dat gevoel 

hebt, dan doe je veel en zeg je niet 

gauw nee. Ik kan bovendien slecht 

tegen stil zitten èn heb een gewel-

dige partner die me ook alle ruimte 

geeft zoveel te doen.”

Heel af en toe gaat hij nog wel kij-

ken bij SV Wippolder. “Maar ik 

heb eigenlijk geen binding met die 

club. Er is maar één honkbalclub in 

Delft en dat is Blue Birds, terwijl je 

hier vele voetbalverenigingen hebt. 

Wat ik verder mooi vind, is dat ik in 

de veertig jaar dat ik hier kom één 

keer een klein vechtpartijtje heb 

meegemaakt, en dat was nog op 

het oude complex. Bij voetbalwed-

strijden loopt het veel en veel va-

ker uit de hand en is ook veel meer 

agressie richting scheidsrechters. 

Dat komt bij honkbal zelden voor.”

 Genieten 

De 73-jarige Delftenaar hoopt nog 

lang van en bij Blue Birds te kunnen 

genieten. “Ik voel me hier heel erg 

gewaardeerd. Een tijdje terug ben 

ik zelfs benoemd tot Lid van Ver-

dienste. Ik hoop dat ik me nog vele 

jaren voor de club kan inzetten. Als 

dat niet meer kan, zou ik dat heel 

erg gaan missen…” 

 DELFT - Delft lijkt in de verste 
verte niet op een warm en 
winderig surfoord met witte 
stranden. Desondanks is 
Windsurfing Delft Plané 
een gevestigde naam in 
de surfwereld en leren 
liefhebbers hier al ruim 
veertig jaar de fijne kneepjes 
van de sport.

    En windsurfing ís een sport, vindt 

Plané-voorzitter Marc Lamey, maar 

bovenal is het ook een levensstijl. 

Eentje die enige flexibiliteit vereist. 

De wind komt namelijk niet op af-

roep.

Lamey kan over windsurfen als le-

vensstijl meepraten. Je bent niet al-

leen surfer als je op die plank staat: 

dat ben je 24 uur per etmaal, weet 

hij. Lamey is regelmatig op de thuis-

basis van Plané in de Delftse Hout te 

vinden, maar hij beoefende de sport 

in alle uithoeken van de wereld. “En 

zodra de tijd en het weer het toela-

ten rijd ik ook naar Scheveningen of 

Oostvoorne”, vertelt hij. “Het mooie 

aan windsurfen vind ik de vrijheid 

die je hebt. Het spelen met de natuur 

en de elementen, de wind en je te-

genstander, de golven en de zee. Je 

kunt met zo’n plank met gemak een 

snelheid van 50 tot 70 kilometer per 

uur behalen. Hartstikke leuk.”

     Alle kanten uit 

Je kunt in de windsurfsport alle 

kanten uit. Letterlijk en figuurlijk. 

Freestylers halen het liefst de gekste 

trucs uit en vliegen alle kanten op. 

Tijdens andere wedstrijden draait 

het erom zo snel en beheerst mo-

gelijk een bepaald parcours af te 

leggen. Hoe je je surfboard ook ge-

bruikt: het is o zo belangrijk de basis 

goed te leren, benadrukt Lamey. Dat 

kan bij Plané. “Wij geven lessen en 

faciliteren”, geeft de voorzitter aan. 

“Als je hier een cursus volgt hoef je 

alleen je zwembroek en handdoek 

mee te nemen. Wij beschikken over 

alle materialen. Windsurfen is heel 

laagdrempelig, ja.” Uiteraard kun je 

het zo prijzig maken als je zelf wilt. 

“Maar windsurfen is nu wel veel 

goedkoper dan vroeger.”

 -Is de sport groeiende? 

Lamey: “Dat merken wij wel, ja. Dat 

is enerzijds te verklaren door het 

feit dat Nederland het internationaal 

goed doet, met bijvoorbeeld een 

gouden plak voor Dorian van Rijs-

selberghe op de Olympische Spelen 

van 2012. We merken daarnaast dat 

veel mensen steeds vaker buiten wil-

len zijn, maar zich liever niet binden. 

Wij hebben daarom een girls-clinic 

die vrouwen kunnen volgen. Wat ze 

daarna doen moeten ze zelf weten. 

Ze zitten niet meteen ergens aan 

vast, heel laagdrempelig dus. Een lid-

maatschap voor volwassen kost bij 

ons verder maar 80 euro.”

 -Wat weten veel mensen niet over 

Plané? 

“Dat we al veertig jaar in Delft zit-

ten en op internationaal niveau een 

aardige vinger in de pap hebben. 

We zijn de oudste surfclub van Ne-

derland en misschien zelfs van Eu-

ropa, dat onderzoeken we nu. Wat 

veel mensen ook niet weten, is dat 

er voor iedereen wel een discipline 

is. Of je nou in de zomer in je bikini 

rustig over het water wilt gaan of 

met windkracht 6 hard wil rammen; 

het kan. Wat ook prettig is, is dat je 

kunt doen wanneer je er zin in hebt. 

Als het enigszins waait kun je de 

surfplank pakken, de plas op en wat 

rondjes gaan maken.”

 -Gaat de Delftse Hout nooit verve-

len? 

“Nee, nooit. Of je er nou ‘s ochtends 

vroeg, overdag of ‘s avonds bent, 

het is er altijd mooi. En je zit er zo. 

Ik denk dat we heel blij mogen zijn 

met zo’n plas. De koelkast in ons 

clubhuis is altijd gevuld en als het 

even kan gaan de barbecue aan. Een 

mooiere locatie kunnen we ons niet 

wensen.”

 -Wanneer begon je met surfen? 

“Als kind gingen we met het gezin 

altijd op vakantie naar de Brouwers-

dam, daar ben ik op m’n achtste en 

door m’n ouders met surfen begon-

nen. Pas vier jaar later heb ik me bij 

Plané gemeld. Toen ik wat ouder 

was, ben ik tien tot twaalf jaar lang 

fanatiek windsurfer en coach ge-

weest over de hele wereld. Ik ben 

toen ook betrokken geweest bij het 

opzetten van jeugdklassen. Toenter-

tijd surften daar jonge jongens die nu 

in het Olympisch traject zitten. Heel 

gaaf. Ik heb sindsdien veel contacten 

in de surfwereld. Mede daardoor is 

het gelukt dat we vorig jaar met Pla-

né het WK mochten organiseren. En 

ook omdat ik afspraken altijd nakom, 

wat bij surfers niet altijd het geval is. 

Want als opeens waait dan zijn ze 

plots weer verdwenen, haha.” 

 Plané: verscholen in Delftse Hout, opvallend in internationale surfsport   

 Marc Lamey (rechts) legt de directeur van het Watersportverbond (op de plank) uit hoe het moet. 

Dit gebeurde tijdens de nationale opening van de landelijke Dag van de Watersport, op het terrein 

van Plané.    

 Aad van den Bos komt graag en al bijna veertig jaar bij Blue Birds. Tegenwoordig is hij vooral druk met 

het klusteam, want er is altijd iets te doen. (foto: Jesper Neeleman)   
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DELFT - Sportwethouder 
Raimond de Prez opende 
op woensdag 6 april de 
viering van het 50-jarig 
jubileum van de Delftse 
KunstIJsbaan Vereniging 
(DKIJV). De Sportraad werd 
vertegenwoordigd door 
secretaris/penningmeester 
Guus Heemskerk.

DKIJV werd in 1966 opgericht door 

enkele fanatieke Delftse schaatsers, 

die niet langer genoegen namen 

met het afhankelijk van de grillige 

weersomstandigheden slechts af en 

toe kunnen schaatsen op natuurijs. 

Er waren op dat moment nog niet zo 

veel kunstijsbanen in Nederland. De 

dichtstbijzijnde was de Jaap Eden-

baan in Amsterdam. Om daar toe-

gelaten te worden tijdens het uurtje 

voor KNSB-leden moest men uiter-

aard lid zijn van een schaatsvereni-

ging. Daartoe werd op 6 april 1966 

daarom DKIJV opgericht.

Vervolgens reisde een aantal DKIJV-

leden wekelijks per bus naar Am-

sterdam voor de training. De spor-

tieve resultaten bleven niet lang 

uit. DKIJV-ers deden mee met EK’s, 

WK’s en met de Olympische Win-

terspelen. Het wereldrecord op de 

3000 meter is vier jaar lang in han-

den geweest van DKIJV-lid Thomas 

Bos. In de afgelopen 50 jaar heeft 

DKIJV zich ontwikkeld tot een all-

round schaatsvereniging met mo-

menteel 440 leden. Je kan er terecht 

voor shorttracken, langebaan-, korte-

baan- en marathonschaatsen. In de 

zomerperiode vinden diverse voor-

bereidende trainingen plaats, maar 

het belangrijkste zijn uiteraard de 

activiteiten in de winter. Te noemen 

zijn met name de trainingen van de 

ruim 150 jeugdleden op de vroege 

zaterdagavond op de Uithof in Den 

Haag.

Naast DKIJV-voorzitter Winand de 

Fraiture werd op 6 april het woord 

gevoerd door sportwethouder Rai-

mond de Prez. Hij stelde dat Delft 

een ontzettend sportieve stad is met 

bovengemiddeld veel sportvereni-

gingen. Vele daarvan bestaan al heel 

lang en eerlijkheidshalve moet wor-

den opgemerkt dat DKIJV met 50 

jaar nog slechts een ‘jonkie’ is.

De wethouder feliciteerde DKIJV 

met het haar 50-jarig bestaan, over-

handigde - namens Gemeente en 

Sportraad - een waardebon en open-

de het jubileumjaar met een klap van 

de voorzittershamer. Vervolgens ver-

richtte Guus Heemskerk (secretaris/

penningmeester van de Sportraad 

Delft) de loting van een skeeler- en 

schaatsabonnement en een prachtig 

paar SpeersSkate schaatsen. Het ko-

mende jaar zullen maandelijks jubile-

umactiviteiten plaats vinden.

‘Jonkie’ DKIJV viert 50-jarig jubileum

Wethouder Raimond de Prez overhandigt het cadeau van de 

gemeente aan de voorzitter van DKIJV. 

DELFT - Bij zwemvereniging d’ELFT 

vond op 13 april een uitreiking van 

een groot aantal gemeentelijke sport-

spelden plaats. Wethouder Raimond 

de Prez en Sportraad-secretaris en 

-penningmeester Guus Heemskerk 

waren daarom in het onderkomen in 

Zwembad Kerkpolder aanwezig om 

de spelden en bloemen aan de jubila-

rissen uit te reiken. 

Op de foto boven dit stukje staan alle 

jubilarissen: Willy Bruggeman, Marc 

van den Boogert, Judy de Graaf, Pe-

ter de Groot, Elly Wilhelm, sportwet-

houder Raimond de Prez, Astrid van 

der Wijk, Jan van der Werff en Harm 

Schoonewille.

Marc van den Boogert en Peter de 

Groot ontvingen de zilveren speld 

voor 25 of meer jaar vrijwilligers-

werk, terwijl de overige zes de bron-

zen speld ontvingen voor minimaal 

12,5 jaar vrijwilligerswerk bij hun 

vereniging.

DELFT - Eén van de activiteiten 
van het Sportraadbestuur 
is om door middel van 
het organiseren van 
themabijeenkomsten 
en cursussen het 
kennisniveau van de Delftse 
sportbestuurders verder te 
ontwikkelen.

Onderdeel daarvan is het uitnodigen 

van sprekers die hier een bijdrage 

aan kunnen leveren, maar ook door 

middel het samenbrengen van en 

daarmee onderling kennis uitwisse-

len tussen de Delftse sportbestuur-

ders.

In dit kader werd door het Sportraad-

bestuur op maandagavond 29 febru-

ari in de kantine van Vitesse Delft 

een themabijeenkomst genaamd 

‘Belonen in de sport’ georganiseerd. 

Dit ging over de Wet Werk en Zeker-

heid en aanverwante onderwerpen. 

De hiertoe uitgenodigde spreker 

was Harry Akkerman van Sportser-

vicecentrum Zuid-Holland. Met de 

aanwezigheid van circa 20 personen, 

als vertegenwoordigers van een ver-

scheidenheid aan grote en kleine 

clubs en uit diverse takken van sport, 

was de opkomst redelijk te noemen. 

Naar aanleiding van de presentatie 

werden tal van vragen gesteld en 

opmerkingen gemaakt. Ook werd 

onderling van gedachten gewisseld. 

Uiteraard waren aan het eind van de 

avond niet alle vraagpunten en pro-

blemen voor iedereen opgelost, maar 

zonder twijfel ging iedereen met 

minimaal wat meer kennis naar huis 

dan waarmee men was gekomen.

Op de maandagen 4 en 11 april vond 

een uit twee avonden bestaande (kor-

te) cursus Financieel Management 

plaats voor Delftse sportbestuurders, 

die zich na een oproep hiertoe had-

den aangemeld. Er waren veertien 

deelnemers aanwezig, ook nu weer 

komend van een verscheidenheid 

van de Delftse sportclubs. De twee 

cursusavonden vonden plaats bij 

Vitesse Delft en werden verzorgd 

door Maurice Young van Sportser-

vice Zuid-Holland. Tijdens de twee 

avonden kwamen onder meer de vol-

gende onderwerpen aan de orde: de 

penningmeester als bestuurder, be-

groting, de boekhouding en afleggen 

van verantwoording. De deelnemers 

waren volgens de Sportraad tijdens 

deze avonden actief bezig en hebben 

de cursus gewaardeerd.

DELFT - In de kantine van 
DVC was maandag 18 april 
de halfjaarlijkse algemene 
ledenvergadering (ALV) van 
de Sportraad van Delft. 

Voorzitter Wicher Schreuders was 

vanwege één recente preventieve 

hartoperatie nog niet in staat om 

aanwezig te zijn. Secretaris en pen-

ningmeester Guus Heemskerk nam 

daarom de voorzittershamer voor 

deze keer over.

Uiteraard stelden de aanwezigen 

het een en ander vast, zoals met 

name het verslag van de ALV van 

november jongstleden, het Jaar-

verslag 2015 en de Jaarrekening 

2015. De Kascommissie bracht 

verslag uit, waarna als leden van de 

Kascommissie werden benoemd 

Leen v.d. Hooff van Excelsior, Piet 

Makkes van Redeoss en Jurgen van 

Dorp van Full Speed, terwijl Victor 

Brouwer van Hudito tot reservelid 

van genoemde commissie werd be-

noemd. Als bestuurslid werd Jaap 

Meijer voor een periode van 3 jaar 

herbenoemd. Daarna werden vast-

gesteld het aangepaste Huldigings-

beleid, het Representatiebeleid en 

het Huishoudelijk Reglement. Ui-

teraard waren er diverse vragen en 

opmerkingen, maar in essentie was 

men akkoord met genoemde voor-

gestelde documenten.

Er werd bovendien een presenta-

tie gegeven door Willy Mieremet 

en Sandra Torn, voorlichters van 

Alzheimer Nederland, over het her-

kennen van beginnende dementie 

en hoe daarmee om te gaan binnen 

de sportclub.

Over de al langer lopende gemeen-

telijke bezuinigingsplannen in de 

sportsector, waarvoor zoals bekend 

het College van B en W voor de 

sportsector een bezuinigingsbedrag 

van 450.000 euro als taak heeft ge-

steld, konden tijdens de ALV nog 

geen nadere mededelingen worden 

gedaan. Er is aan de kant van de ge-

meente om diverse redenen enige 

vertraging opgetreden. Conform 

de eerdere afspraken wordt een 

en ander - zowel de gemeentelijke 

plannen, het rapport van extern on-

derzoeksbureau Drijver & Partners, 

de reactie van het Sportraadbestuur 

en de Klankborgroep - openbaar 

op het moment dat het College van 

B en W met een voorstel richting 

de gemeenteraad gaat. Het Sport-

raadbestuur zal op dat moment ui-

teraard de leden van de Sportraad 

nader informeren, met name door 

een aparte vergadering waartoe de 

sportclubs en raadsfracties zullen 

worden uitgenodigd. Mede op ba-

sis daarvan zal ook een nadere reac-

tie namens de Sportraad richting de 

Gemeenteraad gaan.

Ten slotte bedankte plaatsvervan-

gend voorzitter Guus Heemskerk 

allen voor hun komst en inbreng, 

hij wenste hen alvast een prettige 

zomerperiode toe.

Wederom uitreiking sportspelden bij d’ELFT

Kennisontwikkeling voor Delftse sportbestuurders

Sportraad en de leden hebben weer vergaderd

Onlangs kregen meerdere leden van d’ELFT beloond met gemeentelijke sportspelden. 

DELFT - Vanwege een ingrijpende 

preventieve hartoperatie is Sport-

raad-voorzitter Wicher Schreuders 

tijdelijk uitgeschakeld. Hoewel 

hij na een week het ziekenhuis al 

weer mocht verlaten, vergt het 

herstel een lange periode. Daarom 

was de Sportraad-voorzitter in de 

afgelopen periode niet in staat 

om aanwezig te zijn bij diverse 

Sportraad-activiteiten en moest hij 

zich door zijn mede-bestuursleden 

laten vervangen.

Langs deze weg bedankt Wicher 

Schreuders voor alle blijken van 

belangstelling, op welke manier 

dan ook, uit de Delftse sportwe-

reld. Naar verwachting zal hij 

geleidelijk aan weer meer en meer 

actief kunnen worden.

Sportraad-voorzitter tijdelijk uitgeschakeld

DELFT - Op maandagavond 23 mei 

aanstaande zal er wederom een 

bijeenkomst plaatsvinden over een 

stringenter alcoholbeleid in de 

sportsector, waarbij de sportclubs 

verantwoordelijk zijn voor het 

handhaven van de hiertoe al langer 

bestaande regels.

Tijdens deze bijeenkomst zal sport-

wethouder Raimond de Prez een 

toelichting geven op het rapport 

‘Jong Proef’. De locatie voor deze 

bijeenkomst is het clubgebouw 

van Full Speed. Uiteraard ontvan-

gen de sportclubs hiervoor nog 

een uitnodiging.

Alcoholbeleid in de sportsector
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