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VOORWOORD

“Sport brengt je verder dan je van
tevoren had bedacht. Daarmee zet
je iets in beweging.”
Daan Quaars is wethouder Sport, vader van drie kinderen die hockeyen en
voetballen en daagt zichzelf regelmatig uit op de fiets.
Bewegen, sporten en trainen
“Als gemeente willen we er alles aan doen om het bewegen, sporten of trainen voor alle Bredanaars mogelijk te maken. Het is jezelf uitdagen op het niveau dat bij je past en daarbij jezelf
verwonderen over de sportprestaties van iemand anders. Dat maakt de sport mooi voor mij.
Om zelf te doen en om naar te kijken.

Goed bezig
Om met dat laatste te beginnen, in Breda zien we dat het organiserend vermogen groot is.
Bestaande evenementen worden steevast goed bezocht, en we trekken steeds vaker unieke
wedstrijden naar de stad. Denk aan World Cup Skateboarding, EK damesvoetbal, NK Atletiek,
Special Olympics Nationale Spelen, La Vuelta Holanda, of de Champions Trophy Hockey. En
als ik zie hoe druk het nu gelukkig weer is op de velden, in sportcentra, in de parken of langs
de lijn, dan zijn we goed bezig met z’n allen.

Verder kijken
Als gemeente moeten we verder kijken dan de dag van morgen. Waarmee versterken we verenigingen? Waar moeten we eerder dan gepland onderhoud aan accommodaties laten plegen? Of hoe spelen we het klaar dat we talenten hier kansen kunnen geven? Zijn E-Sports de
toekomst? Waarmee helpen we de jeugd of ouderen, en mensen die wel willen sporten maar
het ontbreekt aan middelen?

Gerealiseerd
Allemaal vragen die het beleid raken. Waar we als gemeente iets mee doen of hebben gedaan.
Misschien nog niet in de mate waarop wij dat graag zouden willen, maar we zijn onderweg.
Dit magazine geeft een goed beeld van wat we hebben gerealiseerd in de afgelopen drie jaar,
inclusief de corona-periode. Het gaat ook over wat sport doet. Het brengt je verder dan je van
te voren had bedacht, en daarmee zet je iets in beweging. En daar gaat het om.”
							
Zomer 2021
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INLEIDING
Het magazine Team Breda, terugblik 2017-2020 laat zien
wat we in de afgelopen 3,5 jaar hebben bereikt op het
gebied van sport en bewegen. Welke mooie activiteiten en
bijzondere projecten onze stad allemaal te bieden heeft
en wie daarbij betrokken zijn. Hoe sportaccommodaties
zijn verbeterd en verduurzaamd en welke nieuwe sporten beweegplekken in de openbare ruimte zijn gecreëerd.
Op welke manier we talent ondersteunen en welke
evenementen we hebben gehost.
Maar dit magazine is niet alleen een terugblik. Het brengt
ook in beeld welke ontwikkelingen, ambities en uitdagingen
er zijn. Waar kansen liggen en waar nog werk te verzetten is.

LEESWIJZER

SPORT- EN BEWEEGSTIMULERING

SPORTACCOMMODATIES

Want het mag duidelijk zijn: Breda is een sportieve, vitale,
veelzijdige stad. Met een enorme variëteit aan sporten,
aanbieders en initiatieven, die een wezenlijke bijdrage
leveren aan het welzijn en de gezondheid van inwoners.
We danken iedereen die - in woord of in beeld - een bijdrage
heeft geleverd aan de totstandkoming van dit magazine
van harte voor hun medewerking. In het besef dat we
slechts een klein deel kunnen laten zien van alle vrijwilligers,
studenten, sportcoaches, docenten en andere professionals
die zich met hart en ziel inzetten voor de sport in Breda.
Samen brengen we alles in beweging!

Dit magazine volgt de vijf pijlers van de nota
Team Breda: Sport- en beweegstimulering,
Sportaccommodaties, Sport en bewegen in de
openbare ruimte, Topsport en talentontwikkeling en Sportevenementen. Die zie je hiernaast als hoofdstukindeling.

SPORT IN DE OPENBARE RUIMTE
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Elke pijler heeft een eigen icoontje. Als je op een
van de icoontjes onderaan de bladzijde klikt,
kom je direct bij een hoofdstuk uit. Via de witte
pijlen aan het begin van elk hoofdstuk, kun je
direct naar een artikel.

TOPSPORT EN TALENTONTWIKKELING

SPORTEVENEMENTEN

Met de pijltjes rechtsboven en rechtsonder
blader je vooruit of ga je een pagina terug.

FINANCIËN

Hier kun je het magazine downloaden in een
toegankelijke PDF-versie.

Veel leesplezier,
Team sportbeleid - gemeente Breda
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Sport in cijfers
Thematafel Breda Beweegt
Dat sport en bewegen goed is voor mensen, daarover
bestaat geen twijfel. Bewegen is goed voor de motoriek, om
in vorm te blijven of sterker te worden. Of je gedachten te
verzetten en even stoom af te blazen na een inspannende
dag. Mensen die meer bewegen en sporten zijn niet alleen
lichamelijk en mentaal fitter, ze hebben ook minder kans op
depressie, hart- en vaatziekten, diabetes of overgewicht.
Sport en bewegen verbetert de kwaliteit van leven, ook
wanneer je op latere leeftijd start.
Regelmatig bewegen is een van de goedkoopste en beste
remedies om een betere gezondheid te krijgen en te houden.
Hoe vaker, langer en intensiever, hoe beter. Daarom zetten
heel veel verschillende professionals en vrijwilligers zich
in Bredanaars meer en beter te laten bewegen. Dat begint
bij de motorische ontwikkeling van de allerjongsten en
goed bewegingsonderwijs. En het eindigt bij passend
beweegaanbod voor vitale én kwetsbare ouderen.
Samen laten we mensen ervaren dat sport en bewegen leuk
is en brengen we zoveel mogelijk mensen in beweging. Met
extra aandacht voor groepen waarvan de sportdeelname
achterblijft en waarvoor bewegen niet vanzelfsprekend is.
Met aandacht voor samenwerking, innovatie en plezier. Want
zelf ervaren dat bewegen loont, is de beste motivatie!

Buurtsportcoach
Aan de slag in je wijk
Een leven lang bewegen
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Jeugdfonds Sport en Cultuur Breda
Uniek Sporten
Vitale sportaanbieders
E-sports
Urban Sports
Bredaas Sportakkoord
Sportleerbedrijf Breda
Partnership Fontys Sportkunde
Samen aan de lat
Brabant sterker door sport
Corona

SPORTEN BEWEEG
STIMULERING

SPORT IN CIJFERS
SPORTACCOMMODATIES 7,8

61% van de sporters in Breda maakt gebruik van een officiële binnen- of buitensportaccommodatie, al dan niet
van de gemeente. Ca. 10% van de sporters maakt gebruik
van een sportvoorziening in de openbare ruimte.

AANTAL SPORTAANBIEDERS
Breda telt ruim 300 sportaanbieders

fitnesscentra, yoga- en
dansscholen, bootcamp 95

>300

Commerciële aanbieders
116

Verenigingen
181

buitensport 67

binnensport 114

Overig
25

61%

10%

2018

vecht- en verdedigingssport 21

MEEST BEOEFENDE SPORTEN

Gemiddeld 70%

Breda gemiddeld

Breda gemiddeld 2018

151 CM

174 CM

GEWICHT EN LENGTE

40

76

KG

82% JONGEREN
16-24 JAAR

TOP 10 SPORTEN

sporters

SPORTDEELNAME

92% KINDEREN
6-15 JAAR

WAARDERING

6-15 JAAR

KG

Overgewicht komt
vaker voor bij mannen,
45-plussers, lager
opgeleiden en
niet-sporters
32% FITNESS

>16 JAAR

12% HARDLOPEN

10% FIETSEN

AANTAL SPORTEVENEMENTEN

75% 25-44 JAAR
62% 45-64 JAAR

8% VELDVOETBAL

55% 65+

1.484 kinderen maken via de
sport- & cultuurintro kennis met verschillende
sportaanbieders (2020)

19

16

5

2018

2019

2020

6 jaarlijkse
hardloopevenementen

7% WANDELEN

2020

fitness 32%

1

fitness 33%

hardlopen 12%
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hardlopen 27%

fietsen 10%
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wandelsport 22%

voetbal 8%

4

fietsen 14%

tennis 7%

5

fitness groep 12%

wandelsport 7%

6

zwemsport 11%

hockey 6%

7

yoga 10%

zwemsport 4%

8

tennis 9%

golf 4%

9

golf 9%

dans 4%

10

wintersporten 8%

TOPSPORT EN
TALENTONTWIKKELING

7% TENNIS

Kinderen (6-15) doen vooral aan voetbal (28%), hockey (22%),
danssport (15%) en tennis (9%). 65-plussers doen
vooral aan fitness (17%), wandelen (11%) en fietsen (9%)

1

3

1

talentprogramma’s 88 deelnemers

• langebaanschaatsen • atletiek • handbal

THEMATAFEL BREDA BEWEEGT
Aan tafel!
In 2016 is de Gemeente Breda
voor de subsidiering van sociaalmaatschappelijke activiteiten gestart
met de aanpak ‘Aan tafel’. Niet langer is
het alleen de gemeente die met financiële
keuzes richting en activiteiten bepaalt.
Aan zeven ‘thematafels’ gaan de gemeente
en maatschappelijke partners samen aan
de slag met maatschappelijke thema’s. Voor
de stad en op wijk- en buurtniveau.

Nieuwe manier van afspraken maken
Waar eerder elke organisatie een aparte aanvraag voor subsidie
indiende, komt nu aan tafel planvorming in overleg tot stand
en wordt een gezamenlijk uitvoeringsplan ingediend. Dit is een
nieuwe manier van afspraken maken over inhoudelijke keuzes en
gesubsidieerde activiteiten. De gemeente vraagt de deelnemende partijen over de eigen organisatiegrenzen heen te kijken.
Een van de zeven thematafels is Breda Beweegt, de tafel die
uitvoering geeft aan de ambities en doelstellingen op het gebied
van sport- en beweegstimulering. In de afgelopen jaren namen
aan deze thematafel acht tot twaalf partijen deel, die gezamenlijk plannen opstellen en uitvoeren. Een aantal van deze partijen
is Breda Actief, NAC Maatschappelijk, Stichting BAS en Zorg voor
elkaar Breda. Zij verzorgen onder andere sport- en beweegacti-

viteiten voor kinderen, jongeren, ouderen en mensen met een
verstandelijke of fysieke beperking.

Uitvoeringsplan
Voor 2021-2022 is een uitvoeringsplan opgesteld: ‘Elke Bredanaar
kan sporten en bewegen’. Dit plan gaat uit van de intrinsieke en
sociaal-maatschappelijke waarde van sport en bewegen. Buurtsportcoaches worden ingezet en kwetsbare jongeren worden
benaderd door middel van sport. Meer dan in de vorige plannen
legt dit uitvoeringsplan de nadruk op samenwerking, in de zin
van gezamenlijke activiteiten opzetten en uitvoeren. Zo hebben
Stichting Maatschappelijke Opvang Breda (SMO) en het Sportloket samen een maatjesproject opgezet. Ten slotte is in dit uitvoeringsplan expliciet aandacht voor professionaliteit.

Door de partners van de thematafel Breda Beweegt is voor
de volgende indeling van het uitvoeringsplan gekozen:
• Bewegen als basis
• Bewegen in de wijk, gezin/ werkenden
• Bewegen in de wijk, pensioen
• Vitale sportaanbieders
• Inclusief sporten
Per subtafel is er een activiteitenplan geschreven op basis
van maatschappelijke ontwikkelingen en de vragen ‘Waar
staan wij voor?’, ‘Waar gaan wij voor?’ en ‘Wat gaan we
doen?’
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ENERGIE + ENTHOUSIASME
= BUURTSPORTCOACH
De gemeente Breda is dertien jaar geleden aan de slag gegaan met buurtsportcoaches.
Dit zijn enthousiaste professionals die in de wijk een gevarieerd aanbod van sporten
bieden. Mark de Brouwer, consulent wijksport bij Breda Actief: “Bij de activiteiten
van de buurtsportcoaches is iedereen welkom. Maar door de coronaperikelen waren
het vooral de kinderen die zijn komen sporten.”

Sporten en jeugdwerk

Stunten

Dat gaf meteen een nieuwe impuls: De buurtsportcoaches zagen
het als een kans om sporten en jeugdwerk te koppelen. Jaap van
Loon, buurtsportcoach: “We komen niet achter de voordeur, dat
is de taak van het jeugdwerk, maar toch weten de kinderen ons
te vinden als ze willen praten over iets wat ze bezighoudt. Mocht
het nodig zijn, dan verwijzen wij door naar bijvoorbeeld het
Jeugdfonds Sport & Cultuur of naar een kinderfysio. Maar bovenal leren wij ze van sport te houden. Daar horen life skills bij: leren
winnen, verliezen, samenspelen en kansen zien. En als het tegenzit, dan merk je dat in kop en lijf. Dat is ook sport.”

Jaap ervaart dat aan promotie doen helpt: “Zeker als tijdens de
gymles op school iets wordt verteld over de wijksport, dan hebben we meteen extra kinderen erbij. En wij bieden de wat onbekendere sporten aan, zoals skaten. We nemen spullen mee waarmee we op schoolpleinen skatelessen geven. Kinderen leren de
basis, en daarna gaan wij verder met stunten met schansen en
een ramp.”

Plezier voorop
Voor de buurtsportcoaches is het belangrijk bij kinderen het
plezier in sporten erin te houden, zodat bewegen een vaste
plek krijgt in hun leven. Jaap: “Dat helpt bij vitaal ouder worden.
Daarom verschuiven we nu de focus naar jongeren tot 23 jaar.
Natuurlijk willen we meer ouders en senioren erbij betrekken,
maar dat kon even niet. Wellicht bewegen de ouders meer, nu de
kinderen weer vaker sporten. Aan de andere kant: ouders die al
sporten, maken het gemakkelijker voor de kinderen.”

“De vrolijke gezichten na afloop
zijn onvergetelijk. Dat zorgt ervoor
dat we altijd doorgaan.”
MARK DE BROUWER – CONSULENT WIJKSPORT BIJ BREDA ACTIEF
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AAN DE SLAG IN JE WIJK
Persoonlijke ontwikkeling
Sport en bewegen is niet alleen goed voor je lichaam, maar draagt
bij aan je persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door in de eigen
wijk met sport aan de slag te gaan. Met meer zelfvertrouwen,
discipline en sociale vaardigheden als opbrengst. Projecten als
Citytrainer Breda en Grote Broer/Grote Zus ondersteunen de
ontwikkeling van jongeren en creëren levendige wijken.

Citytrainers Breda

Inspiratie

Citytrainers helpen deelnemers hun sportieve, organisatorische
en sociale talenten te ontwikkelen. Je volgt een praktijkcursus van
zeven weken en daarna loop je stage. In de cursus leer je sport- of
cultuuractiviteiten te organiseren in de wijk, bij een vereniging of op
school. De Citytrainers helpen ook mee met het zomerprogramma
SummerviBes.

Voor wijkbewoners zijn de Citytrainers een bron van sportieve inspiratie. Veel deelnemers blijven na afloop actief als assistent
wijksportcoach. Mark de Brouwer, coördinator buurtsport bij Breda
Actief: “Ik ben ontzettend trots op de jongeren die we hebben begeleid. Een van hen ken ik sinds hij tien jaar oud was. Het is mooi om te
zien dat ze na jaren een rolmodel zijn voor andere kinderen.”

Junior & Senior
Inmiddels is het programma uitgebreid met een junior en senior
variant. Citytrainer Junior, voor leerlingen uit de bovenbouw van het
basisonderwijs, groeide in 2020 naar tien scholen. Zij organiseren
activiteiten voor jongere kinderen van hun school. Ook senioren
zetten zich graag in voor hun wijk. Afgelopen jaar leverde het project
veertien gecertificeerde Citytrainers Senior op.

Grote Broer/Grote Zus
Grote Broer/Grote Zus is een project van Stichting Jeugdzorgcollectief waar jongeren vanaf 14 jaar als vrijwilliger of als stagiair sport- en
spelactiviteiten organiseren. De broers en zussen gaan dagelijks het
gesprek aan met jong en oud in de wijk, op zoek naar mogelijkheden.

J enny P
 arren, coördinator bij Grote Broer/Grote Zus: “Op deze manier
werken we aan de persoonlijke ontwikkeling en koppelen we dit aan
activiteiten die iets teweegbrengen. We willen met dit project jongeren op een positieve manier benaderen. Daarvoor verbinden we pedagogiek met sport. En dan gebeuren er mooie dingen.”
Sinds 2008 is Grote Broer/Grote Zus actief in Hoge Vucht, vanaf
2013 ook in Haagse Beemden. In 2020 zijn via het project bijna 200
jonge Bredanaars aan de slag gegaan in deze wijken. Jenny vertelt:
“Wij willen er zijn voor zoveel mogelijk jongeren. Daarom zouden we
dit project graag willen introduceren in andere wijken.”

“Waar ik trots op ben, is de reuring en
energie op de sportveldjes in de wijk.
Met broers en zussen, met blije
kinderen en ouders langs de lijn.”
			

JENNY PARREN – COÖRDINATOR GROTE BROER/GROTE ZUS.
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EEN LEVEN LANG BEWEGEN
Senioren scoren
Het aantal ouderen in Nederland neemt de komende jaren toe, ook in
Breda. En hoewel de meeste mensen wel weten dat bewegen goed is
voor hun gezondheid, bewegen veel ouderen te weinig. Terwijl ze door te
bewegen langer zelfredzaam blijven en een sociaal netwerk opbouwen.
Daarom zet de thematafel Breda Beweegt in op het bevorderen van een
actieve leefstijl bij senioren.
Bewegen geeft energie
Zorg voor elkaar Breda biedt ouderen via het programma Fit for Life passende beweegactiviteiten. De beweegcoach activeert en stimuleert individuele ouderen
samen te gaan bewegen. Via Fit for Life nemen ouderen
in hun wijk deel aan verschillende beweegvormen, zoals
gym, tai chi en yoga.
Jaarlijks heeft Fit for Life bijna duizend deelnemers. In
2020 liep dat aantal door corona terug. Toch lukte het
om een grote groep ouderen in beweging te brengen,
via motiverende telefoontjes en het organiseren van
buitenactiviteiten.
Samen met Breda Actief heeft Rens Schurman volwassenen en ouderen opgeleid tot Citytrainer. Deze
Citytrainers helpen mee met het begeleiden van be-

weegactiviteiten voor ouderen. Via de campagnes van
Wonen met Gemak worden workshops aan 65-plussers gegeven om vitaal en gezond te blijven. Rens: ‘‘Als
we jongere ouderen vroeg bij elkaar brengen, blijven ze
vaak jaren met elkaar sporten.’’

Via voetbal vrienden maken
Door NAC Maatschappelijk wordt in Breda en omstreken OldStars georganiseerd: Walking Football voor
zestigplussers. NAC Maatschappelijk werft deelnemers bij voetbalverenigingen, verzorgt de kleding en
activiteiten, zoals een wekelijkse training op woensdagochtend, toernooien en uitstapjes. De verenigingen
regelen de administratie en leveren een trainer.

club een vriendengroep op te bouwen. Volgens Michiel
Schoneveld, projectcoördinator MVO bij NAC Breda, een
unicum. ‘‘Voor oudere mannen was er bijna niets dat ze
samen konden doen. Toen is geopperd hier het OldStars
initiatief op te pakken en aan NAC te koppelen.’’ Want
de link met NAC Breda motiveert veel ouderen om zich
aan te melden.
Inmiddels zijn elf verenigingen aangesloten en zijn honderdvijftig OldStars actief. Michiel wil het project graag
uitbreiden, naar meer gemeenten in de regio en naar
wijken als Hoge Vucht. Verder denkt NAC Maatschappelijk aan het oprichten van een team voor vrouwen en
zet de organisatie in op een betere zichtbaarheid. Zodat
OldStars nog meer ouderen kan bereiken.

NAC OldStars geeft senioren de mogelijkheid aan hun
fysieke en mentale gezondheid te werken, door via de

“Deelnemers gaan na afloop met meer energie de deur uit.
Op zo’n moment ervaar ik dat mijn werk echt meerwaarde heeft.”
- RENS SCHURMAN, BEWEEGCOACH OUDEREN BIJ ZORG VOOR ELKAAR BREDA.
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VAN JONGS AF AAN
VAARDIG IN BEWEGEN
Een goede motorische ontwikkeling leidt tot meer
plezier in bewegen. Meer bewegen verkleint
de kans op leefstijlziektes zoals obesitas en
hart- en vaatziekten. Ook de sociale, emotionele
en cognitieve ontwikkeling heeft baat bij een
goede motoriek. Daarom is binnen de thematafel
Breda Beweegt aandacht voor breed motorische
ontwikkeling met de toepassing van het Athletic
Skills Model.

HOOFDLIJNEN AANPAK BMO
In 2020 is door de gemeente, Breda Actief,
Curio sport en bewegen en Deltalent een plan
van aanpak opgesteld dat erop gericht is zo
veel mogelijk Bredanaars de kans te bieden
zich breed motorisch te ontwikkelen.

i

Daarbij ligt de focus op de volgende activiteiten:  
• het testen en meten van motorische vaardigheden van leerlingen in het (basis)onderwijs
• bewegingsonderwijs gericht op de ontwikkeling van breed motorische vaardigheden
• ontwikkeling van breed motorische vaardigheden in de openbare ruimte en in de wijk
• ontwikkeling breed motorisch aanbod bij
sport- en beweegaanbieders
• het breed motorisch opleiden van sport
talenten

Verschillende beweegvormen

“Hoe vaardiger je bent op jonge
leeftijd, hoe meer je aan sport en spel
blijft doen als volwassene” -PLEUNI RIJVERS

De ambitie is kinderen en jongeren meer en
veelzijdiger te laten bewegen. Op school, bij
de club, in de wijk en in talentprogramma’s.
Het aanbieden van verschillende beweegvormen vergroot de kans dat je bij ‘de juiste
sport’ terecht komt. Verder zorgt veelzijdig
bewegen ervoor dat je behendiger wordt en
blessures voorkomt. Daarnaast heeft specia
liseren een gunstig effect op sportprestaties. Zo beoefenden veel topsporters in hun
jeugd langere tijd meerdere sporten. Daarom
besteden sportbonden veel aandacht aan
dit thema.

Meten en extra ondersteunen

breed motorische ontwikkeling. Met ondersteuning van MOOIWERK wordt in 2021 bij drie
sportverenigingen gestart met het opleiden
van trainers en coaches. Ook wijksportcoaches, docenten sport en bewegen van Curio
en trainers van Deltalent worden geschoold
in het Athletic Skills Model. Zo leren ze hoe ze
met kleine aanpassingen breed motorische
ontwikkeling integreren in hun aanbod.

Sinds 2019 wordt op ruim de helft van de basisscholen de beweegvaardigheid van leerlingen gemonitord met de MQ scan. Deze test
brengt op een leuke manier het motorisch
quotiënt in kaart. Op basis van de uitkomsten
wordt de gymles aangepast of krijgen kinderen
met een beweegachterstand extra begeleiding.
Bijvoorbeeld via het project Sportkanjers.

Sportkanjers is voor kinderen in de onderbouw die achterlopen in hun motorische of
sociale ontwikkeling. Zij volgen op school in
kleine groepjes twaalf weken extra sportlessen.
Hier is ook een kinderfysiotherapeut aan gekoppeld. Het project is succesvol: in 2018 hebben 148 kinderen van veertien basisscholen
meegedaan. Na de extra lessen bleken ruim
honderd kinderen geen motorische achterstand meer te hebben. In 2019 en 2020 hebben 279 kinderen van zeventien bassischolen
meegedaan.

Pleuni Rijvers, consulent schoolsport bij Breda
Actief: “Je ziet kinderen in korte tijd vooruitgaan en ze krijgen meer plezier in het bewegen.
Die boost zie je in de cijfers terug en in het gedrag van de kinderen. Ze worden zelfverzekerder. Dit project willen we daarom graag uitbreiden naar de midden- en bovenbouw.”

Bij sportverenigingen en in de wijk
Negen op de tien kinderen onder de vijftien is
lid van een sportclub. Daarom worden verenigingen gestimuleerd aan de slag te gaan met

1

JEUGDFONDS SPORT & CULTUUR BREDA
Ieder kind laten sporten
Zeker voor kinderen is creatief en sportief
bezig zijn enorm belangrijk. Ze doen allerlei
vaardigheden op, zelfvertrouwen groeit en daar
hebben ze de rest van hun leven profijt van.
In Breda leven meer dan 3.000 kinderen in
armoede. Voor hen is sport vaak onbetaalbaar.
Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Breda helpt
kinderen om toch te kunnen sporten en
bewegen. Dit doet het fonds door voor deze
kinderen de contributie of het lesgeld en de
benodigde attributen te betalen.
Samen meer kinderen bereiken
Om zoveel mogelijk kinderen te bereiken, werkt het
Jeugdfonds samen met lokale partijen, waaronder de
partners van de Thematafel Beweegt, en doet het mee
aan de projecten Ontdek je Talent en SummerviBes.
Professionals in het veld, van leerkrachten tot
sportcoaches, zijn de oren en ogen van het fonds.
Zij zijn de intermediair voor ouders om een aanvraag
in te dienen. “Dat maakt het laagdrempelig”, volgens
Hanneke van den Boom, coördinator van Jeugdfonds
Sport & Cultuur Breda.

Zwemles en voetbal
In de afgelopen vier jaar bereikte het Jeugdfonds
Sport & Cultuur Breda ruim duizend kinderen per jaar.
Grofweg hetzelfde aantal kinderen volgt via het fonds
zwemles. Hanneke: “We willen voorkomen dat kinde-

“Zolang kinderen opgroeien in
armoede, zijn wij er om te helpen”

ren zonder zwemdiploma de basisschool verlaten”. De
meest populaire sporten zijn voetbal, vechtsport, gymnastiek en turnen. Het fonds heeft er ook voor gezorgd
						HANNEKE VAN DEN BOOM
dat ruim honderd kinderen konden dansen.

Ambassadeur

Sportparticipatie

Om de bekendheid van het Jeugdfonds te vergroten
zet het ambassadeurs in die aan jonge Bredanaars hun
verhaal vertellen. Hanneke: ‘‘We werken samen met
topsporters uit Breda die inspireren. Pieter Buist, een
MMA-vechter, is zo’n ambassadeur voor ons. Hij vertelt
gemakkelijk en is veel te vinden op social media. Zijn
kernboodschap is: ‘Ik weet wat het is om op te groeien
in armoede, maar ik weet ook hoe sport heeft geholpen dat achter me te laten.’ Zijn verhaal maakt indruk”.

Hanneke ziet dat meer kinderen uit de doelgroep
sporten: ‘‘Twee jaar geleden was 70% van hen met
sport bezig. De doelstelling voor 2020 was de 100% te
bereiken. Dit is door corona niet gelukt. Nu kinderen en
jongeren weer alles mogen doen, werken we hard aan
dit doel.” Hanneke wil graag nog meer doen voor jongeren vanaf 12 jaar. “De uitval is groot. We werken daarom intensiever samen met het voortgezet onderwijs.
Daar zetten wij ons van harte voor in.”
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SPORT & CULTUUR
DEELNAME

UNIEK SPORTEN
Dat gaat verder dan fit worden
Voor iedereen moet er een plek zijn om te kunnen sporten en
bewegen. Om een sport te doen die je leuk vindt. Toch is dit
niet altijd vanzelfsprekend. Mensen met een beperking of
chronische aandoening ervaren vaak belemmeringen om te
sporten of te bewegen. Gelukkig zijn er in Breda organisaties
en initiatieven die deze belemmeringen wegnemen. In dit
artikel wordt er een aantal uitgelicht.

Sportloket West-Brabant

Stichting BAS

Running Blind

Breda kent verschillende stichtingen en initiatieven
die mensen met een beperking in beweging brengen.
Zo kan iedereen die sporten mogelijk wil maken voor
mensen met een beperking, of zelf een beperking
heeft, terecht bij het sportloket van Uniek Sporten
West-Brabant. Daar krijgen zij advies over sporten,
bewegen, hulpmiddelen en vervoer. In 2020 kwamen
bijna zestig Bredanaars via het sportloket in beweging.
Ruim veertig Bredase sportaanbieders zijn aangesloten
bij het Sportloket. Achttien sportaanbieders zijn begeleid in het opstarten of versterken van hun aanbod.
Speciale teams binnen de verenigingen ondersteunen
de sporters.

In Breda is Stichting BAS actief, die onder andere
zwemmen, yoga, stijldansen en fitness in het aanbod
heeft opgenomen. De stichting heeft een trouwe groep
deelnemers en vrijwilligers. In 2020 deden 217 deel
nemers mee aan dertien verschillende sporten. Oprichter Harry van der Avoort: ‘’Ik weet hoe belangrijk bewegen is, want ik heb al jarenlang zelf een beperking. Het
is mijn passie hierin meer voor elkaar te krijgen.’’

Ten slotte: Running Blind, een initiatief van atletiek
vereniging Sprint en Koninklijke Visio. Running Blind
maakt hardlopen mogelijk voor mensen met een visuele beperking. Zij trainen elke week op de baan of in het
bos, met een buddy en een lang koord. De aftrap van
dit initiatief was in januari 2020 bij AV Sprint.

Wandel Challenge
Naast het Sportloket en Stichting BAS kent Breda de
Wandel Challenge. Dit initiatief heeft als doel de afhankelijkheid van medicatie te verminderen. Janine
van Gurp, coördinator Uniek Sporten West-Brabant:
‘‘Vijf jaar geleden zijn we gestart. Nu werken we in de
hele regio samen met huisartsen en zorgteams.” De
deelnemers volgen een programma van twintig weken. Professionals, medewerkers en vrijwilligers van het
zorgteam begeleiden de wandelaars. In 2019 namen
140 Bredanaars deel aan de Wandel Challenge.

Toekomst
Ondanks alle positieve geluiden, is er nog veel te doen.
Zo zou bij sportevenementen meer aandacht moeten
zijn voor toegankelijkheid en zouden meer sportaanbieders in de regio moeten worden gestimuleerd om met
een aangepast aanbod te komen. Daarnaast zijn het
vervoer van en naar sportlocaties en de afstemming
tussen de regionale WMO-afdelingen aandachtspunten. Janine: “Sport is zo’n mooi middel om mensen op
veel gebieden te ondersteunen. Het gaat verder: Door
te sporten kom je onder de mensen, heb je een doel
voor die dag en word je tevredener over jezelf.”
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VITALE SPORTAANBIEDERS
Uitdagingen en kansen
in denken en doen
Breda kent een groot aantal sportaanbieders: van clubs met
ruim tweeduizend leden tot kleine verenigingen met een
handjevol sporters en van grote fitnesscentra tot eenpitters die
bootcamp, hardlooptrainingen of yoga aanbieden. Hoe blijf je als
sportaanbieder vitaal?

Ondersteuning
MOOIWERK is met de adviseurs sport en recreatie partner voor
ondersteuning van alle sportaanbieders. De adviseurs geven
inzicht, helpen met samenwerkingen en bieden cursussen aan in
bijvoorbeeld ledenbinding, communicatie en vrijwilligersmanagement. Ook organiseren ze ieder jaar het Bredaas Sportcafé, waarbij
sportaanbieders elkaar ontmoeten, en geven ze workshops in het
creëren van een Gezonde Sportkantine. Robin Meeuwissen,
adviseur, vertelt: “De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd
in relaties met clubs. Dat werpt nu zijn vruchten af, want steeds
meer partijen weten ons te vinden en het aantal adviestrajecten is
flink gestegen.”

Zichtbaarheid

Vernieuwende aanpak

Een terugkerend thema is zichtbaarheid. Robin: “We denken mee,
inspireren de clubs en we stimuleren ze een goed aanbod te hebben en te houden. Zodat de bestaande leden blijven en het voor
toekomstige leden aantrekkelijk is erbij te komen. Het initiatief ligt
bij de clubs zelf, wij hebben een aanmoedigende rol.” MOOIWERK
benadert sportaanbieders voor sportstimuleringsprojecten zoals
de sport- en cultuurintro, Samen in Beweging, SummerviBes, Ontdek je Talent en de schoolsportvereniging. Robin: ''We merken dat
veel sportaanbieders hierop aanhaken en kansen zien hun zichtbaarheid te vergroten.''

Robin ziet zichzelf en zijn collega-adviseurs in de toekomst vaker aanschuiven bij verenigingen. “Er gebeurt veel met bijvoorbeeld nieuwe
wet- en regelgeving. En door corona zijn clubs gedwongen anders te
gaan denken. Bijna niemand heeft kunnen sporten en dat leidt tot opzeggingen.” Daarnaast zien de clubs horeca- en sponsorinkomsten teruglopen en blijft het lastig bestuurders en vrijwilligers te vinden. Deze
uitdagingen vragen een vernieuwende aanpak. Robin: “Leden willen best
meedenken en zich inzetten, maar de huidige structuur is gericht op
de traditionele vrijwilliger. Hier liggen uitdagingen om te kijken hoe dat
anders kan.”

Positief coachen
Maar MOOIWERK doet meer. Zo is bijvoorbeeld in de afgelopen
jaren samen met de voetbalverenigingen en de OBA* extra ingezet
op sportiviteit en respect. Dit vertelt de voorzitter van SV S.A.B.,
Pieter van Ginneke: “Onze club heeft met hulp van de adviseurs
een beleidsplan opgesteld, de coaches hebben een cursus positief
coachen gevolgd en gaan nu altijd in gesprek met spelers en toeschouwers. Op deze manier werken we samen aan een goede sfeer
op en langs het veld.”
*Overlegorgaan Bredase Amateurvoetbalverenigingen
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E-SPORTS  
Game On

Esports is op dit moment misschien wel de snelst
groeiende beweging van de wereld. Hoewel deze tak van
sport geen onderdeel uitmaakte van het gemeentelijk
sportbeleid, krijgt esports nu de aandacht die het verdient.

Verbinding

Sociaal

De gamecultuur zit al jaren diepgeworteld in de jongerencultuur. Op gamen en esports zit vaak nog een stempel van inactief en solistisch bezig
zijn. Niets is minder waar. De coronapandemie heeft laten zien hoe groot
het verbindende karakter is. Dankzij gamen en esports was het voor jongeren mogelijk gedurende de lockdown met elkaar in contact te komen en te
blijven.  

De ambitie van Breda is om aan fundagen en wijkactiviteiten een esports
element toe te voegen. Hiermee willen we de jongeren bereiken die we
met de meer traditionele sport- en spelactiviteiten minder zien. Bovendien is het een stuk leuker met publiek je game te winnen. Dit is voor
esports niet anders dan bij reguliere sport.

Samenwerking

Tijdens wijksportactiviteiten en andere evenementen die voor de zomer
van 2021 op de planning staan, worden esports gecombineerd met regulier sporten. Denk aan Super Mario Kart met skelterracen, FIFA met real-life
skillgames, en Fortnite met een reallife Battle Royale. Op deze manier sluiten we sport- en spelactiviteiten en de beleving van games goed op elkaar
aan.

In Breda organiseerde de gemeente samen met Breda University
of Applied Sciences, NAC Maatschappelijk, Breda Actief, Stichting KICK
en mCon esports verschillende toernooien. Deze samenwerking smaakt
naar meer. Zo hopen we een mooie esports community in Breda te realiseren. Het uiteindelijke doel is esports als reguliere sport op te nemen in
het beleid voor breedtesport, talentontwikkeling, topsport en evenementen, met bijbehorende faciliteiten. Want de energie die is ontstaan willen
we graag in stand houden.

Gamen en bewegen
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URBAN SPORTS

Sporten van de straat
Freerunning
De urban sport die absoluut populairder wordt is free
running. Robey van Wel, trainer bij ParkourBreda, definieert
het als 'jezelf zo vrij mogelijk bewegen door je omgeving'. Free
running houdt in dat je met gebruik van vloeiende bewegingen
over verschillende obstakels gaat. Het wordt vaak gecombineerd
met parkour. In Breda wordt de hele stad gebruikt, vooral waar
muren, blokken, trappen of gras dichtbij elkaar staan wordt gefreerund.

Creativiteit
Op dit moment freerunnen meer dan 300 jongeren. Robey:
''Tot een paar jaar geleden dachten mensen dat het vooral van
hoge gebouwen naar beneden springen is. Dat beeld is gelukkig
flink genuanceerd. Door heel Nederland geven freerunners veilige trainingen met de focus op creativiteit.'' Robey ziet veel
mogelijkheden voor de toekomst: ''Wij hopen dat nieuwe generaties het verder brengen en dat freerunning niet als hype, maar
als kunst en sport gezien wordt. Vanuit deze gedachte zijn wij
als ParkourBreda bezig met het realiseren van een eigen sport
accommodatie.''  

Urban sports is al jaren een snelgroeiende tak van sport.
Denk aan skateboarden, stuntsteppen, BMX, calisthenics
of hiphop. Het zijn sporten die staan voor vrijheid, het
samen doen, het verleggen van grenzen en je eigen
draai geven aan het leven. Stuk voor stuk verschillende
activiteiten en subculturen maar met gemeenschappelijke
normen en waarden.
Breda telt meer dan 2.100 jongeren die deel uitmaken
van deze scene: ruim 500 straatvoetballers, meer dan
450 skateboarders en over de 100 stuntsteppers. Ook bij
wijksportactiviteiten is er steeds meer aandacht voor.
In 2018 en 2019 zijn tijdens de Urban Sports & Culture
Maand skateboarden, 3x3 basketbal, freerunning en urban
hockey aan bod gekomen.

Ontwikkelingen

Pier15
Op dit moment is Pier15 het epicentrum van urban sports &
culture in Breda. Deze indoor skatehal is on-Nederlands fameus. Zo zit hier onder andere een skateschool en een skatecamp. Bij dit camp skaten jongeren tussen de 11 en 17 jaar in
Breda, maar gaan ze ook naar andere skateparken in Nederland
en België. Pier15 organiseert veel activiteiten met een sterke
cross-over tussen sport en cultuur. Daarnaast is de plek het
toneel van grote evenementen. Zo vond hier in 2018 het Worldcup Skateboarden plaats en host het mogelijk in de herfst van
2021 het NK Junior Skateboarden.

Breda blijft zich samen met andere gemeenten ontwikkelen op het
gebied van urban sports. In 2020
is een Urban City Scan gedaan. Zo
zijn knelpunten en mogelijkheden
in kaart gebracht. Verder is in 2021
een nieuw skatepark geopend in
de Haagse Beemden. Momenteel
wordt daar gezocht naar een geschikte plek voor een streetbasketballcourt. In 2022 komen extra
middelen beschikbaar om een verdere impuls te geven aan de urban
scene.
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BREDAAS SPORTAKKOORD
Extra impuls voor de sport
Als uitwerking van het Nationaal Sportakkoord, Sport verenigt Nederland, is in 2019 een
lokaal sportakkoord opgesteld. Met de ondertekening van het Sportakkoord Breda geeft
een groot aantal sport- en maatschappelijke organisaties aan dat zij de Bredase ambities
op het gebied van sport en bewegen onderschrijven. Dit sportakkoord ligt in de lijn van de
sportvisie Team Breda en het uitvoeringsplan van de thematafel Breda Beweegt.
Extra impuls voor de sport

Lekker Fit! in de kinderopvang

Welke ambities, doelgroepen of thema’s een impuls
krijgen, bepalen diverse partijen uit de stad. Samen
met het onderwijs, zorgpartijen, sportverenigingen en
deelnemers aan de thematafel spelen we in op ontwikkelingen en pakken we nieuwe projecten op. Vanuit
het Bredaas sportakkoord is er bijvoorbeeld aandacht
voor beweegmogelijkheden voor ouderen, een buddy
project voor mensen met mentale problemen, het
Athletic Skills Model en een positieve sportcultuur.

Een van de andere activiteiten uit het sportakkoord,
is de pilot Lekker Fit! in de kinderopvang. Via dit programma wordt van jongs af aan aandacht besteed aan
voeding, bewegen en gezonde keuzes maken. In 2020
zijn teams van vier kinderopvanglocaties geschoold in
de toepassing van het programma. Ze krijgen ondersteuning van een beweegcoach. Verder krijgt elke locatie een bak met allerlei sport- en spelmaterialen om
binnen of buiten beweegactiviteiten te doen. Bewegen
wordt zo een vast onderdeel van het dagprogramma
in baby- en peutergroepen. Ook kweken Bredase peuters, in samenwerking met Smakelijke Moestuinen, zelf
groenten.
KIK Kinderopvang is een van de deelnemers aan de
pilot. Lotti van der Wouden, eigenaar: “Wij merken dat
het kinderen goed doet actief te zijn. En zowel de beweegcoaches, leidsters als de ouders zijn enthousiast
over het programma. Ik hoop daarom dat we hiermee
door gaan en dat meer locaties aansluiten!”

Uitdagingen en ideeën
Ook voor 2021 zijn uitdagingen benoemd en ideeën
ontwikkeld. Zo gaan jongeren vaak weg bij verenigingen
omdat ze willen sporten waar en wanneer ze dat zelf
uitkomt. Het idee is om een online strippenkaart te ontwikkelen die bij verschillende sportaanbieders gebruikt
kan worden. Verder zijn in sommige wijken weinig mogelijkheden om binnen te sporten, vooral in de winter.
De partijen van het sportakkoord willen daarom kijken
of leegstaande gebouwen tijdelijk voor sportactiviteiten gebruikt kunnen worden. Op deze manier geeft het
sportakkoord een extra impuls aan de sport in Breda!
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SPORTLEERBEDRIJF
BREDA
Leren in de sport
Bemiddelende rol
Bij de start van de mbo-opleiding Sport en Bewegen
in 2018 werd nadrukkelijk de verbinding met het werkveld gezocht. Op initiatief van Curio en de gemeente
is daarom in hetzelfde jaar het Sportleerbedrijf Breda
opgericht. Via het sportleerbedrijf lopen studenten
van sportopleidingen stage bij organisaties in de regio.
Dat kunnen verenigingen zijn, maar ook commerciële
aanbieders, scholen, evenementenorganisatoren of
organisaties in het sociaal domein. Het sportleerbedrijf
heeft een bemiddelende rol: Leerbedrijven plaatsen
een vacature en studenten kunnen hier via de site op
solliciteren. Als er een match is, zorgt het sportleerbedrijf dat alle afspraken zijn vastgelegd.

Netwerk
In het eerste jaar lag de focus op de opleiding Sport
en Bewegen en het Johan Cruyff College. Inmiddels is
het netwerk van het sportleerbedrijf flink uitgebreid en
wordt samengewerkt met Avans Hogeschool, BUas,
Fontys Sportkunde en allerlei maatschappelijke partners. Zo weten steeds meer organisaties en studenten
de weg naar het sportleerbedrijf te vinden. En wordt
stap voor stap het aantal stages, projecten en opdrachten op het gebied van sport uitgebreid.

Sportieve impact
Een van deze projecten is Fit & Vitaal. In de fitnesszaal
van Curio, begeleiden studenten sport en bewegen oudere inwoners van Hoge Vucht, een op een of in groepjes. Karin van Tilburg, coördinator van het Sportleerbe-

drijf Breda, is trots op de sportieve impact: “Dit project
smaakt naar meer. En hoewel de inzet van studenten in
de wijk soms lastig in het lesrooster past, hopen we in
de toekomst partijen als Surplus en NAC Maatschappelijk hierbij te betrekken.’’

Ervaringen uit de praktijk
De sport in Breda vaart wel bij de inzet van studenten.
Zo geven via het sportleerbedrijf twintig studenten
gymles in de Haagse Beemden, in samenwerking met
Breda Actief. Twee studenten die via het sportleerbedrijf een stageplek hebben gevonden, zijn Jens en Sekander. Jens is aan de slag als jeugdtrainer bij NAC Breda. Sekander helpt ouderen bij Thebe Zorg met allerlei
beweegactiviteiten: ‘‘Mijn mentor kon mij deze stageplek aanbieden. Hier heb ik veel geleerd en ben ik goed
begeleid. Thebe Zorg heeft mij zelfs een baan aangebo-

den!’’ Ook Jens is blij met zijn stage: ‘‘Ik heb geleerd hoe
ik het beste mijn voetbaltrainingen voorbereid en hoe
ik lesgeef aan kinderen.’’

Blik op de toekomst
De toenemende aandacht voor sport en bewegen zorgt
voor verdere professionalisering van de bedrijfstak. En
leidt tot meer sportopleidingen en sportstudenten en
meer vraag naar stageplekken. Karin: “Het is zaak de
kwaliteit niet uit het oog te verliezen. Want de begeleiding van studenten staat voorop, die moet goed zijn.”
Daarom organiseert het sportleerbedrijf workshops
voor praktijkbegeleiders en bijeenkomsten voor leerbedrijven. “Wij horen wat er speelt op de arbeidsmarkt en
sportopleidingen kunnen hun onderwijsaanbod daarop
afstemmen. Zo brengen we samen de sport verder.”
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PARTNERSHIP FONTYS SPORTKUNDE
Focus op verbinden
Sinds 2018 neemt gemeente Breda deel aan het partnership van
Fontys Sporthogeschool Eindhoven. Elk jaar gaan vijftig eersteen tweedejaars studenten van de opleiding Sportkunde aan de
slag. In de wijken, op scholen of in de openbare ruimtes begeleiden
zij activiteiten, ontwikkelen ze initiatieven of doen ze onderzoek.  
Joan Kuipers is vanaf het begin van deze samenwerking
programmamanager: “Het is altijd leuk om te zien hoe deze jongeren zich
tijdens het schooljaar ontwikkelen en hoe ze steeds meer de focus weten te
vinden om diverse doelgroepen te verbinden.”

Samen Door

Sociale Sportschool

De studenten leveren een bijdrage aan drie
pijlers: sport- en beweegstimulering, sport en
bewegen in de openbare ruimte en sportevenementen. Via een werkplek bij een Bredase organisatie of met deelname aan een project, geeft
het partnership studenten de kans kennis uit de
opleiding in de praktijk toe te passen en praktijkervaring op te doen. Een van de projecten waar
de Sportkundestudenten aan bijdragen is ‘Samen
Door’ van Doornbos Fysio Groep. In dit project
helpen studenten wekelijks patiënten met oefeningen die bijdragen aan de mobiliteit. Studenten
ervaren wat begeleiding is en ze leren kijken naar
de sporter en de bewegingen. Joan: ‘‘Het Samen
Door-project laat zien hoe sport als middel wordt
ingezet om de gezondheid te verbeteren.’’

De studenten zijn betrokken bij de ‘Sociale
Sportschool’. Dit project startte in 2019 samen
met Vitaal Breda en Thebe Zorg. Het initiatief
combineert een serieuze workout met een sociaal component: sporters gaan met ouderen in
een rolstoel of met rollator op bootcamp en de
rolstoelen worden als fitnessapparaten gebruikt.
De studenten schreven een handboek voor de
sportschool en gaan het initiatief op meer locaties implementeren.

Meedenken en ondersteunen
De studenten doen ook onderzoek. Zo dachten
zij mee over nieuwe mogelijkheden voor beweegactiviteiten in Huize Raffy en de zorgcentra van
Surplus. Namens het OBA stelden zij vragen aan
voetbalverenigingen over het Bredaas Clubkam-

pioenschap, en voor MOOIWERK brachten zij
het ongeorganiseerd sporten in Princenhage
in kaart. Verder bekeken de studenten wat bootcampers en hardlopers vinden van de nieuwe
Singelroute. Daarnaast helpen de studenten bij
de organisatie van allerlei activiteiten, zoals Breda Telt, activiteiten met de SportContrainer, de
Wandel Challenge en side events van La Vuelta.

Toekomst
Voor de komende jaren ziet Joan veel mogelijkheden voor het partnership. “We willen graag
nieuwe organisaties aan ons verbinden en onderzoeken wat sporten betekent voor de vitaliteit
van Breda. Daarnaast willen we ons meer richten
op de openbare ruimte. Op die manier ontstaan
er meer beweegmomenten en bereiken we meer
doelgroepen!”
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SAMEN AAN DE LAT
Voor een sportieve stad
Dit magazine laat zien hoe talrijke sportaanbieders en andere
organisaties samen Team Breda vormen en zich inzetten voor een
sportieve stad. Naast samenwerking met lokale partners zoeken we
ook de samenwerking met andere gemeenten op bij de uitvoering
van het sportbeleid.

Sportraad Breda

Vereniging Sport en Gemeenten

BrabantStad

Regio West-Brabant

In 2015 is de Sportraad Breda opgericht. Dit orgaan
geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het College van Burgemeester en Wethouders over sport
en bewegen. De sportraad baseert dit advies op
gesprekken met verenigingen, koepelorganisaties
en andere maatschappelijke partners. Thema's die
de sportraad de afgelopen jaren onder de aandacht
heeft gebracht zijn bijvoorbeeld meisjesvoetbal, studentensport, inclusief sporten en bewegingsonderwijs. Tevens heeft de sportraad advies uitgebracht
over de Paragames Breda en met voetbal- en hockeyclubs gekeken naar mogelijkheden voor een alternatieve competitie in coronatijd.

Op het gebied van sport en bewegen vindt veel samenwerking met andere gemeenten plaats. Breda is
lid van de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De
VSG ondersteunt gemeenten bij de vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van sportbeleid en accommodatievraagstukken. Dit doet de vereniging door
de organisatie van bijeenkomsten, werkconferenties, cursussen, studiereizen en regio-overleggen. Zo
vindt veel kennisdeling tussen gemeenten plaats. In
2018 heeft Breda samen met de VSG het landelijke
VSG-congres georganiseerd. Een mooie gelegenheid
de rest van Nederland te laten zien wat voor moois
Breda op sportief gebied te bieden heeft.

Breda werkt samen met de provincie NoordBrabant en de andere steden van BrabantStad:
Eindhoven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Tilburg.
De wethouders en ambtenaren van deze steden
overleggen regelmatig over sport en stemmen de
organisatie van grote sportevenementen af. Als in
Brabant een topsportevenement plaatsvindt, dan
bieden zoveel mogelijk gemeenten side-events aan.
Zo profiteren inwoners uit de hele provincie. Samen met Tilburg bereidt Breda op dit moment een
bid voor om in 2024 de Special Olympics Nationale
Spelen te organiseren.

Verder deelt Breda kennis en kunde met gemeenten in West-Brabant: Drimmelen, Etten-Leur,
Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal,
Rucphen en Zundert. Samen participeren ze in het
Sportloket West-Brabant . Daarnaast werkte Breda
met de regio en provincie in 2018 en 2019 aan het
Wielerplan West-Brabant. Het doel was fietsen
en wielrennen te promoten door een gezamenlijke kalender van wielrenevenementen op te zetten,
talentontwikkeling te stimuleren en wielercomités te
ondersteunen. Het mooie van sport is dat het gemeentegrenzen overstijgt. Samen krijgen we meer
voor elkaar!
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BRABANT STERKER
DOOR SPORT
Het sportbeleid van Breda bloeit op van Brabantbrede
samenwerking. In BrabantSport heeft de gemeente een
Opgeteld het verschil maken
partner die verder kijkt dan de stadsgrenzen. Vanuit
Michel Reinders, directeur-bestuurder van BrabantSport: “Het gebeurt
vier gemeenschappelijke delers geven we een kijkje in vaak dat een idee in een gemeente of bij een vereniging opborrelt. Het
is dan onze taak waar mogelijk die ambitie grootser te maken. Samen
de provinciale keuken.
kunnen we meer bereiken op het gebied van evenementen, denk aan

Urban sports

het EK vrouwenvoetbal. Maar we zijn er net zo goed voor onze topsporters, talenten en unieke sporters én voor innovatie in de sport. De gemene deler is dat we samen, met de gemeenten en andere betrokken
partijen, opgeteld het verschil maken in zichtbaarheid en in doeltreffendheid.”

Was urban sports vroeger nog een subcultuur, nu kunnen zelfs jonge
kinderen sporten als freerunning, skateboarden, BMX, breakdance en
straatvoetbal beoefenen. “Samen met de steden Breda, Eindhoven, Tilburg en Den Bosch pakken we dit op. En creëren we plekken zodat deze
scene volwaardige kansen krijgt zich in Brabant te vestigen in plaats
van dat deze talenten vertrekken naar Rotterdam of Amsterdam.” Dat
die aanpak succesvol is, bleek wel in 2018, toen de toegewijde kern van
urban sporters Pier15 op de kaart heeft gezet met de World Cup skateboarden.

Evenementen

Uniek Sporten

In mei 2021 werd duidelijk dat in 2022 de Ronde van Spanje alsnog in
Nederland start. West-Brabant is het decor voor de derde etappe, met
een start en finish in Breda. Michel is er blij mee: “Een evenement als dit
vergt een provinciale aanpak, visie en middelen. Het laat zien hoe ver
we als provincie en de gemeenten zijn gekomen. De wielerronde leeft
enorm in Breda en omstreken. Wielrennen zit in het DNA van West-Brabant. Helaas kon de Ronde in 2020 vanwege corona niet doorgaan.
Maar in 2022 gaan we er een groot feest van maken, voor en door de
gemeenten, het bedrijfsleven, de provincie en de Brabanders!”

En dan uniek sporten. Michel: “We denken dat van de ongeveer 250.000
mensen met een beperking in Noord-Brabant, zo’n 87.500 wekelijks
aan sport doen. Door de campagne Uniek Sporten is dit aantal de laatste jaren fors gegroeid. Dit is natuurlijk een mooi getal, maar we zijn
er nog niet. Zeker niet als we de gevolgen van corona meetellen. We
willen zoveel mogelijk barrières weghalen, zodat we meer mensen aan
het sporten krijgen.” Daarbij speelt het netwerk van de sporter met een
beperking een grote rol. Want hoe kun je bijvoorbeeld gaan rolstoelbasketballen als het buiten je comfortzone ligt, je de middelen niet hebt of
moeilijk naar de sporthal kunt komen? Dat zijn vragen die het regionale
beleid raken. Samen met het netwerk Uniek Sporten West-Brabant
helpen we deze mensen wegwijs te worden in het aanbod in de regio en
het doolhof van regels en mogelijkheden.”

Topsport en talentontwikkeling
Ook topsporters en talenten hebben de aandacht van BrabantSport.
“Wij willen al het mogelijke doen om sporters te houden en hier een
goede voedingsbodem te creëren.” Vandaar dat we samen met gemeenten zo breed mogelijk kijken wie wat kan doen. Zo heeft Eindhoven het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion en bouwt Breda het
Talentencentrum. “BrabantSport denkt mee in de uitdagingen die na
de bouw komen. Zoals het afstemmen van het lesaanbod van scholen
voor een duale sportcarrière, maar ook het meebewegen in huisvesting,
coaching op lifestyle en ga zo maar door.’’

En ook hier wordt het verhaal grootser. Want door de samenwerking
komen hopelijk de Special Olympics Nationale Spelen in 2024 naar
Breda. “Samen met Tilburg en de provincie maken we er dan een nationaal sportevenement van. Zo wordt het een treintje dat zijn ronde door
Brabant steeds groter maakt. Op deze manier maken we gezamenlijk
Brabant sterker door sport!”
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CORONA HEEFT
GROTE IMPACT
OP DE SPORT

TIMELINE 2020
12-03 – 1e lockdown - alle sport
activiteiten geannuleerd en
sportaccommodaties dicht

29-04 – kinderen en jongeren tot

Het coronavirus houdt de wereld vanaf begin 2020 in zijn greep.
Verenigingen en sportscholen moesten hun deuren sluiten en alleen
kinderen en jongeren mochten buiten sporten. Om de paar weken werden
nieuwe maatregelen aangekondigd en werden sportaanbieders
geconfronteerd met nieuwe spelregels en protocollen.

18 jaar mogen buiten sporten

11-05 – iedereen mag weer buiten
sporten, zwembaden weer open voor
zwemlessen en banenzwemmen

01-06 – ook volwassen mogen weer
in teamverband buiten sporten,
kleedkamers en kantines nog dicht

“Sportclubs stonden afgelopen jaar voor
enorme uitdagingen. Ze moesten zich steeds
weer opnieuw aanpassen. Ik heb enorme
bewondering voor hun veerkracht!”

01-07 – sportscholen, kantines en
terrassen mogen weer open; wedstrijden, evenementen en toernooien weer
toegestaan, publiek beperkt mogelijk

29-09 – aanscherping maatregelen,

– DAAN QUAARS, WETHOUDER SPORT
Corona vroeg veel flexibiliteit van besturen en
leidde tot veel vragen. Over activiteiten, accommodaties, overkappingen, groepslessen,
dubbelen… Maar de situatie daagde ook uit
tot nieuwe initiatieven. Veel sportscholen en
verenigingen boden online lessen aan of vonden buiten een plek om leden toch te laten
sporten. Op de parkeerplaats, het schoolplein
of een veldje in de wijk.
Voor sommige mensen was corona reden om
op een andere manier te gaan bewegen of
een nieuwe sport te proberen. We zijn vorig

sportkantines weer dicht, toeschouwers niet meer welkom

14-10 – geen wedstrijden, competitie

jaar massaal aan het fietsen en wandelen
geslagen en bootcamp nam een grote vlucht.
Helaas is duidelijk dat de sluiting van sportclubs ervoor heeft gezorgd dat veel mensen
minder zijn gaan sporten of hun lidmaatschap hebben opgezegd.

ligt stil, sport alleen nog beperkt mogelijk; volwassenen mogen trainen in
groepjes van 4 personen

04-11 – groepslessen en teamtrainingen
toegestaan, zowel binnen als buiten

Samen met partijen in de stad gaan we daarom in 2021 op zoek naar manieren om groepen waarvan de sportdeelname achterblijft
weer in beweging te brengen. Zodat we onze
ambitie om een fitte en gezonde gemeente
te zijn kunnen waarmaken!

15-12 – 2e lockdown - sportscholen,
zwembaden, sporthallen gaan dicht.
Sporten mag wel, maar alleen buiten
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Elke week zijn meer dan honderdduizend sporters
te vinden in zalen, op velden of banen die gemeente
Breda rijk is. De gemeente heeft een belangrijke
rol in de totstandkoming en exploitatie van
sportaccommodaties in Breda. Ongeveer tachtig
procent van de begroting voor sport gaat naar bouw,
onderhoud, beheer en exploitatie van de gemeentelijke
binnen- en buitensportaccommodaties. In geld
uitgedrukt zijn de sportaccommodaties daarmee het
belangrijkste beleidsinstrument om de doelen van
het sportbeleid te realiseren. Want met een goede
sportinfrastructuur, zorgen we dat sport en bewegen
dichtbij, op een goede en veilige manier beoefend kan
worden en toegankelijk is voor iedereen.

Innovatie en digitalisering
Verduurzaming
Investeren in buitensport
Onderzoek

In totaal beheert de Gemeente Breda 19 binnensport
accommodaties (gymzalen, sportzalen en turnhallen)
en 27 buitensportaccommodaties (sportvelden en
banen). Deze sportaccommodaties worden overdag
vooral gebruikt door scholen en ‘s avonds door
verenigingen. Ook particulieren kunnen een zaal, veld
of baan huren.
Naast het reguliere onderhoud, is in de afgelopen
jaren veel aandacht besteed aan verbetering van
accommodaties, door toepassing van nieuwe
materialen en door digitalisering, verduurzaming,
renovatie of vernieuwing. Bovendien kijken we hoe de
exploitatie en het beheer kunnen worden verbeterd. Zo
proberen we de sportaccommodaties zo veel mogelijk
te laten aansluiten bij de vraag van de gebruikers.

SPORT‑
ACCOMMODATIES

INNOVATIE EN
DIGITALISERING
Exploitatie van sportaccommodaties vraagt om eigentijdse
en innovatieve aanpassingen. Hierbij wordt snel gedacht
aan het vervangen van natuurgras door kunstgras, waardoor
voetbalvelden langer bespeelbaar zijn. Maar we doen meer.
Door het vervangen van routinematig menselijke arbeid door
robots, wordt tijd efficiënter ingedeeld, wat de exploitatie ten
goede komt. Breda kent een aantal binnensportlocaties waar
sinds een paar jaar schoonmaakrobots de sporthallen
en vloeren ‘s nachts reinigen.

Technologie voor jong en oud

Digitaal toegangssysteem

Naast deze vorm van innovatie, hebben we te maken met een
verandering in het sportaanbod. Door digitalisering toe te passen in de gymzaal wordt de gymles uitdagender en worden de
vakken, zoals rekenen en taal, gecombineerd met bewegen. De
aanschaf van een digitale beweegmuur daagt kinderen mentaal
uit en stimuleert tegelijkertijd het bewegen. Deze toepassing
van technologie speelt in op de sport- en beweeginteresses van
de jeugd en biedt daarnaast de mogelijkheid tot vernieuwende
beweeginterventies ten behoeve van bijvoorbeeld revalidatie of
valpreventie voor ouderen.

Een andere vorm van digitalisering die van grote impact is op de exploitatie van de (binnen)sportaccommodaties, is de implementatie
van een digitaal toegangssysteem. Door een handige online tool kan
sinds 2019 iedereen gemakkelijk zien welke accommodaties wanneer beschikbaar zijn en welke sporten er beoefend kunnen worden.
Je kunt online reserveren en betalen en ontvangt na betaling een
QR-code die op het gereserveerde moment toegang verschaft tot
de accommodatie. Daardoor hoeft niet altijd een beheerder aanwezig te zijn en worden onnodige energiekosten bespaard.
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VERDUURZAMING
Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt bij de
gemeentelijke sportaccommodaties. Een duurzame
sportaccommodatie is energieneutraal, groen, flexibel,
onderhouds- en gebruiksvriendelijk, slim en circulair.
Naast verduurzaming is de toegankelijkheid van de
sportvoorzieningen in kaart gebracht. Op basis van
een uitgebracht rapport wordt de toegankelijkheid
van sportvoorzieningen op natuurlijke momenten,
bijvoorbeeld in combinatie met renovatie of
vernieuwing, verbeterd voor alle doelgroepen.

Binnensport

Buitensport

In de afgelopen periode is veel ingezet op de duurzaamheidsambitie van het
gemeentelijk gebouwenbestand. Alle gemeentelijke sportvoorzieningen zijn
voorzien van een energielabel en waar zinvol verduurzaamd, op basis van gebouwgebonden energiegebruik. Dit gaat om verbeteringen die bijdragen aan
de functionaliteit van het gebouw, zoals klimaatinstallaties, dubbele beglazing,
dak-, gevel- en vloerisolatie of ledverlichting. Bij verouderde locaties kiezen we
voor herbruikbare maatregelen, bijvoorbeeld zonnepanelen die bij sloop elders
worden opgeslagen, om later op het nieuwe gebouw of op een andere sportaccommodatie te plaatsen.

Duurzaamheid is een belangrijk aandachtspunt bij de gemeentelijke
buitensportaccommodaties. Zo wordt bij vervanging van kunstgrasvelden het kunstgras gerecycled en in andere producten verwerkt.
Deze materialen worden weer toegepast op de sportaccommodaties. Dit maakt de verduurzaming circulair. Gerecyclede kunstgrasvezel wordt gebruikt als omhulling voor nieuwe drainagebuizen
onder de grassportvelden. Verder worden van de gerecyclede vezels
banken gemaakt. Die staan bijvoorbeeld op de sportparken Wisselaar, Het Hooghuys en De Gouwen. Ook de kantplanken langs de
kunstgrasvoetbalvelden in Breda zijn gemaakt van dit materiaal.

De gemeente heeft tevens een aantal zwembaden verduurzaamd. Zo zijn
zowel op het complex van Wolfslaar als dat van de Wisselaar zonnepanelen
geplaatst, en is bij de Wisselaar een warmtepomp geplaatst. De oude ketel van
de Wisselaar is in Sonsbeeck geplaatst. Dit complex wordt in 2023 aangesloten op de stadsverwarming.

Sinds 2015 zijn alle lampen langs de wegen en paden op de sportcomplexen in Breda voorzien van ledverlichting. Veel clubs gebruiken led om velden te verlichten. Daarnaast wordt bij verschillende
sportvelden water opgevangen door het gebruik van wadi’s en

grindkoffers. Dit zorgt ervoor dat water in de omgeving blijft. Er ligt
zelfs een CO2-neutraal voetbalveld en trapveldje in Breda. Hiervoor
heeft de gemeente in 2019 de Innovatieprijs ontvangen van de branchevereniging. Onder het kunstgrasveld wordt een laag olivijnhoudend gesteente gebruikt. Dit mineraal bindt CO2.

Uitdagingen
Verduurzamen brengt wel uitdagingen met zich mee. De kosten van
duurzaam materiaal zijn hoog en verduurzaming is niet altijd functioneel. Daarbij voldoen niet alle duurzame materialen voor voetbalvelden aan de eisen van de KNVB. Wel zijn er mogelijkheden voor samenwerking. Inge Schrader, coördinator buitensportaccommodaties
bij Gemeente Breda: ‘’Vergroening van de openbare ruimte wordt
steeds belangrijker. Wij hopen door innovatieve plannen samen met
het Waterschap en Staatsbosbeheer een mooi, duurzaam en sportief Breda te creëren.’’
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INVESTEREN IN BUITENSPORT
Voor de collegeperiode 2018-2022 is een bedrag van €1,8 miljoen
beschikbaar gesteld voor investeringen in buitensportaccommodaties.
Via de ‘Investeringsregeling buitensportaccommodaties’ kunnen
bestaande buitensportaccommodaties worden aangepast of
uitgebreid. Dit heeft als doel de kwaliteit en de capaciteit van de
accommodaties beter aan te laten sluiten op de ambities van de
Bredase buitensportverenigingen.
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De investeringsregeling voorziet in de aanpassing van bestaande velden, de aanleg van nieuwe
velden of banen, aanpassing of uitbreiding van
kleed/wasaccommodaties en het vergroten van
de toegankelijkheid. De subsidie die verenigingen kunnen aanvragen is maximaal een derde
van de totale investering en bedraagt maximaal
€250.000,-. De sportaanbieders zelf hebben dus
minimaal de overige twee derde geïnvesteerd.
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ONDERZOEK
In Breda telt: Iedereen moet kunnen sporten!
Het streven is een zo divers mogelijk aanbod aan
sportvoorzieningen te bieden, die aansluiten bij
de behoeften van sporters. In de afgelopen jaren
zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd om in beeld
te brengen aan welke capaciteit, aanpassingen,
innovatie en verduurzaming in de komende
jaren behoefte is. Daarbij wordt onder meer
gekeken naar demografische ontwikkelingen
en veranderingen in sportgedrag, gecombineerd
met de wensen en ambities van verenigingen. Zo
brengen we de kansen en uitdagingen voor onze
sportaccommodaties in kaart.

Capaciteit en kwaliteit

Team Breda Zwemt

Verbeteringen Wolfslaar

In 2017 is de gemeente gestart met een capaciteitsonderzoek. Dit onderzoek geeft, op basis van de huidige
trends en ontwikkelingen, een prognose van de benodigde
capaciteit aan sportfaciliteiten in het jaar 2030. Zo laat
het onderzoek onder andere zien dat hockeyverenigingen
kampen met een tekort aan velden voor het aantal leden
dat zij hebben. Dit tekort neemt naar verwachting verder
toe in de toekomst. Bij tennis is het tegenovergestelde te
zien. Daar is sprake van een overschot aan banen, maar
dit wordt sinds de afronding van dit onderzoek vaker
gecompenseerd met een nieuwe trend: Padel.

In 2018 is onderzoek gedaan naar de capaciteit en kwaliteit van de gemeentelijke zwembaden, onder de noemer
‘Team Breda Zwemt.’ Uit dit onderzoek komt onder andere naar voren dat de zwembaden goed gebruikt worden,
vooral door zwemverenigingen, en dat zij behoefte hebben aan extra badwater. Ook komen uit het onderzoek
diverse verbeterpunten naar voren. Zo is behoefte aan
voorzieningen voor vergaderingen en wedstrijden. Individuele gebruikers zien graag meer aandacht voor kwaliteit
en veiligheid, en willen extra zwemaanbod, bijvoorbeeld
zwemactiviteiten voor senioren.

Op basis van een enquête die gehouden is onder de gebruikers van Zwembad Wolfslaar, heeft gemeente Breda
verschillende verbeteringen doorgevoerd aan het buitenbadcomplex. Rondom het terrein van het zwembad is in
het voorjaar van 2020 een nieuw hekwerk geplaatst en er
zijn camera's opgehangen, waardoor ongewenste bezoekers het terrein moelijker op kunnen. Verder zijn de tegels
vernieuwd en is het buitenspeelterrein verbeterd.
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Sporten en bewegen in de openbare ruimte is steeds
populairder. Een blokje wandelen, hardlopen in het bos, een
tochtje op de racefiets of bootcamp in het park. Steeds meer
mensen trekken erop uit, op een moment dat hen uitkomt.
Om lekker in de buitenlucht te zijn, sportief bezig te zijn of
aan hun gezondheid te werken.
Breda telt vele voetbalveldjes, skateplekken en
beweegtoestellen, die vooral door kinderen en jongeren
intensief worden gebruikt. We willen een gezonde leefstijl
onder alle Bredanaren bevorderen door de openbare ruimte
zo in richten dat deze uitnodigt te sporten en bewegen.
Dat doen we door uitdagende beweegplekken toe te
voegen, zoals de nieuwe skateplek in Haagse Beemden. Met
kleinere aanpassingen, bijvoorbeeld door het inrichten van
gezonde schoolpleinen en door wandel- en hardlooproutes
aantrekkelijker te maken.
Omdat de mogelijkheden voor sporten en bewegen in de
openbare ruimte zo divers zijn, is het soms lastig te bepalen
waar het beleid zich precies op moet richten. Daarom
gebeurt de aanleg van sportvoorzieningen altijd in overleg
met omwonenden, wijksportcoaches en sportaanbieders.
Want zij hebben vaak tal van ideeën om bewegen in hun
buurt nog aantrekkelijker te maken. Zo komen we tot
passende locaties en een goed ontwerp. En we willen
natuurlijk dat deze plekken daadwerkelijk worden gebruikt.
Daarom worden waar mogelijk beweegprogramma’s aan de
voorzieningen gekoppeld.
Op de volgende pagina’s nemen wij u mee op een ‘Tour door
Breda’: Langs nieuwe sportvoorzieningen in de openbare
ruimte, en naar de toekomst van sport en bewegen.

Tour door Breda
Rondje singel

SPORT EN
BEWEGEN IN
DE OPENBARE
RUIMTE

TOUR DOOR BREDA
Zoals gezegd wordt sport en bewegen in de openbare
ruimte steeds populairder. Daarom is het belangrijk dat
we onze prachtige stad blijven ontwikkelen. In deze Tour
de Breda beschrijven we de nieuwe voorzieningen uit de
afgelopen jaren. Zit er niks voor je bij? Geen paniek. De stad
staat niet stil: Aan het einde geven we een overzicht van de
voorzieningen in de toekomst.
De Tour begint in Noordwest
Breda bij een gloednieuwe
voorziening.
Een uniek skatepark, omringd
door natuur, midden in de
Haagse Beemden. In 2021 is
het skatepark gerealiseerd,
maar de voorbereidingen
lopen al langere tijd. Het idee
voor een skateplek in de
Haagse Beemden is ontstaan
op verzoek van een groepje
skaters. Via een participatietraject, opgezet door de
bouwers van het skatepark,
is het uiteindelijke ontwerp
tot stand gekomen. Door de
samenwerking tussen Nine
Yards Skateparks, Mint Stadsontwerp en de Gemeente
Breda is deze lokale droom in
2021 werkelijkheid geworden.
Het park van ruim 700m2
trekt skaters vanuit heel
Nederland.

start

Skatepark Haagse Beemden

Pier15: een begrip onder skaters in heel Nederland. Naast
skatefaciliteiten zijn er meer
gave urban mogelijkheden.
De volgende stop: basketbalvoorziening bij Pier15!
De bestaande voorziening is
opgeknapt en heeft nieuwe
baskets gekregen. Basketbalvereniging Barons Breda
heeft hierin meegedacht en
maakt nu met veel plezier
gebruik van deze plek. Het is
een goede aanvulling op de
andere urban sports bij Pier15.

In de wijk Hoge Vucht is er in
2019 een toffe beweegplek
aangelegd voor jong en oud.
In Breda geloven we in het
belang van een fit en vitaal
leven. Zeker voor de ouderen
onder ons. In 2019 heeft de
gemeente Breda, in samenwerking met fysiotherapeut
Monné en sportschool Twinsgym een beweegplek aangelegd bij zorgcentrum Raffy.
Zowel de bewoners van Raffy
als andere buurtbewoners
maken gebruik van deze beweegplek voor jong en oud.

In dezelfde wijk ligt de Hamdijk: een locatie met verschillende sportmogelijkheden,
waaronder Calisthenics
Calisthenics is een training
waarbij de sporter eigen lichaamsgewicht gebruikt als
weerstand. Een veelgebruikt
trainingsmiddel voor politie
en militairen, en de laatste
jaren een populaire manier
van sporten in de openbare
ruimte. Op initiatief van buurtbewoners zijn in de afgelopen
jaren meerdere plekken gerealiseerd om de sport te beoefenen. Zowel bij het kunstgrasveld Hamdijk als in het
Vrederustpark zijn calisthenics
toestellen geplaatst.

Basketbal bij Pier15

Beweegplek bij Raffy

Calisthenics
1

Vlak naast het kunstgrasveld
op de Hamdijk is de volgende
tussenstop: de Sutu!
De wereld wordt steeds digitaler. De jeugd komt op steeds
jongere leeftijd in aanraking
met digitale snufjes. In Breda
spelen wij hier op in door
sport en spel te combineren
met de opkomende digitalisering. Naast het Cruyff Court
aan de Hamdijk staat een
interactieve voetbalmuur, de
Sutu. Met de digitale projectie
spelen jongeren verschillende
spellen.

Interactieve voetbalmuur

vervolg

In voorbereiding voor 2021 en verder
Naast de realisatie van deze voorzieningen, is een onderzoek uitgevoerd naar
de haalbaarheid van een MTB-route, een sportplek bij de Asterdplas aangelegd
en een fitness/calisthenics plek geplaatst in het Vrederustpark. Maar dat is nog
niet alles! De uitbreiding van sportplekken in de openbare ruimte gaat volop
door. In 2021 en volgend jaar zullen de volgende voorzieningen gerealiseerd
worden:

Voorziening 		 Locatie
Singelroute pilot 		 Centrum
Urban Dance ground 		 Epelenberg
Skateplek 		 Princenhage
Hubbster		
Centrum, Haagpoort, Haagse Beemden
Sportplek Pottenbakkersstraat 		 Princenhage
Buitenfitness Epelenberg 		 Brabantpark
Basketbalveld Blokmoeren 		 Haagse Beemden
Uitbreiding sportplek Kesteren 		 Haagse Beemden

Een van de meest gebruikte
voorzieningen in de wijken
zijn de voetbalveldjes. Daarom zijn deze niet te missen in
een Tour door Breda
In Breda zijn verschillende
kunstgrasvelden te vinden. We
streven naar een sportveld in
elke wijk. De afgelopen jaren
is er aan de Langendijk en in
Wilderen een kunstgrasveld
aangelegd en is het Cruyff
Court Kesteren gerenoveerd.
De veldjes zijn aangelegd omdat er vraag is vanuit de buurt.
Deze velden zijn een verbindings- en ontmoetingsplek
voor de wijken.

Kunstgrasveldjes

Op zoek naar de plek
Een mobiele sportplek, die zich
sinds 2018 verplaatst door
Breda. Dat is de SportContrainer, een container die is
omgebouwd tot sportinstallatie, compleet met klimrekken,
touwen, banden en ringen.
Studenten van Fontys Sportkunde gebruiken de contrainer
om activiteiten voor wijkbewoners te faciliteren. Op dit
moment wordt de SportContrainer vooral door kinderen
en jongeren gebruikt, maar het
doel is ouderen kennis te laten
maken met deze sportplek.

“Samen, buiten en in beweging zijn
geeft zoveel plezier en gezondheid.
Dat gun ik iedereen”
RON BEKKER - LEEFSTIJLCOACH & TRAINER - RUNNERSCAFE

SportContrainer
1

RONDJE SINGEL
In 5,5 kilometer
het hoofd leeg
Singelroute
Wandelen en hardlopen zijn twee van de meest
populaire beweegactiviteiten in de openbare
ruimte. Om hardlopers, wandelaars en toeristen
het gemakkelijk te maken is het rondje singel
bedacht. Gezellig en sportief bewegen langs
de singels van Breda. De route is ongeveer 5,5
kilometer lang en bestaat uit meer dan alleen
paden. Verschillende ontmoetings- en beweegplekken in omliggende parken zijn verbonden
en worden waar nodig gecreëerd en uitgebreid.

Voortgang
Om de Singelroute te realiseren, is een werkgroep opgezet met vertegenwoordigers van
atletiekvereniging Sprint, Breda Actief en de
organisatie van de Singelloop. In het project
is gekozen als eerste de route en later de beweeg- en ontmoetingsplekken te realiseren.
Tevens zijn kleine technische aanpassingen op
de route uitgevoerd en zijn SmartMove paaltjes
ontwikkeld die de route aanduiden en meteen
communiceren met een app op je telefoon. Via
deze app kun je onder andere een hardloopspel
en puzzelspel spelen. “Een hardloper die inlogt
kan aan de kleur van de paaltjes zien of hij op
schema ligt of nog even moet aanzetten", aldus
sportwethouder Daan Quaars.

Toekomst
Ook kunnen extra rondes in de parken aan de route verbonden worden. Het Valkenbergpark wordt
veel gebruikt voor bootcamps en andere sport
activiteiten en in het Chassépark komt een extra
beweegplek. In de komende jaren wordt het zuidelijke deel van de Seeligkazerne in Fellenoord omgetoverd tot stadspark. Dit stadspark wordt via de
Singelroute verbonden aan park Valkenberg en het
Chassépark. In september 2021 worden de eerste
SmartMove paaltjes geplaatst langs het fietspad
aan de singel bij het Chassépark. Als deze pilot
positief verloopt, kunnen in 2022 de eerste lopers
gebruik maken van de Singelroute.

1

Wat is er mooier dan genieten van topsportprestaties van
‘onze’ mannen en vrouwen? Bij winnen juicht heel Nederland,
bij verliezen leeft iedereen mee. We kunnen ons allemaal wel
een moment voor de geest halen dat topsport ons raakte.
Topsport inspireert en geeft maatschappelijke waarde.
Topsport is ook een bedrijfstak die van grote economische
betekenis is.   
Aansprekende topsportprestaties openen deuren
voor het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland.
Topsportevenementen als het EK vrouwenvoetbal of
La Vuelta Holanda zetten Nederland op de kaart als
aantrekkelijke bestemming of vestigingsplaats. En topsport
is de motor voor innovatie. Denk aan voeding, materialen,
data, techniek, bewegen, herstel en revalidatie. Redenen
genoeg om in Breda aandacht te besteden aan topsport en
talentontwikkeling. En om in 2019 het deelakkoord ‘Topsport
die inspireert’ te ondertekenen.  

Talent inspireert
Talentencentrum Breda

We zetten volop in op talentontwikkeling. Met een breed
motorische ontwikkeling als basis. Zodat meer kinderen
langer plezier beleven aan sport. Daarmee creëren
we een grotere kweekvijver voor topsport. Daarnaast
zetten we in op een optimale instroom, ontwikkeling en
uitstroom van talentvolle sporters. Dat doen we door
regionale talentprogramma’s te ondersteunen, samen met
verenigingen, sportbonden, het onderwijs, (para)medische
partners en TeamNL centrum Zuid. Op dit moment zijn er in
Breda talentprogramma’s voor langebaanschaatsen, atletiek
en handbal. Met de komst van het Talentencentrum hopen we
het aantal talentprogramma’s verder uit te breiden.

1

TOPSPORT EN
TALENTONTWIKKELING

TALENT INSPIREERT
Krachten meten met anderen
Voor een aantal takken van sport kunnen
talenten uit Breda en omstreken terecht
bij regionale trainingscentra (RTC's) of bij
Deltalent. Hier kunnen ze extra trainen
en hun krachten meten met sporters van
andere verenigingen.

Atleten naar de top

De sporter centraal

Een van deze talentprogramma's is specifiek gericht op atletiek: het RTC Atletiek Midden- en West-Brabant. Hier trainen ruim vijftig atletiektalenten uit de
regio. Naast de trainingen bij de eigen club, volgen zij elke week twee tot drie
specialisatietrainingen: sprint, horden, middellange afstand of hoogspringen.

Deltalent biedt sporters van 11 tot en met 18 extra trainingen in verschillende
takken van sport: hockey, schaatsen, handbal, rugby en meidenvoetbal. Ook
deze trainingen zijn bedoeld als aanvulling op reguliere trainingen. De trainers
werken vanuit passie en vinden het belangrijk dat kinderen hun talenten benutten. Herman Kruis, voorzitter van Deltalent: “In alles wat wij doen staat de
sporter centraal. Wij zullen nooit een eigen team oprichten of sporters vragen
bij hun club weg te gaan. Wij herkennen en erkennen talent en ontwikkelen
het. En zorgen dat het sportplezier blijft.”

Het RTC Atletiek, opgericht in 2013, heeft als doel jaarlijks minimaal een atleet de stap te laten maken naar Papendal. André Aarts, oprichter van het RTC
Atletiek: “Wij willen het gat dichten tussen clubniveau en de nationale top.”
En dat lukt! In het voorjaar van 2021 hebben vier RTC-atleten voldaan aan de
limiet voor deelname aan het Europees Kampioenschap Atletiek voor jeugd.

Handbal is nieuwe loot aan de stam
Een talentprogramma dat sinds kort draait, is het RTC Handbal. Dit programma is ontstaan vanuit de samenwerking tussen het Nationaal Handbal Verbond, Curio en Deltalent. Hier trainen 27 jongens en meisjes vier tot vijf keer
per week voor of na schooltijd. Doordat het RTC de handen ineenslaat met het
Graaf Engelbrecht en het Johan Cruyff College, is de afstemming tussen talentontwikkeling en school goed.

Talent de ruimte geven
Een aantal Bredase rugbytalenten speelt inmiddels bij professionele clubs in
Frankrijk. Herman Kruis: “We hebben ongelooflijk veel talenten. Daarom zouden
we graag starten met een RTC Rugby." In schaatsen en hockey maken de deelnemers flinke stappen richting nationale jeugdteams. “Schaatstrainster Annamarie Thomas heeft ervoor gezorgd dat alle schaatsclubs in de regio talent de
ruimte geven. Nu breken veel meer jongeren door dan eerder het geval was.”
De link met breedtesport wordt veelvuldig gemaakt. Deelnemers zijn ambassadeur voor hun sport en geven clinics op scholen. Zo inspireren zij kinderen
ook te gaan sporten.

“Ieder kind moet de kans
krijgen het maximale
uit zichzelf te halen” - HERMAN KRUIS

1

TALENTENCENTRUM
Heel veel sport
per vierkante meter
0
0

Al langere tijd is er in Breda behoefte aan een plek waar
sporttalenten zich verder ontwikkelen. Om daarin te
voorzien laat de gemeente Breda aan de Terheijdenseweg
het Talentencentrum bouwen. Voor de bouw is 24,4
miljoen euro beschikbaar gesteld door de gemeenteraad.
Het Talentencentrum bestaat uit drie delen: een sporthal,
een atletiekhal en een centrale ontmoetingsruimte, met
horeca, kantoren en klaslokalen.
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Boom - bestaand
Bomen voorkomend in ecologische bosschage

Bomen rond bestaande vijver

Tilia vulgaris 'Palida'
Populus canesc:ens 'De Moffart'
Quercus robur

Bomen langs Terheijdenseweg

Quercus robur

1

X

Bomen langs Terheijdenseweg
Fraxinus excelsior 'Eureka'
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Huidige bomen op locatie
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Bestaande boom
te kappen omwille van
locatie gebouw en grondwerkzaamheden

Tilia vulgaris 'Palida'
Populus euramericana 'Zeeland'
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Groen

1

-�]
Fitness
calisthenlcs
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Heester - nieuw
locaties van soorten te bepalen in DO fase
Amelanchier lamarckii (Al)
Comus mas (Cm)
Corylus avellana (Ca)
Gras
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Vaste plantenmengsel
geschikt voor daktuin
af te stemmen met daktuinspecialist
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Bank op daktuin
materiaal: hout
3,00 x 0,45 x 0,50 meter
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Plantenbak op daktuin
Materiaal: hout - hoogte 0,45 meter
Buitenrand 0,50 meter breed bij verbreding 2,50 breed
Stapstenen

Fietsparkeren door middel van fietsnietjes (h.o.h. 100cm)
zuidzijde op plein 32 stuks en 68 langs parkeerplaats
totaal 200 fietsparkeerplaatsen
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Voorziening voor sport en spel
bestaand behouden: fitness (te verplaatsen), digitale sportmuur en Cruyff court
bestaand verwijderen: pannaveld en basketbalveld
Zitelement - betonnen balken
Hergebruik van bestaande elementen
Aanvullen met nieuwe elementen
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Vijver, sloot of wadi

0,50 meter
onderlinge afstand 1,00 meter
IT] doorsnedde
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Boom - nieuw
Bomen eerste grootte (volwassen 20 tot 30 meter)
Castanea sativa (Cs)
Juglans regia (Jr)
Quercus robur (Qr)
Quercus rubra (Qru)
Robinia pseudoaccacia - meerstammig (Rp)

Bomen derde grootte (volwasssen 8 tot 12 meter)
llex aquifolium - laagvertakt (la)
Parotia persica - laagvertakt (Pp)
Prunus serrulata 'Sunset Boulevard (PsS)

l0

.1

Quercus rubra (Qru}: 4
Populus euramericana 'Zeeland' (PeZ): 5 {in groep)
Quercus robur {Qro): 3
Tilia vulgaris 'Palida' (TvP): 12
Alnus glutinosa 'Aurea' {AgA): 2
Fraxinus excelsior 'Altena' (FeA): 2

Bomen tweede grootte (volwassen 12 tot 20 meter)
Koelreuteria paniculata (Kp)
Tetradium danielllii (Td)
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Motor- en scooterparkeerplaatsen
geleidebuis
10 plaatsen
Straatverlichting
Paaltoparmatuur
Lichtpunthoogte n.t.b., kleur RAL 7016 en armatuur n.t.b
Mindevalidenparkeerplaats - 5 stuks

�
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Het Talentencentrum wordt straks niet alleen voor topsport gebruikt, ook verenigingen kunnen er terecht. En het dient als basis
voor het sportonderwijs van Curio, die met de opleiding Sport en
Bewegen op het terrein van het Talentencentrum gesitueerd is. Van
maandag tot en met vrijdag volgen de studenten hun sportlessen in
de zalen van het Talentencentrum.

Breda wil talentprogramma’s de gelegenheid bieden gebruik te maken van het centrum en samenwerken met het onderwijs en zorgpartners, om jonge topsporters de begeleiding te kunnen bieden
die zij nodig hebben. Guido: “Sportbonden hebben eigen doelen en
topsportprogramma’s. Wij willen een organisatie opzetten die verschillende sporten bij elkaar brengt. Zodat programma’s elkaar versterken en sporters beter worden ondersteund in hun ontwikkeling.’’

\

Het gemotoriseerd verkeer wordt zoveel als mogelijk naar het
zuiden verschoven om de parkruimte te maximaliseren. De
ontsluiting van het gemotoriseerd zal enkel via de
Terheijdenseweg verlopen om sluipverkeer te voorkomen. Wel
wordt een mogelijke doorsteek voor calamiteitenverkeer voorzien.
Aan de zuidzijde worden 161 parkeerplaatsen en een kiss en ride
voorzien die de gebruikt worden door de bezoekers van de
gebouwen. Ook wordt er een parkeerhavenlje aan de Hamdijk
voorzien voor de gebruikers van de sport- en spelaanleidingen
aan de noordzijde. Het Talentencentrum krijgt een afsluitbaar
logistiek plein aan de oostzijde wat ontsloten wordt aan de
Hamdijk.
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Het park kent enkele thematische lagen. De belangrijkste twee
lagen zijn het sportthema en het groenthema. Momenteel zijn er al
enkele sportaanleidingen in het gebied aanwezig die goed
gebruikt worden. Dit zijn het Cruyff Court, de digitale voetbalmuur
en de calisthenics (fitness). Deze aanleidingen zijn gesitueerd aan
de noordzijde van het park en voornamelijk gericht op jongeren
van een jaar of 12 tot jong volwassenen. Tussen het
Talentencentrum en de parkeerplaatsen is een open parkruimte
vrij gehouden om sport- en spelaanleidingen te voorzien voor
kinderen. De twee sport- en spelclusters worden met elkaar
verbonden middels een route die over hel dak van het
Talenlencentrum loopt. Hier worden verschillende manieren van
het dak op en af gaangeboden. Denk bijvoorbeeld aan klimmen,
springen en glijden. Het padenstelsel zal ook een aanleiding
vormen tot verschillende vormen van bewegen. Zo worden er op
delen afstanden weer gegeven zodat de 100 meter sprint
geoefend kan worden en andere delen bevatten heuveltjes waar
overheen gefietst kan worden. Ook wordt een trailparcour
aangelegd waar op een informele wijze gebruikt van gemaakt kan
worden. Hierdoor wordt het mogelijk om een eigen rondje te
kiezen voor het hardlopen of om een alternatieve route te nemen
met de hond.
Het groenthema van het park zal bestaan uit heuvelachtig gras
met bomen. Gras is namelijk multifunctioneel inzetbaar. Gazon
ondersteunt het gebruik van sport en spel. In en rond het
projectgebied liggen natuurlijke heuveltjes met flauwe hellingen.
Dit willen we ook inzetten in het toekomstige park. Een van de
heuvels zal de toekomstige sporthal deels inpakken waardoor in
hel flauwe talud zitelementen aangebracht kunnen worden.
Hierdoor ontstaat een tribune richting het Cruyff Court. Ook aan
de zuidzijde zal er met vloeiende hoogteverschillen gewerkt
worden om een wadi te voorzien. Dit voorziet direct in de
retentieopgave van het gebied. Hiermee kan namelijk het
regenwater van het dak van de sporthal en de parkeervoorziening
opgevangen en vertraagd afgevoerd worden.
Momenteel zijn er aan de randen van het projectgebied volwassen
bomen aanwezig. Deze blijven zoveel als mogelijk behouden om
het park. direct een volwassen kraag te geven. Dit wordt
aangevuld met bomen die aansluiten op de thema's van spelen
gezondheid en ecologie. Hiervoor worden bomen geselecteerd
die laag vertakt toegepast kunnen worden (Parotia persica,
Quercus robur en Juglans regia). Hiermee kunnen ook
onderdelen uil het zicht ontnomen worden. Denk hierbij aan de
laad en lesruimte aan de oostzijde van de sporthal. Daar worden
vervolgens opgekroonde bomen aan toegevoegd om enige
openheid te behouden. Hier worden vruchtdragende en bloeiende
bomen aan toegevoegd om de biodiversiteit en seizoensbeleving
in het park. te verbeteren (Castanea sativa, Juglans regia,
Koelreuteria paniculata, Styphnolobium japonicum en Prunus 'the
Bride'). Om hel park wat kleur en textuur te geven worden er ook
enkele bomen aangebracht met een afwijkende bladkleur. Deze
bomen kunnen tevens gebruikt worden om verstoppertje te spelen
(Fagus sylvatica 'Atropurpurea' en llex aquifolium.
Dit alles gaat een park vormen wat hel gebruik vanuit de
gebouwen ondersteunt. Het biedt ruimte voor talentontwikkeling
maar zorgt ook voor een plek waar de wijkbewoners van de Hoge
Vught bewegen en samenkomen. Het park vormt een groene
campus waar zien sporten leidt tot doen sporten. Hiermee houden
we de bewoners van Breda vitaal en gezond.

Kiss & ride strook
Laad- en loszone

1

De sporthal en atletiekhal worden bewust multifunctioneel ingericht. Guido Wijgergangs, projectleider bij de Gemeente Breda, legt
uit: ‘‘Zo’n 90-meter lange atletiekbaan kan ook gebruikt worden
voor andere sporten, bijvoorbeeld om je looptechniek te verbeteren.” Dat geldt ook voor het krachthonk. ‘‘De multifunctionaliteit
zorgt er niet alleen voor dat alle toptalenten kunnen sporten, het
brengt beoefenaars van verschillende sporten samen.”

-

De gebouwen worden onderling en aan de omgeving gekoppeld
middels een padenstelsel. Deze paden zullen enkel door
langzaam verkeer gebruikt worden. De belangrijkste langzaam
verk.eersontsluitingen komen vanaf de Brusselstraat (wijkniveau)
en de Terheijdenseweg (stad en regio). Deze worden verbonden
met de faciliteiten middels de hoofdpaden. Dil zijn paden van 3,5
meter breed zodat ze de hoeveelheid verkeer aan kunnen.
Overige paden zullen een breedte van 2,5 meter krijgen. Deze
breedte is niet uitnodigend om met een voertuig over te rijden.
Door het verschil in breedte ontstaat er ook direct een duidelijke
hiërarchie in het padenstelsel.

Oplaadpunt elektrische auto - 5 stuks

oO
Topsport, breedtesport
én onderwijs
-

In dit park zijn verschillende gebouwen aanwezig die functioneel
een onderlinge relatie met elkaar hebben. Er zal een uitwisseling
van gebruikers plaats vinden. Momenteel is de sportopleiding van
Curio op het terrein aanwezig en zoals gezegd zal het
Talentencentrum een atleliekhal en sporthal bevatten die middels
een horecavoorziening gekoppeld worden. Daarnaast is er ruimte
vrij gelaten op de plaats van de huidige sporthal. Hier zou in de
toekomst een ontwikkeling plaats kunnen vinden met een
sporttintje. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een sporthotel. Samen
vormen de gebouwen een eenheid waarin zij ieder een eigen
richting krijgen, maar door herkenbare elementen in de
architectuur kunnen zij toch een familie van gebouwen vormen.

Oplaadpunt voor elektrische fietsen
geschikt voor 6 fietsen

Multifunctioneel

-

Het huidige park kent enkele kwaliteiten. Landschappelijk gezien
heeft hel een rand mei volwassen bomen. Deze zijn geplaatst in
clusters waardoor doorzichten afgewisseld worden met zicht op
groen. Deze wisseling van openheid en geslotenheid wordt
versterkt doordat enkele bomen vanaf de grond vertakt zijn. Het
bosje op de kruising van de Terheijdenseweg met de Groenedijk
heeft een belangrijke ecologische functie als foerageergebied
voor marterachtigen. Een ander landschappelijk kenmerk is dat
het landschap ligt glooiend is. Hierdoor ontstaat een speelse en
dynamische ruimte. De vijver aan de noordwestzijde maakt hier
ook onderdeel van uit. Functioneel heeft het gebied een
belangrijke betekenis voor de bewoners van Hoge Vught. Er zijn
namelijk verschillende sportvoorzieningen in het park aanwezig.
Deze worden goed gebruikt door de jongeren uit de wijk.
Momenteel is het scholencomplex van Curio volledig omheind. Dit
vormt een belemmering die in de toekomstige ontwikkeling
beperkt dient te worden.
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Padenstelsel park
Asfalt - (donker)grijs met opsluiting
Pleinruimte
Schellevis betontegel 100x100x4cm
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Parkeerplaatsen (en inrit laden en lossen)
165 stuks -130 nabij bebouwing, 28 in ove�oopgebied en 10 aan Hamijk
Grasbetonsteen

D halfverharding
Trail parcour
- stabilizer Maasmix - 100cm breed
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Bebouwing omgeving

Verharding
Rijbaan
Betonstraatsteen
Indien mogelijk hergebruik huidig materiaal
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Curia schoolgebouw en Talentencentum

� Huidige sporthal Curia
Slopen na oplevering van Talentencentrum
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Bebouwing
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Eén groot park waar zien sporten leidt tot doen sporten
De noordelijke invalsroute van Breda kan men bestempelen als
de sport as. Aan de oostzijde van de Terheijdenseweg is een
veelvoud aan sportvoorzieningen aanwezig. Dit zijn onder andere
verschillende sportverenigingen en een kunstijsbaan. Dit bestand
aan sportvoorzieningen wordt uitgebreid. Dit wordt gedaan ter
plaatse van het Middelbare Beroeps Onderwijs - Curio sport en
bewegen. Hier zal grenzend aan de wijk Hoge Vught een
Talentencentrum ontwikkeld worden. Dit is een sportcomplex met
een atletiekhal en sporthal waar ruimte is voor talentontwikkeling
op regionaal niveau. Dit sportcomplex zal landen en een groen
park met sport- en spelaanleidingen voor zowel de professionele
als amateursporters.
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Verbinding met de Hoge Vucht is er al door het project Fit en Vitaal,
waarbij ouderen uit de wijk bij Curio fitnessen onder begeleiding van
studenten. Curio hoopt in de toekomst meer activiteiten, voor meer
doelgroepen, aan te kunnen bieden in het Talentencentrum.
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De wijkbewoners sporten en bewegen straks zowel binnen als buiten. Rondom het Talentencentrum en het Cruyff Court wordt een
sportief park aangelegd. Bij de inrichting hiervan hebben de bedenkers van het Athletic Skills Model (ASM) meegedacht. Zo zijn in de
buitenruimte verschillende manieren van bewegen mogelijk. Denk
aan toestellen, trappen, bankjes en paden. Mark Bruurs, teamvoorzitter Sport en Bewegen bij Curio: ‘‘Het huidige Cruyff Court trekt
jong en oud aan. Wij hopen dat de buitenruimte van het Talentencentrum dezelfde magneetfunctie krijgt.’’

Ontwerp en bouw
Het ontwerpproces van het Talentencentrum is afgerond door
AGS Architecten. Ook de aannemer is geselecteerd: Van Wijnen uit
Breda. In 2023 kunnen de eerste sporters van het complex gebruik
maken.
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De honderden sportevenementen in ons land brengen
jaarlijks miljoenen Nederlanders op de been. Toeschouwers, deelnemers en vrijwilligers. Vier op de tien volwassen
Nederlanders bezoekt minstens een keer per jaar een klein
of groot sportevenement of doet zelf mee.
De ambitie van Breda om in te zetten op sportevenementen is vooral gebaseerd op de maatschappelijke spin-off
die evenementen genereren. Een sportevenement brengt
sporters en sportliefhebbers bij elkaar, meestal met de
hulp van enthousiaste en betrokken vrijwilligers. Ze dragen
bij aan de aantrekkelijkheid van de sport en van de stad.
Sportevenementen hebben in veel gevallen ook een economische impact. Ze trekken bezoekers aan en stimuleren
hiermee de lokale of regionale economie.  

Champions Trophy Hockey
Topsportevenementen
Bredase evenementen

Met goedgekozen grote of kleine sportevenementen,
gericht op toeschouwers of op actieve sporters, willen we
Breda op de kaart zetten, de sportdeelname stimuleren, de
economie een impuls geven en een bijdrage leveren aan het
welzijn van inwoners. Daarom wordt steeds vaker een volwaardig programma van side-events om het hoofdevenement heen georganiseerd. Met bijvoorbeeld clinics, lespakketten, culturele activiteiten en kennismakingslessen.  
Het streven is minstens een internationaal topsport
evenement per jaar te organiseren. Een evenement dat tot
de verbeelding spreekt en aansluit bij het sportieve
karakter van de stad. Daarnaast koesteren we de lokale
en kleinere evenementen die vooral een rol spelen voor de
breedtesport. Evenementen die voor iedereen toegankelijk
zijn of zich richten op een specifieke doelgroep, zoals
kinderen, sporters met een beperking of senioren. Zo maken
inwoners op een laagdrempelige manier kennis met sport
en bewegen.

SPORTEVENEMENTEN

CHAMPIONS
TROPHY
HOCKEY
In 2018 vormde Breda het decor van de arllerlaatste
Champions Trophy Hockey. Van 23 juni tot en met 1 juli
streden de zes grootste hockeylanden ter wereld om de
felbegeerde trofee. Uiteindelijk bleek Australië in een spannende
finale te sterk voor India en werd het land kampioen. In de
troostfinale zegevierde het Nederlands team en bracht het de
duizenden toeschouwers van de Champions Trophy in extase.

Het toernooi is gehouden op de sportcomplexen van
hockeyvereniging BH & BC Breda en atletiekvereniging
Sprint. Om dit mogelijk te maken is onder meer voorzien in
de aanleg van een nieuw kunstgrasveld, tijdelijke tribunes
voor 8.500 bezoekers, een promodorp, VIP-dorp, 3.100
tijdelijke parkeerplaatsen, fietsenstallingen en natuurlijk
alle faciliteiten voor spelers, officials en begeleiding.

Samenwerking

Urban side-events

Het is uniek dat een mondiaal evenement wordt georganiseerd
in een gemeente als Breda. Dit had onder andere te maken met
de intensieve samenwerking tussen de vijf Bredase hockeyverenigingen. Daarmee heeft Breda zich bewezen als serieuze optie voor toekomstige evenementen. De toenmalig kartrekker en
verbinder van de Bredase hockeyclubs, Michiel van Campen, blikt
terug: “Samenwerking kan tot dingen leiden die voor onmogelijk
worden gehouden. Soms met vallen en opstaan, maar uiteindelijk is het een prachtig evenement geworden.”  

Vooraf en tijdens de Champions Trophy werden door de KNHB,
de verenigingen, Breda Actief, de provincie en de gemeente talrijke side-events georganiseerd waar bewegen, kennismaken met
hockey, sportiviteit & respect en integratie centraal stonden. Zoals de Urban Hockeytour, met twintig clinics op veldjes en pleintjes in de hele stad en de Urban Sports Week bij Pier15, waar ook
muziek en dance aan bod kwamen.

Impact
De impact van de Champions Trophy Hockey voor Breda was
groot. Het toernooi trok ongeveer 44.000 bezoekers, waarvan
16% uit Breda, 26% uit de rest van Brabant en 58% uit de rest
van Nederland of uit het buitenland. Breda kwam tijdens het
toernooi elke dag op de Nederlandse TV. De wedstrijden zijn ook
internationaal uitgezonden.

Veel doelgroepen
Aan de Urban Sports Week namen zeven basisscholen deel, waarvan drie uit het speciaal onderwijs. Verder zijn Urban hockeyactiviteiten ontplooid tijdens de Koningspelen, de Bredase Beweegweek,
X-kids en Breda Barst. Naast veel kinderen en jongeren, zijn specifieke doelgroepen in het sociaal domein bereikt zoals statushouders en senioren, en is hockey als straatsport goed gepositioneerd.
Al met al heeft Breda zich met dit evenement gepresenteerd als
een gastvrije, internationale stad die mensen samenbrengt!
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(TOP)SPORTEVENEMENTEN

World Cup Skateboarding

La Vuelta Holanda

Een (inter)nationaal podium

Eredivisie Beach

De afgelopen jaren hebben andere unieke topsportevenementen plaatsgevonden of zijn
trajecten gestart deze in Breda te organiseren.
Zo was in de herfst van 2018 Pier15 podium voor
de World Cup Skateboarden. Meer dan 80 deelnemers in de leeftijd van 8 tot en met 45 jaar,
afkomstig uit de hele wereld, lieten gedurende
drie dagen hun beste tricks zien. Het evenement werd omlijst door urban culture: muziek,
dance, street art en exposities. Ook zijn diverse breedtesport-onderdelen georganiseerd:
workshops, demo’s skateboarden, streetbasketbal en freerunning. Het was een geslaagd evenement met veel (sociale) media-aandacht.

Samen met de gemeenten Utrecht en
’s-Hertogenbosch en de provincies Utrecht
en Noord-Brabant is vanaf 2017 gewerkt
aan het naar Nederland halen van de Ronde
van Spanje. In het voortraject is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd waaruit bleek dat
het draagvlak voor zo’n internationaal evenement groot is: meer dan tweederde van de
inwoners van de regio juicht de komst van dit
evenement van harte toe. De economische
impact voor Breda en de regio is berekend
op meer dan vijf miljoen euro. Oorspronkelijk stond het evenement gepland voor augustus 2020, maar door C
 OVID-19 kon dit
niet doorgaan. In Breda zou een etappe van
deze wielerwedstrijd starten en finishen, met
een ronde van zo’n 200 km door West-Brabant. Onlangs is bekend geworden dat de
Vuelta in augustus 2022 alsnog naar Nederland komt. Daarmee gaat de langgekoesterde
wens van Vuelta-directeur Javier Guillén om in
fietsland Nederland te starten in vervulling!

Naast deze bekende topsportevenementen, biedt Breda ook een podium aan andere
sportevenementen met een (inter)nationaal
deelnemersveld. Zo host onze stad de Para
Games Breda en de Eredivisie Beach tour.

Sinds 2019 is Breda een van de speelsteden
voor de Eredivisie Beach tour. In deze serie
wedstrijden nemen de beste Nederlandse
beachvolleyballers het tegen elkaar op. Het
evenement vindt plaats in het centrum, waardoor zoveel mogelijk bezoekers kunnen genieten van de spectaculaire wedstrijden. Aan
het evenement is een programma voor het
primair en voortgezet onderwijs gekoppeld,
zodat leerlingen kennismaken met deze sport.
In 2021 vindt het NK King of the Court plaats
in Breda.

ParaGames Breda
Onder het motto ‘Sport verbindt’ worden
sinds 2004 om het jaar de ParaGames Breda
georganiseerd. Een evenement voor sporters
van alle niveaus met een lichamelijke beperking. Aan dit toernooi doen sporters uit verschillende landen mee. Onderdelen die op het
programma staan, zijn onder andere boccia,
showdown, handbiken, rolstoelbasketbal en
E-hockey. De wedstrijden vinden plaats op
diverse locaties in Breda en komen in 2023
weer terug.

1

BREDASE EVENEMENTEN
Brengen de stad in beweging
Naast grote evenementen met een nationaal of
internationaal karakter, koesteren we in Breda ook de
vele lokale sportevenementen. Deze evenementen
brengen bewoners samen en dagen hen uit om in
beweging te komen. Om je conditie te testen, prestaties
te verbeteren en alleen of samen met familie, collega’s,
vrienden of klasgenoten de strijd aan te gaan. We
belichten er twee: de Bredase hardloopevenementen en
het schoolvoetbaltoernooi.

Hardlopen is hot

Verbinding in de stad

Schoolvoetbaltoernooi  

Hardlopen is populair in Breda. Dat zie je terug in het aantal
hardloopevenementen dat wordt georganiseerd. Zo kennen we
natuurlijk allemaal de Bredase Singelloop, een jaarlijks feest voor
jong en oud op de eerste zondag van oktober. Met tegen de
20.000 deelnemers die door het centrum van Breda lopen en
finishen op de Grote Markt, aangemoedigd door tienduizenden
toeschouwers en begeleid door talloze bandjes en dj’s.

Naast de Mastboscross, de stoere wintervariant van de Singelloop, worden ook op wijk- en dorpsniveau hardloopwedstrijden
georganiseerd. Denk aan de Dorpsloop Teteringen, de Tien van
't Aogje en de 5 van Bavel. Een van de bekendere wedstrijden is
de Haagse Beemdenloop. Deze loop is in 1990 voor het eerst georganiseerd. Het is ieder jaar een gezellig samenzijn, met muziek,
een braderie en kinderattracties. Het evenement trekt tevens
regionale bezoekers.

Het jaarlijkse schoolvoetbaltoernooi is een begrip
in Breda. Dit toernooi voor het basisonderwijs
wordt al 35 jaar georganiseerd door enthousiaste
vrijwilligers. Het toernooi verloopt volgens een vaste
formule. De voorrondes en halve finales worden
in de meivakantie gespeeld op de velden van RKVV JEKA.
De finales van de verschillende categorieën vinden enkele weken
later plaats in het stadion van NAC Breda.

Breda Circuit

Van scholier tot superster

Om hun evenementen te versterken, zijn de vijf Bredase organisatoren van loopevenementen in 2019 om de tafel gegaan met
de gemeente en AV Sprint. Het idee is onder de noemer 'Breda
Circuit’ als partners naar buiten te treden en elkaar te ondersteunen in de communicatie en organisatie. Met als volgende stap
een gezamenlijke competitie die deelname aan meerdere lopen
interessant maakt.

Aan het toernooi doen meer dan twintig basisscholen mee, vaak
met meerdere teams per school. In alle categorieën bestaan de
teams uit acht spelers en voetballen ze op een aangepast speelveld. Zo maken veel kinderen kennis met voetbal, waaronder steeds
meer meiden. Wist je dat onze Bredase superster Virgil van Dijk ooit
zijn carrière bij het schoolvoetbaltoernooi is begonnen?

‘Niet massaal samen, maar samen massaal’
In 2020 kon de Singelloop niet doorgaan. Om hardloopfans niet
teleur te stellen, is eenmalig een alternatieve versie georganiseerd. 3.775 deelnemers liepen op 4 oktober een eigen ronde van
vijf, tien of eenentwintig kilometer door de stad of elders, op een
tijdstip naar keuze. Ze werden ondersteund door een belevingsapp, speciaal ontwikkeld om lopers en supporters in de Singelloop-stemming te brengen.
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Realisatie 2018-2020
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De afgelopen drie jaar is ruim 12 miljoen euro ingezet om de
voornemens uit Team Breda te realiseren. In het overzicht
op deze en de volgende pagina zie je wat de uitgaven waren
in de jaren 2018 tot en met 2020 op de verschillende
onderdelen van het sportbeleid.
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Naast de uitgaven voor de realisatie van de doelstellingen uit
Team Breda, wordt per jaar circa 11 miljoen euro uitgegeven aan
het beheer, het onderhoud en de exploitatie van de gemeentelijke
accommodaties voor binnen- en buitensport. Deze kosten zijn niet
in dit overzicht opgenomen.
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