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Inleiding

Binnen de gemeentelijke sportstimulering wordt jaarlijks een verbin-
ding gelegd tussen de sportstimuleringsprogramma’s en de grote 
top- en breedtesportevenementen in de stad. Dit gebeurt door het 
aanbieden van side events op school, op pleinen en in sporthallen in 
de stad, voorafgaand aan en tijdens een (top)sportevenement. Daar-
naast zijn er stedelijke sportevenementen en -activiteiten die jaarlijks 
worden aangeboden.

De side events bestaan uit het hierop volgende stappenplan:
 1. Docentenscholing
 2. Kennismaking op school
 3. Kennismaking (vervolg) op pleinen
	 4.	Groepsbezoek	aan	het	evenement
 5. Toernooi voor verschillende doelgroepen. 

De evenementen en activiteiten zijn bedoeld om de Amsterdammer 
te informeren en deelgenoot te maken van (top)sportevenementen. 
De doelgroep is zeer divers en bestaat uit verschillende leeftijden: 
jeugd, volwassenen, 55-plussers en mensen met een handicap. 
Middels deze evenementen maken zij kennis met de sport.
 
Om	dit	te	bewerkstelligen	wordt	er	intern	samengewerkt	met	het	
primair onderwijs, Topscore, Jump-In, aangepast sporten en de stads-
delen, maar ook met externe organisaties zoals de organisatoren van 
de	(top)sportevenementen	zelf,	Topsport	Amsterdam,	het	NOC*NSF,	
de NISB en de sportverenigingen.
Er	wordt	gewerkt	met	een	rompbegroting	voor	alle	jaarlijks	terug-
kerende sportevenementen en overige incidentele breedtesporteve-
nementen. Daarnaast is er budget beschikbaar voor side events bij 
topsportevenementen.

In dit verslag worden de side events rondom top- en breedtesporte-
venementen en de structurele sportevenementen die in 2014 (mede) 
door Sportservice zijn georganiseerd, toegelicht. Per evenement wordt 
het resultaat beschreven evenals de samenwerking met instellingen, 
organisaties en/of sponsoren, locaties en periodes.
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Side events rondom top- en breedtesportevenementen 
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Jumping Amsterdam
23 t/m 26 januari 2014, Rai Amsterdam

Resultaat
•	 Kennismakingsprogramma primair onderwijs op 23 januari
 270 basisschoolleerlingen uit de groepen groep 4 t/m 6 maakten kennis met de 
 paardensport en bezochten het evenement. Ter voorbereiding op het bezoek kregen 
 de scholen het digitale lespakket ‘Paarden en paardensport’ toegestuurd.

Organisatie
De uitvoering lag in handen van Jumping Amsterdam. Sportservice heeft een rol 
gespeeld in de werving en communicatie met de basisscholen.

Side events rondom top- en breedtesportevenementen 
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Coolste baan van Nederland
1	februari	t/m	2	maart	2014,	Olympisch	Stadion	Amsterdam	

Resultaat
Het	Olympisch	Stadion	was	van	1	februari	tot	en	met	2	maart	2014,	omgetoverd	tot	
‘De Coolste Baan van Nederland’. Voor jong en oud was er 4 weken lang schaatsen en 
entertainment	in	en	rondom	het	Olympisch	Stadion,	dat	plaats	bood	aan	breedte-	en	
topsport onder één dak. Ruim 3500 leerlingen van diverse primair en voortgezet 
onderwijs scholen uit Amsterdam hebben meegedaan aan het schoolschaats arrangement. 
Er	waren	in	totaal	108.000	bezoekers	en	90.000	schaatsers.

In het laatste weekend van 28 februari t/m 2 maart vond het KPN NK Allround & Sprint 
plaats	op	de	Coolste	Baan	van	Nederland	met	aanwezigheid	van	alle	Olympische	Helden	
uit	Sochi.	Op	naar	herhaling	in	2018?	

Organisatie
De Coolste baan was een initiatief van House of Sports. Het Amsterdamse Schoolschaats 
arrangement werd gecoördineerd  (algehele communicatie naar scholen en inventarisatie 
aanmeldingen)	door	Sportservice	in	samenwerking	schaatsschool	Jaap	Eden	(instructie)	,	
Olympisch	Stadion	(rondleiding	Olympic	Experience),	de	Amsterdamse	IJsclub	(sponsoring)	
en	de	Jaap	Edenbaan	(gratis	toegangskaartjes).

Side events rondom top- en breedtesportevenementen
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IRB Rugby Women’s Sevens World Series
Maart t/m mei 2014, voortraject op scholen
16	t/m	18	mei	2104,	op	sportpark	de	Eendracht	bij	het	Nationaal	Rugby	Centrum

Resultaat
Amsterdamse	vakdocenten	Lichamelijke	Opvoeding	konden	in	maart	deelnemen	aan	een	
bijscholing in Rugby. Uiteindelijk deden er 31 vakdocenten uit het voortgezet onderwijs en 
14 docenten uit het primair onderwijs mee. 
•	 Kennismaking	en	wedstrijdtraining
 Na afloop van de bijscholing konden de docenten uit het primair onderwijs aangeven of 
 ze op school tijdens de gymlessen in de maand april een rugbyclinic of een kennismakings-
 les voor hun leerlingen wilden hebben. Hiervan hebben 10 scholen gebruik gemaakt, 
 waarvan 1 school uit het speciaal onderwijs. In totaal hebben 900 leerlingen hierdoor 
 kennis kunnen maken met rugby.
 Voor scholen uit het voortgezet onderwijs die mee wilden doen aan het scholentoernooi 
 op 17 mei tijdens de Rugby Sevens, stond er een wedstrijd-trainingsles na schooltijd op 
 het programma. Deze werd gegeven door een rugby pro van Rugby Club AAC. Dit ging 
 om drie scholen met in totaal 50 leerlingen.
•	 Rugby	Stars	en	Rugby	scholen	toernooi
Op	17	mei,	tijdens	de	Rugby	Sevens,	werd	in	de	ochtend	de	Open	dag	Rugby	Stars	voor	
het primair onderwijs georganiseerd. In de middag was het voortgezet onderwijs aan de 
beurt tijdens het rugby scholentoernooi. Het toernooi was voor meisjes en jongens teams 
uit de onderbouw. 
De Rugby Stars clinics werden door zes scholen met 260 leerlingen uit groep 5 en 6 
bezocht.	Er	deden	4	scholenteams	aan	het	toernooi	mee.	Om	de	ervaring	compleet	te	
maken, konden alle leerlingen in de loop van de dag naar een officiële wedstrijd van het 
Nederlands damesteam kijken.
De focus lag op scholen uit stadsdeel Nieuw-West en Zuid. De wens ligt er om het volgend 
jaar tot een stadsbreed evenement door te ontwikkelen.

Organisatie
Alle bovengenoemde side events zijn mogelijk gemaakt door Sportservice, Nieuw-West 
Topsport Series, Rugby club AAC, organisatie Rugby Sevens en de Nederlandse Rugby Bond. 
Voor	de	begeleiding	van	de	Open	dag	Rugby	Stars	en	het	Rugby	scholentoernooi,	was	er	
samenwerking	met	de	HVA/ALO,	ROC	Top	en	ROC	Amsterdam.

Side events rondom top- en breedtesportevenementen



8

Amsterdams WK Meidenvoetbal
Mei en juni 2014, voorprogramma op pleinen en bij diverse voetbalverenigingen
11 juni, finaledag op Sportpark de Toekomst bij Ajax
 

Resultaat
•	 Trainingen,	clinics	en	voorronden	in	de	stadsdelen.
 Bij diverse voetbalverenigingen in Amsterdam en op pleinen in de stadsdelen zijn 
 vier weken lang trainingen, clinics en voorronden georganiseerd. 
	 Op	elk	plein	en/of	veld	deden	er	gemiddeld	15	tot	20	meiden	mee.	In	totaal	hebben	
 ongeveer 600 meiden uit het primair en voortgezet onderwijs meegedaan in het 
 voor-traject.
•	 Loting	in	het	spelershome	van	Sportpark	de	Toekomst	op	30	mei
 Voor de finaledag vond een loting plaats op Sportpark de Toekomst, voorafgaande 
	 aan	een	wedstrijd	van	de	Ajax	vrouwen	tegen	Anderlecht.	Een	aantal	Ajax	speelsters	
	 waren	hierbij	aanwezig	en	verrichten	de	loting.	Ajax-vrouwen	trainer	Ed	Engelkes		
 sprak de genodigde aanvoerders van de winnende teams uit de stadsdelen toe.
•	 Finaledag	op	Sportpark	de	Toekomst	op	11	juni
 250 deelnemers tussen de 8 en 16 jaar oud, 22 teams, 6 stadsdelen. De Ajax Vrouwen 
 verzorgden een presentatietraining, coachten en begeleidden de stadsdeelteams en
 deelden handtekeningen uit. Rondom de wedstrijden waren er diverse side events 
 met aandacht voor gezond eten en drinken. 

Organisatie
De organisatie van het voortraject was in handen van de stadsdelen, de finale op Sportpark 
de Toekomst werd door Sportservice georganiseerd. Het complete evenement is mogelijk 
gemaakt door een samenwerking tussen Sportservice Amsterdam, Ajax, de voetbalbond 
(KNVB),	studenten	van	het	ROC	Amsterdam	en	combinatiefunctionarissen	voetbal.

Side events rondom top- en breedtesportevenementen



9

WK Roeien
Oktober	2013	t/m	20	augustus	2014,	voorprogramma	‘Op	weg	naar	
het WK Roeien 2014’ 
24 t/m 31 augustus, WK roeien op de Bosbaan (Amsterdamse Bos)

 
Resultaat
•	 Docentenscholing	indoorroeien	op	31	oktober	2013
 20 vakdocenten uit het primair en voortgezet onderwijs.
•	 Clinics	indoorrroeien	tijdens	de	gymlessen	november	2013	t/m	mei	2014
 1000 leerlingen uit het primair en voortgezet onderwijs.
•	 Nederlands	scholieren	kampioenschap	indoorroeien	december	2013/2014
 22 teams uit het primair en voortgezet onderwijs in december 2013 en 23 teams 
 in december 2014 (vast onderdeel geworden).
•	 Roei	je	eigen	WK	23	april	2014	Gustav	Mahlerplein
	 Promotiedag	WK	roeien,	60	teams	van	primair	en	voortgezet	onderwijs	scholen,	ROC’s		
 en bedrijven/diensten.
•	 Kennismakingslessen	Topscore	scholen	met	indoorroeien	in	combinatie	met	buiten		
 roeien bij 4 roeiverenigingen
 10 scholen met 150 leerlingen hebben gebruik gemaakt van dit aanbod.
•	 Nationaal	school	roeikampioenschap	op	de	bosbaan
 12 teams van het voortgezet onderwijs hebben aan dit kampioenschap meegedaan.
•	 City	Sprint
 4 scholenteams hebben meegedaan met deze promotie activiteit op de Keizersgracht.
•	 WK	scholierenprogramma	tijdens	het	WK	van	26	t/m	29	augustus	(PO,	VO	en	SO)
 600 scholieren hebben meegedaan aan de programma’s: ‘kijkje achter de schermen van  
 het WK en de toproeiers’, ‘Kijken op de tribune’ en ‘Daag de topper uit’.
•	 Follow-up	roeien	voor	dagwinnaars	scholierenprogramma	WK	roeien
 Ruim 100 dagwinnaars hebben van Sportservice drie roeilessen aangeboden gekregen  
 bij Roeicentrum Berlage Centrum. De lessen zijn verzorgd door Top Row.

Organisatie
De organisatie was in handen van Sportservice, de roeibond (KNRB), de organisatie van het 
WK	Roeien	2014	en	TIG	Sports	in	samenwerking	met	de	Amsterdamse	roeiverenigingen,	
het Amsterdamse Bos, Roeicentrum Berlagebrug. Verder hebben Roei coördinator Thea 
Emke	en	alle	combinatiefunctionarissen	een	grote	rol	gehad	in	het	succes	van	deze	side	
events WK roeien.

Side events rondom top- en breedtesportevenementen
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Roadshow	Major	League	Baseball	
Vrijdag 19 september 2014 was de Arena Boulevard het toneel voor de 
Major League Baseball Roadshow. In 2015 hoopt Amsterdam gaststad te 
zijn voor een tweetal Major League Baseball wedstrijden. Deze wedstrijden 
worden dan gespeeld in het nieuwe stadion in Hoofddorp.

Resultaat
De Major League Baseball Roadshow stond in het teken van pure recreatie, kennismaking 
met vele verschillende onderdelen van honkbal, slaan, werpen/vangen en honklopen. 
Voor dit evenement, dat tussen 10.00 en 18.00 uur plaatsvond, was beperkt ruimte voor 
50 deelnemers per uur. In de ochtend waren daarom gericht scholen uit Zuidoost uitgeno-
digd. In de middag waren de pupillen van honkbalverenigingen uit Zuidoost aan de beurt. 
Tussendoor was er mogelijkheid tot vrije inloop voor toeschouwers van alle leeftijden. 
Het programma zat de hele dag vol. De activiteiten werden begeleid door combinatiefunc-
tionarissen honkbal, verenigingstrainers van Bantopa en Amsterdam Marshalls en jeugdspe-
lers van Amsterdam Diamonds.
 
Organisatie
Samen met de eigenaar van de materialen en de organisatie van de Roadshow ITMS, 
had Sportservice de side events rondom honkbal georganiseerd. Verdere partners 
waren Stadsdeel Zuidoost, de KNBSB, Stichting Sportservice Amsterdam en honkbal- 
en softbalvereniging Bantopa, Amsterdam Marshalls, Amsterdam Diamonds en de 
Amsterdam Pirates. 

Side events rondom top- en breedtesportevenementen
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Davis	Cup	ontmoeting	Nederland	-	Kroatië
12 t/m 14 september 2014 in het Ziggo Dome 

Resultaat
•	 Bij	de	loting	op	11	september	op	het	stadhuis	kregen	100	leerlingen	uit	Zuidoost
 alvast een voorproefje op de kwaliteiten van de tennisspelers. Ze konden een 
 balletje slaan met de Nederlandse toptennissers Robin Haase, Igor Sijsling, 
 Thiemo de Bakker en Jean-Julien Rojer. Alles onder leiding van team captain 
 (en oud-tennisser) Jan Siemerink.
•	 Verder	hebben	600	scholieren	van	4	primair	en	voortgezet	onderwijs	scholen	
 uit Zuidoost in aanloop naar deze Davis Cup ontmoeting op de Richard 
 Krajicekveldjes meegedaan aan kennismakingslessen tennis onder leiding 
 van tenniscoaches van de KNLTB.

Organisatie
Bovengenoemde activiteiten werden georganiseerd door Sportservice in samen-
werking met de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB).

Side events rondom top- en breedtesportevenementen
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Zesdaagse van Amsterdam
20 t/m 25 oktober 2014 in het Velodrôme 

Resultaat
Wielren- en mountainbikeclinics voor leerlingen van 3 scholen van het voorgezet onderwijs 
(12 t/m 14 jaar) uit Nieuw-West op Sportpark Sloten op 23, 25 september, 7 en 9 oktober 
2014.	Er	hebben	247	leerlingen	aan	meegedaan.

Vrijkaarten voor de Zesdaagse in het Velodrôme op 23 oktober
Alle deelnemers kregen na afloop van de clinics een goodiebag. Verder konden zij bij hun 
leerkracht/begeleider aangeven of zij interesse hadden om naar de Zesdaagse te gaan. 
De 33 leerlingen, die hierin geïnteresseerd waren, kregen gratis tribunekaarten. 

Organisatie
De organisatie was een samenwerking tussen Sportservice, Nieuw-West Topsport Series, 
ASC	Olympia	en	Six	Day	Management	van	het	Velodrôme.

Side events rondom top- en breedtesportevenementen
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Side events rondom top- en breedtesportevenementen

TCS	Amsterdam	Marathon
19 oktober 2014, diverse locaties in de stad

Resultaat
•	 Echo	Mini	Marathons	(1km)	op	vier	locaties	in	de	stad
 900 deelnemers van 4 t/m 12 jaar
	 o	 Galileïplantsoen:	350	deelnemers
	 o	 Olympiaplein:	200	deelnemers	
 o De Borcht: 250 deelnemers 
 o Rijksmuseum: 100 deelnemers 
Door deze mini marathons, stonden er ruim 3000 mensen meer op het parcours om 
de 1e wedstrijdlopers aan te moedigen. Dit was duidelijk te zien bij verschillende 
tv-uitzendingen. Alle deelnemers kregen ter herinnering een medaille en een 
goodiebag mee naar huis.
•	 Skylanders	Kids	Run	(1km),	in	en	rondom	het	Olympisch	Stadion
 750 deelnemers, de winnaars van de zeven leeftijdscategorieën mochten naar de 
 NK Atletiek.
•	 Extra	attracties
 o  Vijfkamp waarin de kinderen kennis konden maken met allerlei atletiekvormen
 o  Funattracties en schminken voor de allerjongste bezoekers

Organisatie
Sportservice,	stadsdeel	Zuid	(Combiwel	en	Dynamo)	stadsdeel	Oost,	AV’23	en	
Le Champion.
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Side events rondom top- en breedtesportevenementen

Amsterdam Swim Cup
12 t/m 14 december 2014, Sloterparkbad

Resultaat
Tijdens de Amsterdam Swim Cup in het Sloterparkbad zijn er diverse side events 
georganiseerd. 

Zo heeft de organisatie van de Amsterdam Swim Cup in samenwerking met de 
coördinatrice van het Amsterdamse schoolzwemmen een Kidz persconferentie 
georganiseerd op zaterdag 13 december. 

Uit alle 8 zwembaden, waar schoolzwemmen plaatsvindt, werden 4 leerlingen uit 
groep 5 geselecteerd, die een leuke vraag hadden voor de professionele zwemmers. 
Deze 32 leerlingen mochten naast hun idool interviewen, ook bij de wedstrijden kijken.

Nieuw-West Topsport Series had voor de leerlingen van het basisonderwijs uit hun 
stadsdeel op woensdagmiddag 10 december een waar zwemparadijs gecreëerd in de 
verschillende baden van het Sloterparkbad. Bijna 70 kinderen hebben deelgenomen 
aan de activiteiten en spelletjes. Daarnaast waren er ruim 105 leerlingen uit het voort-
gezet onderwijs van stadsdeel Nieuw-West, die op vrijdag 12 december clinics wed-
strijdzwemmen onder leiding van Nick Driebergen hadden gevolgd. Al deze leerlingen 
kregen een vrijkaart voor de wedstrijden tijdens het weekend.

Organisatie
Sportservice, Amsterdam Swimcup, Nieuw-West Topsport Series, Referee sport-
marketing en de Koninklijke Nederlandse Zwembond.
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Jaarlijkse stedelijke sportevenementen 
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Nieuwjaarsvolleybaltoernooi
6 en 7 januari 2014, Sporthallen Zuid
Jaarlijks volleybaltoernooi voor diensten, scholen en bedrijven 

Resultaat
•	 62	teams	in	de	recreatieklasse	en	8	teams	in	de	wedstrijdklasse
 650 deelnemers: gemeentelijke instellingen, vakleerkrachten uit het primair en 
 voortgezet onderwijs en relaties van de gemeente Amsterdam
 
Organisatie
Het Nieuwjaarsvolleybaltoernooi werd georganiseerd door Sportservice. 
Er	waren	twaalf	scheidsrechters	van	de	volleybalbond	(Nevobo)	aanwezig.	
De sportverzorging was in handen van het Sportmedisch Advies Centrum.

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen
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Sport-	en	Funtoer
Gratis	sport-	en	spelactiviteiten	voor	kinderen	van	6	t/m	12	jaar,
In de voorjaars-, zomer-, herfst- en kerstvakantie 2014 in één of 
meerdere stadsdelen

Resultaat
•	 De	Sport-	en	Funtoer	vond	in	2014	zeven	keer	plaats	op	6	locaties	in	de	stad.

	 	 Datum	 Stadsdeel	 Locatie	 Aantal	deelnemers

	 	 25/02	-	28/02	 Centrum	 Sporthal	Oostenburg	 		 	1700
  08/07 - 11/07 Zuid Sporthal De Pijp    1145
  12/08 - 14/08 Zuid Mirandabad    700
  13/10 - 16/10 West Blauw-Withal    2950
  17/10 Noord Ronald McDonald Centre  110
	 	 22/12	-	24/01	 Oost	 Wethouder	Verheijhal	 	 1800
  29/12 - 30/12 Zuid Sporthal De Pijp    550

   Totaal	aantal	deelnemers	2014			 	 													8955

Organisatie
De Sport- en Funtoer wordt mogelijk gemaakt door Sportservice (attracties, trainers en 
combinatiefunctionarissen, sportmateriaal, communicatie, promotie, aankleding en kleding 
medewerkers) en de stadsdelen (accommodatie, medewerkers en programmering dag-
programma’s). De uitvoering van de sportclinics lag zoveel mogelijk in handen van de
combinatiefunctionarissen en/of ingehuurde lokale sportorganisaties.

 

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen



18

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen

Nationale	Sportweek	(Amsterdam)
19 t/m 26 april 2014
Landelijke sportweek ter promotie van de breedtesport. 
Sportservice faciliteert de Amsterdamse sportaanbieders hierin

Resultaat
•	 200	sportactiviteiten	en	60	sportorganisaties	in	Amsterdam
 Alle sportaanbieders werden aangeschreven om tijdens de Nationale Sportweek gratis  
 kennismakingsactiviteiten te organiseren ter promotie van hun sport en vereniging. 
 De Amsterdamse activiteiten werden vervolgens extra gepromoot door de stad. Iedere  
 bezoeker ontving een bidon met ‘Amsterdam sport samen’ erop.

Organisatie
NOC*NSF	en	de	Stichting	Nationaal	Sport	Platform	zijn	de	initiatiefnemers	van	de	
Nationale Sportweek. Sportservice was in het bijzonder verantwoordelijk voor de werving 
en inventarisatie van de aanmeldingen van sportaanbieders, en de promotie (advertenties 
in regionale kranten, posters) in Amsterdam.
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Koningsspelen
25 april 2014, op diverse locaties in de stad
Landelijke sportdag ter viering van de verjaardag van Koning Willem Alexander

Resultaat
•	 Sportdagen	op	basisscholen
 55 Amsterdamse basisscholen. Ruim 49% van de scholen waren vrij. Toch een 
 bereik van 9000 leerlingen
•	 Centrale organisatie van koningssportdagen 
	 Omdat	veel	scholen	gesloten	waren	i.v.m.	de	meivakantie	is	besloten	om	op	9	locaties	
 in de stad een Koningssportdag te organiseren voor de jeugd die vrij was. Deze 
 evenementen zijn georganiseerd door het sportbuurtwerk van de stadsdelen. 
	 Een	bereik	van	4000	deelnemers
•	 Sportdag	voor	het	speciaal	onderwijs	bij	de	Burgerschool
 Ruim 400 kinderen van het speciaal onderwijs (4 scholen) deden mee aan een 
 Koningsspelen sportdag georganiseerd door revalidatiecentrum Reade.

Organisatie
De organisatie lag in handen van docenten en vrijwilligers van de scholen, de gemeente 
Amsterdam,	Sportservice	en	de	stadsdelen.	Om	zoveel	mogelijk	scholen	in	de	stad	aan	
te moedigen om mee te doen aan deze unieke sport- dag, heeft de gemeente Amsterdam 
praktische	ondersteuning	aangeboden	in	de	vorm	van	sportmaterialen	uit	de	Sport-O-
Theek, communicatie en vrijwilligers van sportopleidingen en op de locaties zelf.
Betrokken	partners	waren	Waternet,	de	Amsterdamse	Aanpak	Gezond	Gewicht,	
vrijwilligers	van	sportopleidingen	van	het	ROC	en	Reade,	sportaanbieders	Combiwel	
en Dynamo.

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen
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Bevrijdingsvuurestafette
Nacht van 4 op 5 mei 2014
Bevrijdingsloop van Wageningen naar Amsterdam, viering van 69 jaar vrijheid

Resultaat
•	 Bevrijdingsvuurestafette Amsterdam
 69 enthousiaste Amsterdamse sporters brachten in estafettevorm het Bevrijdingsvuur 
 van Wageningen naar Amsterdam. Deze estafette staat symbool voor de overgang van 
 herdenken naar vieren, van 4 mei naar 5 mei. De route was verdeeld in zeven etappes 
 en eindigde in het Westerpark, waar het Bevrijdingsfestival in volle gang was. De lopers 
 werden gehuldigd op het podium en het Bevrijdingsvuur werd ontstoken.

Organisatie
Het evenement is landelijk opgezet door het Comité 4 en 5 mei Wageningen. Iedere 
gemeente heeft hierin zelf de verantwoordelijkheid om iets te organiseren. De organisatie 
van de Bevrijdingsvuurestafette Amsterdam lag in handen van Sportservice, in samenwer-
king met het 4 en 5 mei comité Amsterdam.

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen
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Verkiezing	Sportiefste	Voortgezet	Onderwijs	
School	van	Nederland
21 mei 2014, Hogeschool van Amsterdam (Academie Lichamelijke
Opvoeding),	7e editie

Resultaat
•	 Verkiezing	Sportiefste	Basisschool	van	Nederland
	 Vijf	voorgezet	onderwijsscholen,	waaronder	de	Amsterdamse	‘Open	Schoolgemeen-
	 schap	Bijlmer’	(OSB),	streden	om	de	titel	‘Sportiefste	voortgezet	onderwijs	school	van	
 Nederland’. De scholen waren genomineerd vanwege hun vooruitstrevende beleid 
	 op	het	gebied	van	bewegen	en	sport.	De	titel	ging	naar	de	OSB.

Organisatie
De tweejaarlijkse verkiezing werd georganiseerd door de Koninklijke Vereniging voor 
Lichamelijke	Opvoeding	(KVLO)	en	het	NOC*NSF.	Dit	is	het	2e jaar dat er een samenwer-
king tussen de gemeente Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam (Academie 
Lichamelijke	Opvoeding	en	Media	Academie	Amsterdam)	rondom	dit	evenement	is.	
Volgend jaar vindt de verkiezing Sportiefste School van Nederland voor het primair 
onderwijs	plaats	in	Groningen.

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen
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Copa Amsterdam Sportfestival
6	t/m	9	juni	2014	in	en	rondom	het	Olympisch	Stadion

Resultaat
•	 AEGON	Copa	Amsterdam	op	7	t/m	9	juni
 International jeugdvoetbaltoernooi voor de beloften uit diverse landen. In totaal 
 15.000 toeschouwers
•	 Amsterdam	Straattennis	Cup	op	6	juni
	 Overdag	hebben	200	leerlingen	tussen	de	8	en	12	jaar	oud	van	diverse	scholen	uit
	 	Amsterdam,	onder	toeziend	oog	van	Jacco	Elthing	aan	straattennisactiviteiten	en	
 wedstrijden meegedaan. Van 16.00 tot 19.00 uur streden ongeveer 110 deelnemers 
 van tennisverenigingen en Topscore scholen om de Amsterdamse Straattennis Cup.
•	 We	Own	The	Night	(vrouwenloop)	op	7	juni
	 Op	zaterdagavond	hebben	rond	de	4000	vrouwen	meegedaan	aan	een	10	km	loop	
 langs verschillende highlights van Amsterdam.
•	 Sprint	Challenge	op	8	juni
 80 deelnemers tussen de 7 en 18 jaar, 2e editie. Deelnemers konden zich kwalificeren 
	 voor	de	Amsterdam	Flame	Games	op	31	augustus	in	het	Olympisch	Stadion.
•	 Amsterdam	City	Streetball	Tournament	op	8	juni	en	Streetball	Masters	Amsterdam		
	 op	9	juni
 In de leeftijdscategorieën: 6-8 jaar, 8-10 jaar, 10-12 jaar en 12-14 jaar streden 40 teams 
	 (320	deelnemers	om	het	Amsterdams	kampioenschap.	Op	zondag	streden	60	teams	
 (480 deelnemers) bij de Streetball Masters (NBB) om zich te plaatsen voor het Neder-
 lands kampioenschap dat op 19 juli in Amsterdam plaatsvindt.
•	 Finale	NK	(7	juni)	en	WK	Cruyff	Courts	6	tegen	6	op	8	juni	(voetbal)
 14 jongens en meisjes teams uit heel Nederland hebben zich geplaatst voor de finales  
 op zaterdag 6 juni. Nederland doet het goed maar wordt 2e bij zowel bij de meiden 
 (Spanje 1e) als bij de jongens (Denemarken 1e).

Organisatie
Het	Copa	Amsterdam	Sportfestival	is	een	initiatief	SportGen	en	Sportservice	in	samen-
werking met de organisatoren van diverse  evenementen zoals de Cruyff Foundation 
(Cruyff Courts 6 tegen 6), KNLTB (Straattennis Cup), NBB (Streetball Masters), Fjuze 
(We	Own	the	Night).
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Beach	event	op	de	Dam
12 t/m 22 juni 2014
Top- en breedtesport: beachsoccer, beachvolleybal en beachkorfbal. Het beachvolley-
bal stond dit jaar in het teken van promotie voor het WK Beachvolleybal 2015.

Resultaat	beachvolleybal
•	 Eredivisie	Beachvolleybal	Grand	Slam	op	13,	14	en	15	juni
•	 Beachvolleybaltoernooi	voor	scholen	uit	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	op	19	en	20	juni
 Deelnemers primair onderwijs:10 teams uit de bovenbouw 
 Deelnemers voortgezet onderwijs: 6 teams
•	 Clinics	voor	scholen	uit	het	primair	en	voortgezet	onderwijs	op	16	en	17	juni
 Deelnemers: 14 scholen, 500 leerlingen

Resultaat	beachsoccer
•	 Open	NK	Beachsoccer	op	21	en	22	juni
 Zaterdag 21 en zondag 22 juni stond de Dam in het teken van de voorrondes van het
 NK Beach Soccer 2014. Door het hele land spelen teams voor de felbegeerde titel Nederlands  
 Kampioen Beachsoccer 2014. De winnaars van de voorrondes spelen zaterdag 19 of zondag 20  
	 juli	de	finale.	Ook	de	finale	werd	op	de	Dam	in	Amsterdam	gespeeld. Bezoekers: 4000.
•	 Beachsoccertoernooi	voor	diensten	en	bedrijven	op	19	juni
 Het Diensten & Bedrijven beachsoccertoernooi werd voor de 9e	keer	op	rij	gespeeld.	Er	waren	
 8 teams en 150 bezoekers.
•	 Beachsoccertoernooi	voor	scholen	uit	het	primair	-en	voortgezet	onderwijs	op	19	en	20	juni
		 Vanuit	het	primair	onderwijs	deden	er	op	19	juni	8	teams	uit	groep	5	t/m	8	mee.	Op	20	juni	speel	
 den 6 teams in de arena van het voortgezet onderwijs. In totaal hebben er 200 kinderen meegedaan.

Resultaat	beachkorfbal
•	 Beachkorfbal	op	20	juni
 Beachkorfbalclinic voor scholen uit het primair onderwijs op 20 juni
 Deelnemers: 50 leerlingen van diverse basisscholen.

Organisatie
Overal	Zand	B.V.,	de	Nederlandse	Volleybalbond	en	Stichting	Holland	Beach	Soccer	in	samenwerking	
met Sportservice. De toernooien voor scholen, diensten en bedrijven waren de verantwoordelijkheid 
van Sportservice. Beachkorfbal wordt georganiseerd door de Korfbalbond en spelers van het 
Nederlandse team.

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen
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Olympic	Moves
13	juni,	Olympisch	stadion	en	verschillende	sportaccommodaties	in	Amsterdam
Nationale jaarlijkse schoolsportcompetitie, bedoeld om jongeren tussen
de 12 en 19 jaar (meer) te laten sporten en hun vaardigheden te vergroten

Resultaat
Landelijke	resultaten
Olympic	Moves	(voorheen	Mission	Olympic)	is	de	grootste	schoolsportcompetitie	van	Nederland.	
Het is een jaarlijkse competitie tussen scholen uit het voortgezet onderwijs, waarbij jongeren 
elkaar eerst regionaal en daarna nationaal uitdagen om het nationaal kampioenschap voor 
scholen. 150.000 jongeren van 300 middelbare scholen doen mee aan de regionale kampioen-
schappen.	Amsterdam	is	Hosting	City	van	‘Olympic	Moves	The	School	Final’	en	ontvangt	de	
finalisten	(5500	leerlingen)	in	het	Olympisch	Stadion	(opening	en	sluiting)	en	in	14	
sportaccommodaties.

Organisatie
De organisatie is in handen van sportmarketingbureau Sportvibes. Sportservice ondersteunt, 
adviseert en faciliteert m.b.t. de sportaccommodaties in en rond Amsterdam. De belangrijkste 
partners	zijn	NOC*NSF	(initiatiefnemer),	Coca	Cola,	de	Koninklijke	Vereniging	voor	Lichamelijke	
Opvoeding	(KVLO)	en	sinds	2013	ook	Achmea.	In	Amsterdam	werd	gebruik	gemaakt	van	
zeventien sportaccommodaties voor de sportfinales.

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen
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Koala	Games
20	juni	2014,	Olympisch	stadion
De 12e editie van de jaarlijkse sportdag voor kinderen met een beperking

Resultaat
Deze editie kende 150 deelnemers, waarbij de kinderen van de Van Detschool (ZMLK) 
in grote getale vertegenwoordigd waren. 

Organisatie
Het	evenement	werd	georganiseerd	door	de	Stichting	Olympisch	Stadion	Amsterdam	
in samenwerking met Dell Community. Sportservice gaf een financiële bijdrage.
Naast	de	30	vrijwilligers	van	Dell	zijn	combinatiefunctionarissen	betrokken.	Ook	een	
aantal sportverenigingen hebben geholpen tijdens het evenement.

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen
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Amsterdamse	Olympische	Dagen
19	en	20	juni	2014,	Sportpark	Ookmeer	
Afsluitende sportdagen van een schooljaar sportstimulering in het primair 
onderwijs (groepen 7 en 8), 19e editie

Resultaat
•	 In	2014	deden	er	3940	leerlingen	van	108	basisscholen	(over	twee	dagen)	mee	
	 aan	de	AOD.
 Alle leerlingen konden kiezen uit 20 takken van sport die in toernooivorm aangeboden 
 werden. Naast deze wedstrijdsporten werden er ook sporten in clinicvorm aangeboden 
 en waren er diverse funattracties.

Sporters	op	Wereldreis	en	Water	uit	de	Kraan	als	centrale	thema’s
Het thema sporters op wereldreis kwam tot uiting in de opening/sluiting, bij de wedstrijd-
sporten	en	de	indeling	van	het	sportpark.	Daarnaast	wordt	tijdens	de	AOD	water	als	enige	
dorstlesser aangeboden.

Uitreiking	Fair	Play	Cup
Fair	Play	speelt	jaarlijks	een	grote	rol	tijdens	de	Amsterdamse	Olympische	Dagen	(AOD).	
Leerlingen kunnen tijdens de sportdag groene en rode kaarten krijgen voor sportief en 
onsportief gedrag. De school die het sportiefste gedrag vertoont, krijgt de Fair Play Cup.

De	AOD	bestaat	in	2015	20	jaar.

Organisatie
De	AOD	wordt	georganiseerd	door	Sportservice	in	samenwerking	met	de	Academie	
voor	Lichamelijke	Opvoeding.	Daarnaast	maken	partners	als	Randstad	Sport,	UNICEF	
Amsterdam, Under Armour en Cargill, het evenement mogelijk.

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen
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Gerrie	Knetemann	Classic
14	september	2014,	start	vanaf	het	Olympisch	Stadion	
Een	cyclo	toeristische	tocht	ter	ere	van	Gerrie	Knetemann	door	het	
Groene	Hart

Resultaat
•	 Toertochten	van	45,	75,	110	en	150	km
 Deelnemers: 2800 (waarvan 810 deelnemers uit Amsterdam)
•	 Kneet	Kids	Ride	(t/m	15	jaar)
 Deelnemers: 100 kinderen
•	 Dikke	Banden	Race	(6	t/m	11	jaar)
 Deelnemers: ruim 70 kinderen

Organisatie
De organisatie lag in handen van Sportevenementen.nl BV. en MIR Sportmarketing BV. 
Sportservice heeft een rol gespeeld in de werving van deelnemers en in de communicatie.

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen
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Schaatsen	op	het	Leidseplein	(Winterplaza)
17 november 2014 t/m 5 januari 2015, Leidseplein 

Resultaat
•	 schaatslessen	aan	Amsterdamse	scholen
 700 leerlingen van 12 scholen uit het primair (groep 7 en 8) en voortgezet onderwijs 
 (klas 1 en 2) kregen schaatsles op de schaatsbaan op het Leidseplein. Na afloop 
 kregen alle leerlingen een vrijkaartje om nog een keer te komen schaatsen op de 
	 Jaap	Eden	IJsbaan.

Organisatie
De organisatie is tot stand gekomen door een samenwerking tussen Sportservice en 
de organisator van Winterplaza (Frans Stuy). De schaatslessen werden gegeven door 
instructeurs van De Schaatsschool Amsterdam.

Jaarlijkse stedelijke sportevenementen


