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De Nationale Sportweek is 
dé week van het jaar waarin 
de Sport in Nederland extra 
onder de aandacht van elke 

Nederlander wordt gebracht. 
Inmiddels weten we eigenlijk 

allemaal wel dat sporten leuk 
en gezond is. En ook weten 

we dat het de integratie en de 
sociale contacten bevordert.

Toch zijn nog steeds niet 
genoeg Nederlanders vol-

doende sportief actief. 
Daarom is de Nationale 
Sportweek in het leven 

geroepen. Om nogmaals, heel 
nadrukkelijk te laten zien, 
wat de sport in Nederland 

allemaal doet, hoe leuk het is 
om te sporten en hoe belang-
rijk het is om alleen of samen 

met anderen sportief 
actief te zijn.

de Sportbestuurder, oktober 2005
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Wat is de Nationale Sportweek?
De Nationale Sportweek is dé week van het jaar waarin 
de Sport in Nederland extra onder de aandacht van elke 
Nederlander wordt gebracht. Inmiddels weten we eigen-
lijk allemaal wel dat sporten leuk en gezond is. En ook 
weten we dat het de integratie en de sociale contacten 
bevordert.

Thema’s centraal
De Sportbestuurder sprak met Coen van den Bemt 
namens NOC*NSF direct betrokken bij de opzet van 
de week. We vroegen hem naar de stand van zaken 
en eventuele wijzigingen ten opzichte van 2005. “We 
zijn natuurlijk hartstikke druk om met diverse partijen 
tot mooie activiteiten te komen. Begin november zal 
er nieuwe informatie op de site worden gezet. Wat we 
in 2006 voor het eerst gaan doen is dat we tijdens de 
Nationale Sportweek kiezen voor themadagen. Daarbij 
moet je denken aan de Nationale dag van de Balsporten 
met medewerking van de voetbal-, hockey- en basket-
balbond, de Nationale dag van de Watersport (roeien, 
kano, zwemmen en watersport), de Nationale dag van 
de Schoolsport, de Nationale dag van de Racketsport 
(tennis, squash, tafeltennis), de Nationale dag van het 
Fietsen (toerfietsen, wielrennen en spinning, de Nat. dag 
van de Gymnastische Sport en de Nationale dag van de 
Wandelsport. Momenteel vindt er naarstig overleg over 

de planning plaats. De definitieve indelingen worden 
via de site en de bonden zo spoedig mogelijk bekend 
gemaakt. Natuurlijk zijn we ook erg blij met de toezeg-
gingen van opleidingen als CIOS en ALO om studenten 
die week in te zetten bij de duizenden sportactiviteiten”.

We hopen dat de Nationale Sportweek zo’n groot succes 
is dat het een jaarlijks terugkerende week wordt. Van 14 
t/m 22 april 2006 vindt voor de derde keer de Nationale 
Sportweek plaats. Hiervoor vragen we iedereen die bezig 
is met het organiseren van sport en het plannen van 
sportieve evenementen om te kijken in de agenda van die 
week. Alles wat er al in staat aan sportieve evenementen 
kan aangemeld worden. Uw organisatie doet zo al mee 
en ondersteunt op die manier de Nationale Sportweek en 
dus dé sport in Nederland! En het levert de eigen activi-
teit extra publiciteit op!

Staat er nog niets in de agenda van die week, maar wilt 
u toch graag meedoen met de week? Verzin dan een 
activiteit, plan en organiseer hem in die week en meld 
de activiteit aan. Kijk verder op deze website want onder 
de knop ‘Organiseren’ staan veel ideeën en hulpmiddelen 
(zoals voorbeeld, artikelen, persberichten, kant-en-klare 
advertenties en promotiematerialen).

Kijk eens op: www.nationalesportweek.nl

Meer informatie?

Meer informatie en vele andere artikelen zijn te vinden op www.sportvraag.nl of op www.nationalesportweek.nl


