aankondiging

Het is maandagvond 24 september 2012 in theater De Flint
in Amersfoort. Allerlei sportief geklede jongens en meisjes
zijn in de slag met jojo’s, rackets, sticks en ballen van allerlei
formaat. Het binnendruppelend publiek vormt groepjes, want
men kent elkaar van de sportvereniging. Als de gong gaat, en
de voorstelling begint, loopt de theaterzaal helemaal vol.

Theatervoorstellingen ‘Wel winnen, hè!’
Jacques van Rossum

Die avond start een lange reeks van

kenen bij de sport. Dus voor

honderden voorstellingen die, op

de bestuurders, de trainers,

initiatief van NOC*NSF en meer dan

de coaches en begeleiders, de

30 sportbonden, overal in het land

scheidsrechters en officials en

worden gegeven. Steeds weer in echte

voor de ouders.

theaterzalen, nergens in de sportkantine. De voorstellingen zijn onderdeel

Voor alle vrijwilligers

van het programma ‘Naar een veiliger

De voorstelling duurt ander-

sportklimaat’. Het stuk wordt ge-

half uur, zonder pauze, en

dragen door Ewald van Kouwen (de

begint steeds om 20.00 uur.

‘voorman’ van de stichting Positief

Hij gaat over het effectief

Coachen) en Bas Grevelink (bekend

begeleiden van jeugdspor-

van de Comedy Train en de musical

ters en is bedoeld voor alle

Joseph). Deze beide ‘senioren’ worden

vrijwilligers in de sport. Dus

bijgestaan door jeugdig theatertalent

niet alleen voor trainers en

en een groep lokale jeugdsporters.

coaches, maar ook voor bestuurs- en

liet de zaal. Ik raad u echter aan rustig

commissieleden, voor scheidsrechters

te blijven zitten. Dan krijgt u, als toe-

Vernieuwd!

en zeker ook voor ouders. Vragen die

gift, ook nog een aantal tot nadenken

Wellicht zijn sommigen eerder naar

aan de orde komen zijn: hoe kun je

stemmende uitspraken van de negen

één van de voorstellingen geweest die

een cultuur neerzetten waarin pres-

ambassadeurs, allemaal bekende per-

de afgelopen jaren zijn gegeven, onder

taties verbeteren, het aantal afhakers

sonen uit de Nederlandse sportwereld,

auspiciën van de stichting Positief

terugloopt, het aantal vrijwilligers juist

die het actieplan ondersteunen.

Coachen, in samenwerking met elf

toeneemt en tegelijk ook sportiviteit en

sportbonden. Ook voor hen is er nu,

respect toenemen? Wat zeg je vlak voor

Speellijst

in de huidige reeks, van alles te zien.

een spannende wedstrijd tegen je spor-

Als u wilt weten wanneer de voorstel-

Want hoewel de boodschap onveran-

ters? Wat doe je als de training voor

ling bij u in de buurt komt, kijk dan

derd is, zijn de manieren waarop deze

geen meter loopt? En hoe ga je om met

op www.welwinnenhe.nl of op

over het voetlicht wordt gebracht ver-

blèrende ouders langs de kant?

www.positiefcoachen.nl/theater.

nieuwd. En, zeker niet onhandig: elke
bezoeker van de huidige voorstelling

Toegift

krijgt na afloop een bundel kaartjes

Bij de première in Amersfoort stond

met suggesties mee – voor alle betrok-

het publiek na het applaus op en ver-
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