
Verenigingsambassadeurs: de link tussen het EK2016 en SAV 

 

 

 

In 2016 organiseert Nederland het EK Atletiek (http://www.amsterdam2016.org). Onder de slogan 

'Athletics like never before' is het naast de organisatie van de sportieve onderdelen tevens de 

ambitie van de KNAU om een toernooi te organiseren dat 'een goede legacy voor de desbetreffende 

sport betekent' (http://www.atletiekunie.nl/index.php?page=3848). Denk hierbij aan het ontwikkelen 

van de sport in de breedte, want hoewel in Nederland ongeveer 4 miljoen mensen geregeld 

recreatief hardlopen, schommelt het aantal leden van de atletiekunie al jaren rond de 120.000. 

Daarmee komt atletiek in de lijst met drukst beoefende sporten van NOC/NSF slechts op de 24e 

plek. Van onze vereniging zijn ongeveer 480 mensen lid, op een totale bevolking in de streek van 

ongeveer 60000 mensen is dat slechts 0,8%. Groeikansen genoeg in de regio dus! 

 

Om zich te laten voeden met goede ideeën, heeft de KNAU de verenigingen gevraagd mee te 

denken over de promotie en omkadering van het toernooi, de kaartverkoop, de betrokkenheid van 

de KNAU-leden bij de wedstrijden enzovoorts. Bij SAV zijn Paul Olofsen en Addis Riet aangesteld 

om als zogenaamde verenigingsambassadeurs deze rol te vervullen. In feite zijn zij de schakel 

tussen het EK en onze vereniging. Beiden zijn zeer gemotiveerd om leuke dingen te verzinnen en 

organiseren die verband houden met het toernooi. Amsterdam ligt op nog geen uur rijden van de 

kantine van SAV vandaan, en het zou voor iedereen zonde zijn als we de kans iets voor het toernooi 

en de atletieksport te betekenen zouden laten liggen. 

 

Heb je vragen, ideeën, of zie je een rol voor jezelf weggelegd om het EK 2016 te promoten: neem 

Paul Olofsen (links) en Addis Riet (rechts) broeden op een ludieke actie met hun estafettestokje. Foto: Oscar van 

Crimpen  



dan contact op met Addis Riet of Paul Olofsen. 

 

Geschreven door:  Daniel Hoenderdos 
conAddis en of Paul Paul en Addis! 


