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door Petra Bies
e-mail: p.bies@ed.nl

EINDHOVEN – De verhuizing van
Fontys Sporthogeschool naar
Eindhoven is in de regio niet on-
opgemerkt gebleven. Eind 2012
verruilde de school Sittard en Til-
burg voor luxe nieuwbouw op
sportpark De Genneper Parken;
sindsdien zwermen de studenten
uit over Eindhoven en omgeving
voor stages en projecten. „Een
groot deel van onze studenten, ze-
ker de laatstejaars, woont in Eind-
hoven. Zij zoeken hun stageplaats
bijvoorbeeld veelal in de regio”,
zegt Christian Selk, docent en sta-
gecoördinator op de hogeschool.
Het is precies wat de gemeente
Eindhoven beoogde toen het met
Fontys onderhandelde over een
eventuele verhuizing. „De ge-
meente heeft al in een vroegtijdig
stadium nagedacht over wat ze
met onze komst zou willen
doen”, zegt Pieter Cornelissen
van de Sporthogeschool. „Mensen
van de gemeente komen dan ook
actief naar ons toe. In Tilburg en
Sittard gebeurde dat nooit.”
Meest opvallend zijn misschien
wel alle eerstejaars die actief zijn
in het regionale verenigingsleven:
zij lopen stuk voor stuk verplicht
stage bij een club in Eindhoven of
omgeving. Dit jaar gaat het om
240 eerstejaars. Ze zijn verdeeld
over 58 clubs, waarvan 32 in Eind-

OIRSCHOT – Een 33-jarige vrouw
uit Oirschot is donderdagavond
in haar woonplaats aangevallen
door een 30-jarige man uit Til-
burg. De man nam daarna haar
hond mee.
De vrouw liet rond elf uur haar
hond uit op de Koestraat toen de
man haar belaagde. De Tilburger
zou de vrouw ook onzedelijk heb-
ben betast. Het slachtoffer zette
het op een gillen, waarna de man
op de vlucht sloeg. Hij nam de
hond mee. De politie trof de ver-
dachte rond kwart over elf aan op
de Koestraat, ter hoogte van het
klooster. Hij had de hond nog bij
zich. De man zit in de cel.

EINDHOVEN – Een deel van de snel-
weg A67 wordt van 18 tot en met
23 mei ’s nachts afgesloten voor
verkeer. Het gaat om het stuk tus-
sen Someren en knooppunt Leen-
derheide. Daar worden dan werk-
zaamheden uitgevoerd. Rijkswa-
terstaat pleegt die week onder-
houd aan het asfalt.
De snelweg gaat dicht in de rich-
ting van Eindhoven. Het verkeer
zal worden omgeleid.
De afsluitingen gelden in de be-
treffende periode van 21.00 tot
05.30 uur, behalve in de nacht van
vrijdag op zaterdag. Dan blijft de
snelweg tot 09.00 uur ’s ochtends
dicht.

HAARLEM – Een van omkoping,
meineed en valsheid in geschrifte
betichte ambtenaar (53) uit Hoofd-
dorp verdwijnt drie jaar achter
slot en grendel. Dit heeft de recht-
bank in Haarlem gisteren be-
paald. De man is een aantal jaren
geleden al eens veroordeeld we-
gens omkoping. Hij werkte toen
bij de gemeente Son en Breugel.
Tegen de voormalig topambte-
naar bij de gemeente Haarlem-
mermeer had het Openbaar Minis-
terie vier jaar gevangenisstraf
geëist.
Volgens de rechtbank is bewezen
dat de voormalige directeur Be-
heer en Onderhoud in 2008 en
2009 in ruil voor steekpenningen
werk gunde aan bedrijven van
twee medeverdachten van 68 en
64 jaar oud. Dat gebeurde zonder
dat de klussen werden aanbe-
steed.
Voor een belangrijk deel gebeurde
dit via De Waterwolf, het ver-
zelfstandigde onderhoudsbedrijf
van de gemeente Haarlemmer-
meer. Dat bedrijf verwerkte on-
der supervisie van de directeur
(56) ook nog eens voor tonnen
aan valse facturen van de bedrij-

ven in de boekhouding. De man
die in ruil voor 250.000 euro aan
steekpenningen tal van opdrach-
ten ontving, kreeg na een eis van
drie jaar gevangenisstraf nu twee
jaar cel opgelegd. De man die
meer dan een ton op de bankreke-
ningen van de voormalige Sonse
ambtenaar stortte, kreeg een jaar
voorwaardelijke celstraf en 240
uur taakstraf.
De directeur van Waterwolf
kwam er vanaf met drie maanden
voorwaardelijk en 150 uur taak-
straf. Hij verrijkte zichzelf vol-
gens de rechtbank amper en werd
op het zwaarste punt van de aan-
klacht vrijgesproken: het moed-
willig goedkeuren van valse factu-
ren van de 68-jarige medeverdach-
te.
De rechtbank verweet de 53-jari-
ge oud-topambtenaar publieke
middelen onverantwoord te heb-
ben ingezet om daar zelf ‘schaam-
teloos’ van te profiteren en noem-
de de manier waarop hij te werk
ging ‘onthutsend’. De voormalig
topambtenaar runde naast zijn
baan twee bedrijfjes, waarmee hij
nepadviezen uitbracht.
Hij plukte bestaande rapporten
van internet. Daarna voorzag hij
die, zoals het OM eerder stelde
‘na wat knip- en plakwerk’ van
zijn eigen signatuur en factureer-
de dat ‘advieswerk’ tot een bedrag
van ruim 350.000 euro.
De hoofverdachte werd eerder ver-
oordeeld wegens omkoping. Hij
werkte toen bij de gemeente Son
en Breugel. Bij zijn sollicitatie in
Haarlemmermeer vervalste hij
zijn ontslagbrief. Ook voor dit
‘laakbare gedrag’ werd hij be-
straft.

Rechtbank: man zette pu-
blieke middelen onverant-
woord in om daarvan zelf
schaamteloos te profiteren

53-jarige man werd eerder
veroordeeld voor omkoping
toen in bij de gemeente
Son en Breugel werkte

Oud-ambtenaar
gemeente Son en
Breugel veroordeeld
voor onder meer
omkoping en
meineed.
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Natuurlijk zijn katten niet
schuldig aan de teruggang van
het aantal vogels, zoals laatst in
deze krant werd gevraagd. Aan
mijn kat zal het in ieder geval
niet meer liggen. Hij heeft wel
veel gevangen hoor: muizen,
ratten, eekhoorns, konijntjes,
kauwen, duiven en heel veel
meesjes en vinkjes. En nog
komt hij wel eens met een vers
tussendoortje thuis, maar lang
niet meer zo vaak. Inmiddels is
hij met zijn veertien jaar (of
vijftien?) wel wat rustiger ge-
worden. Gaat niet meer twee
maanden per jaar weg, maar
blijft in de buurt.
Toen hij jaren terug eens met
een piepklein zwart konijntje
in zijn bek over de schutting
sprong, heb ik hem een hals-
bandje met belletje omgedaan.
Dat heeft niet lang geduurd.
Met een poot onder het bandje
klom hij op drie poten in de
boom, verontwaardigd miau-
wend zonder geluid (hij is als
kitten zijn stem kwijtgeraakt
en dat is nooit meer goedgeko-
men). Bandje maar weer af
dus. Met het gevolg dat hij re-
gelmatig met veertjes aan zijn
neus en heel brutaal kijkend
binnenkwam.
Echt, ik vind het ook zielig
hoor voor de vogeltjes, maar
toch ben ik blij dat mijn kat
geen belletje om heeft. Want
sinds het zwarte monster in
huis is, heb ik geen muizen
meer. Hij vangt ze nog steeds
en eet ze keurig op zodat ik de
restjes niet hoef op te ruimen.
Dus, als hij er straks niet meer
is (ik geef hem nog een jaar,
misschien twee?), dan komt er
geheid weer een kat. Of mis-
schien wel twee. Want het gro-
te voordeel van een kat is toch
wel dat er geen muizen in huis
zijn. Hoewel, ik ken ook een
kat die heel trots met een (al)
dode muis in zijn bek thuis-
komt. Daar hebben we dus
niks aan. En die teruggang van
het aantal vogels? Dat ligt niet
aan de kat, maar aan de geculti-
veerde natuur, zo blijkt uit on-
derzoek.

hoven. „Bij hockeyclub Oranje
Zwart lopen bijvoorbeeld acht-
tien studenten rond”, aldus Selk.
Wat stagiairs bij een club doen,
verschilt. „De één vindt het heel
leuk om met kinderen te wer-
ken”, zegt Selk. „De ander heeft
zelf op hoog niveau gespeeld en
geeft nu trainingen op dat ni-
veau.” Selk vertelt dat de stagiairs
bij de clubs vaak van harte wel-
kom zijn. „Zij hebben al jaren een
tekort aan kader en er is een enor-
me behoefte aan trainers.”
Studenten en partijen in de regio
worden aan elkaar gekoppeld via
het Sportleerbedrijf, onderdeel

van Sportformule van de gemeen-
te Eindhoven. Het Sportleerbe-
drijf dient als uitzendbureau voor
studenten van de sporthoge-
school en van sportopleidingen
van het Summa College. Iedereen
die iets met sport wil en daarbij
studenten kan gebruiken, kan bij
het Sportleerbedrijf aankloppen.
Niet alleen verenigingen doen
dat, maar bijvoorbeeld ook scho-
len. Zo organiseerden teams van
studenten vorige week de Natio-
nale Sportweek op scholen in
Eindhoven. Bovendien runnen
studenten het project Brabantse
Basisscholen in Beweging in vijf

Brabantse gemeentes waaronder
Helmond en Eindhoven. Het pro-
ject moet bewegen op scholen sti-
muleren. „Bij basisschool ’t Palet
in Eindhoven hebben we bijvoor-
beeld twistervlakken op het
schoolplein gemaakt”, zegt twee-
dejaars student Nander Zuidema.
„Verder hebben we een verkeers-
plein aangelegd waar de kleuters
met hun fiets overheen kunnen
en er zijn tafeltennistafels en voet-
balkooitjes gekomen.”
Bovendien weet het bedrijfsleven
de hogeschool steeds beter te vin-
den. Ze schakelen studenten bij-
voorbeeld in om te helpen bij ge-

zondsheidsmanagement voor
hun personeel. Maar ook een orga-
nisatie als de Stichting Marathon
Eindhoven maakt graag gebruik
van de studenten. „We stonden
langs het parcours en begeleidden
lopers”, vertelt Zuidema. De wa-
teraangevers kregen zelfs een uit-
gebreide cursus. Want een ver-
keerd aangereikt bekertje, dat kan
een loper zomaar een record kos-
ten.

EINDHOVEN – Luid gejoel
klinkt in sporthal De Mor-
tel in Eindhoven. Een leer-
ling van Mytylschool Ga-
briël in Den Bosch slaat
met een tennisracket te-
gen een bal op een paaltje.
Het balletje eindigt achter
in de gymzaal; genoeg tijd

dus voor de jongen met
rollator om, voortgeduwd
door een leidster, een
punt te scoren voor zijn
school. Samen met vijf an-
dere scholen voor speciaal
onderwijs doet de Gabriël-
school deze donderdag
mee aan een sportdag.
Anouk Goossens (20)
heeft de dag mede georga-
niseerd. De van oorsprong
Helmondse woont tegen-
woordig in Eindhoven en
is derdejaars Sports & Leis-
ure Urban aan de Sportho-
geschool. De sportdag
vormt een van haar stage-
opdrachten. Haar belang-

rijkste taak is het aanstu-
ren van de overige zeven
stagiairs die ingeschakeld
zijn als bijvoorbeeld
scheidsrechter. „Ik heb on-
der andere geregeld dat zij
vast bij deze doelgroep op
school konden gaan kij-
ken”, zegt ze.
Het is niet haar eerste sta-
ge. Zo richtte ze eerder bij
VV Gestel in Eindhoven
met medestudenten een
meidenteam op. „De club
wilde meidenvoetbal pro-
moten, maar wist niet
goed hoe”, legt ze uit.
„Wij hebben toen een
team opgezet dat alleen

traint. Want meiden in die
wijk willen best voetbal-
len, maar mogen vanwege
hun geloof geen wedstrij-
den spelen.” Volgens Goos-
sens bewijst dit voorbeeld
de meerwaarde van stu-
denten binnen een club.
„Want wij kijken toch met
een verse en – door onze
hbo-achtergrond – met
een andere blik naar din-
gen.”
De studenten worden
over het algemeen met
open armen ontvangen
door de clubs. „Maar clubs
moeten wel beseffen dat
stagiairs niet de oplossing

zijn voor bijvoorbeeld een
tekort aan trainers”, zegt
John Heijster, die namens
het Sportleerbedrijf de
matching tussen clubs en
studenten regelt. Want stu-
denten zijn er om te leren
en moeten dus ook door
de club begeleid worden.
Een student leidt bijvoor-
beeld nooit in zijn eentje
een elftal. „En de trainer
met wie de student sa-
menwerkt moet wel erva-
ring hebben, gediplo-
meerd zijn via een organi-
satie als de KNVB en een
beetje didactisch onder-
legd zijn”, aldus Heijster.

GOED BEZIG
door Anita Vliegenberg
e-mail: a.vliegenberg@ed.nl

Kat en muis

‘Studenten
kijken met
verse en
andere blik’

� Foto links: Stagiaire Anouk Goos-
sens (midden). Rechts: In de Sport-
hogeschool. foto’s Fotopersbureau
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