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Jeugdprijs 2012

De Jeugdprijs 2012 is de eerste themaprijs van de Amsterdamse 
Pluim. Amsterdamse sportorganisaties hebben de gelegenheid 
gekregen om een aanvraag indienen met een plan voor een project, 
verbetering of aanschaf die ten goede komt aan sport voor jeugd met 
een beperking. Een van de voorwaarden voor deelname aan de prijs is 
dat de organisatie zelf 20 % van de begroting betaalt. In totaal zijn er 
zeven aanvragen geschikt bevonden voor deelname aan de prijs.

Jeugdjury

Net als bij de Amsterdamse Pluim heeft de doelgroep zelf een beslissende stem in 
de verdeling van de prijzen. Een jeugdjury bepaalt welke aanvragen gehonoreerd 
worden. Deze jeugdjury bestaat uit minimaal 5 en maximaal 10 sportieve jongeren 
met een beperking. Deze jongeren zijn onder andere afkomstig uit ‘De 14 van Johan’ 
van de Johan Cruyff Foundation.
De organisaties die een aanvraag doen  hebben op de dag van de uitreiking de 
gelegenheid gehad om hun plan te presenteren aan de jeugdjury.

Positief beeld

Het beeld dat in de samenleving bestaat van mensen met een beperking is vaak 
eenzijdig en weinig positief. Jongeren hebben behoefte aan positieve rolmodellen. 
Aan rolmodellen zonder  beperking is geen gebrek. Coole rolmodellen met een 
beperking zijn daarentegen schaars. 
Met de Jeugdprijs en de jeugdjury willen we jongeren met een beperking laten zien 
in hun kracht. Bij de Jeugdprijs gaat het niet over zorg, problemen of over geld, 
maar over leven, plezier maken en passie: dat wat ons als mensen bindt. 

Sportmiddag

Op de middag van de uitreiking kunnen jongeren met een beperking kennis maken 
met een sport  bij vereniging Only Friends. Wij hopen dat de jongeren tijdens de 
middag ervaren hoe leuk en lekker sporten kan zijn en natuurlijk hopen wij dat ze 
daarna blijven sporten! 

Cliëntenbelang Amsterdam is een organisatie die de belangen 
behartigt van iedereen met een chronische ziekte, lichamelijke- 
of verstandelijke beperking  of psychische aandoening en van 
ouderen. Uitgangspunt voor de vereniging is dat ieder individu, 
ongeacht beperkingen als gevolg van handicap, aandoening of 
leeftijd, aan de samenleving moet kunnen deelnemen. Wij gaan 
uit van de mogelijkheden van mensen, niet van hun beperkingen.

Sport en beweging kan een belangrijk middel zijn voor participatie in de 
samenleving. Sport draagt bij aan lichamelijke- en geestelijke gezondheid en  
is een bron van sociale contacten.

Cliëntenbelang Amsterdam wil met de Amsterdamse Pluim en de doelgroepenprijs 
sportaanbieders stimuleren om aanbod voor mensen met een beperking te
creëren of te verbeteren. Daarnaast willen wij de bekendheid van de mogelijkheden 
voor mensen met een beperking bekend malen om zo de sportparticipatie te 
bevorderen. Dit doen wij door breed bekendheid te geven aan de prijs en door de 
toegankelijkheidsgegeven van de genomineerden te publiceren op 
www.toegankelijkamsterdam.nl . 

Cliëntenbelang Amsterdam is bijzonder blij met het enthousiasme voor de 
Jeugdprijs bij de verschillende samenwerkingspartners en sponsoren. Dankzij 
hen hebben wij nu de mogelijkheid om een aantal sportprojecten voor jongeren 
met een beperking te financieren! 
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SportService Amsterdam is onderdeel van de Dienst 
Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Amsterdam. 
Alle uitvoerende taken op het gebied van sport en bewegen van de 
centrale stad zijn ondergebracht bij SportService Amsterdam. Hierbij 
wordt nauw samengewerkt met stadsdelen, scholen en verenigingen.

Alle Amsterdammers een levenlang actief
SportService Amsterdam is verantwoordelijk voor de uitvoering van alle stedelijke 
taken uit het Sportplan, gericht op de missie ‘Alle Amsterdammers een levenlang 
actief’. De taken van SportService Amsterdam omvatten de coördinatie van 
de sportstimuleringsprogramma’s voor het basisonderwijs en het voortgezet 
onderwijs, het aangepast sporten, de ondersteuning van sportevenementen 
in dit kader, de organisatie van grootstedelijke sportevenementen, maar ook 
allerlei acties gericht op het versterken van de verenigingsstructuur. De inzet van 
combinatiefunctionarissen is daarbij een belangrijk instrument. Daarnaast vindt de 
planning en verhuur van alle gemeentelijke sporthallen plaats binnen SportService 
Amsterdam, net als de exploitatie van Sporthallen Zuid. 

Aangepast sporten
De gemeente Amsterdam vindt het belangrijk dat iedereen een passende sport kan 
kiezen op zijn of haar niveau. SportService Amsterdam geeft informatie over de 
mogelijkheid om aangepast te sporten, zowel voor jongeren als voor volwassenen. 
Daarnaast is er de Amsterdamse Wegwijzer Aangepast Sporten, die een uitgebreid 
overzicht bevat van sport- en beweegactiviteiten in Amsterdam geschikt voor 
mensen met een handicap of chronische aandoening. 

amsterdam.nl/sport

De Johan Cruyff Foundation brengt jeugd in beweging

‘Wat kan ík doen om de jeugd in beweging te krijgen?’ Het is de vraag die Johan 
Cruijff ertoe bracht zijn eigen Foundation in het leven te roepen. Hij besefte dat 
sport niet alleen leuk en gezond is, maar onmisbaar voor de gezonde ontwikkeling 
van elk kind. Met sport kun je niet vroeg genoeg beginnen. Je krijgt maar één 
lichaam, daar moet je de rest van je leven mee doen. Logisch dat sport en kinderen 
de pijlers zijn geworden onder de Johan Cruyff Foundation, in het bijzonder 
kinderen met een handicap. 

Sinds de start in 1997 is de Johan Cruyff Foundation uitgegroeid tot een organisatie 
die elke dag opnieuw jeugd in beweging brengt en houdt. De Foundation doet dat 
door de aanleg van Cruyff Courts (openbare trapveldjes), door sportprojecten voor 
jeugd met een handicap te ondersteunen en door onderwijs voor (ex-) sporters 
aan te bieden via het Cruyff Institute. Dat gebeurt altijd samen met verenigingen, 
scholen, sportbonden, bedrijven en overheden, want: ”Alleen kun je niets, je moet 
het samen doen”. 
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‘De 14 van Johan’

14 jonge sporters met een missie: nóg meer gehandicapte en niet 
gehandicapte jongeren in beweging brengen. Een jaar lang zetten 
zij zich als bijzonder ambassadeur in om het gedachtegoed van de 
Cruyff Foundation en het Cruyff Institute uit te dragen. Stuk voor 
stuk zijn ze het springlevende bewijs van de vele buitengewone 
initiatieven van de Foundation en het Institute om sport op wat voor 
manier dan ook toegankelijker te maken voor de jeugd.

De jury van de Jeugdprijs

Een jeugdjury, bestaand uit 6 sportieve  jongeren, bepaalt welke van de 
verschillende initiatieven de winnaars  worden. De winnende initiatieven krijgen  
naast de eer een mooi geldbedrag om één van hun doelen te verwezenlijken.

Vijf van de juryleden zijn  jonge sporters van ‘De 14 van Johan’.
Graag stellen wij hen aan u voor:

Chris Vos

Het motto van Chris is ‘leven zonder handicap met een handicap’. Oftewel hij doet 
en wil alles wat ieder “normaal” mens ook kan. Het rechterbeen van Chris is verlamd 
door plexus letsel, echter voelt dit als geen enkele beperking voor hem. Hij heeft 
menig persoon verrast met zijn doorzettingsvermogen en positieve houding in het 
leven.

Op de dag dat Nicolien Sauerbreij Olympisch kampioen werd, schreeuwde Chris: 
‘Dat wil ik ook!’. Vanaf dat moment is Chris bezig met zijn missie. Hij draait mee 
in het meerjarig project van de Foundation in samenwerking met de Nederlandse 
Ski Vereniging “Van FUNdament tot Talent”. Zijn ultieme doel is om Paralympisch 
sporter te worden op de discipline snowboarden. 
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Elise Schöll

Elise is 13 jaar oud en geboren met Achondroplasie: een botgroeistoornis. Sinds 
haar vierde is ze begonnen met zwemmen en kwam er meteen achter dat dit 
een sport is die perfect bij haar past. Het zwemmen gaat haar zo goed af dat zij 
snel negen zwemdiploma’s haalde. Inmiddels zwemt zij bij de voorselectie van 
de Nederlandse zwemploeg en is zij Nederlands jeugd kampioen op de 400 m 
lange baan. De droom van Elise is om in 2016 deel te nemen aan de Paralympische 
Spelen in Rio de Janeiro. De Cruyff Foundation werkt samen met de KNZB onder de 
noemer van het project ‘Grenzeloos Zwemmen’, om nog meer jongeren zoals Elise 
te stimuleren om te gaan zwemmen.

Kim Oostdijk

Kim is 20 jaar en heeft het syndroom van Down. Haar grootste hobby is 
paardrijden. In 2007 heeft zij zelfs meegedaan aan de ‘Special Olympics’ in 
Shanghai. Hier heeft zij  twee bronzen én een gouden medaille gewonnen. 
Zij weet hoe leuk het is om een medaille te winnen en heeft daarom ook met 
plezier gekeken toen Adelinde Cornelissen zilver won met haar paard op de 
Olympische Spelen in Londen. 
Kim is blij dat de paardensport ook tijdens de Paralympische Spelen 
vertegenwoordigd is want iedereen die het leuk vindt, moet kunnen 
paardrijden! Kim heeft dit jaar als missie: in galop paardrijden.

Kim Oostdijk

Ambassadeur Paardrijden

Missie: In galop paardrijden
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Renske Nugter

Renkse kwam in aanraking met de Cruyff Foundation door haar deelname aan het 
International Paralympic Youth Camp dit jaar. Een sportkamp waar jongeren met 
een beperking van over de gehele wereld kennis en ervaringen met elkaar delen. 
De passie van Renske is klimmen. Zij heeft aan beide kanten van haar lichaam een 
spastische verlamming, vooral links. Dit houdt haar niet tegen om al bijna 6 jaar 
fanatiek klimmer te zijn.

Volgens Renske is klimmen bij uitstek een goede sport voor mensen met spasme: 
‘’klimmen is juist een goede sport voor mensen met een spasme, want je moet al je 
spieren hierbij gebruiken. Ook degenen die minder goed ontwikkeld zijn.  Daarom 
is mijn doelstelling voor dit jaar om mee te doen aan het WK Para-climbing in Parijs 
om zo te laten zien dat je juist als je een spasme hebt ook deze gave sport kunt 
beoefenen.’’

Sebastiao Nijman

Sabastiao is geboren met een open rug en zit daarom in een rolstoel. Dit houdt hem 
niet tegen in het dagelijks leven. Met zijn 18 jaar is hij één van dé talenten van het 
Nederlands rolstoelbasketbal. Rolstoelbasketbal speelt een belangrijke rol in zijn 
leven: “Dat ik kan rolstoelbasketballen is geweldig. Rolstoelbasketbal betekent voor 
mij alles er uit halen wat er in zit ondanks mijn handicap. Alleen als team kun je een 
goede prestatie neerzetten, dat vind ik mooi. Het is super leuk om te doen en om er 
steeds beter in te worden. Mijn doelstelling is dan ook om een vaste waarde voor 
het Nederlands Rolstoelteam te worden.” De Cruyff Foundation werkt samen met de 
NBB om het rolstoelbasketball onder de jeugd te stimuleren.
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