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Inleiding
Ik heb met plezier de cursus Dordtologie gevolgd. Allerlei onderwerpen zijn tijdens de
cursus aan bod gekomen, zoals schilderkunst, geschiedenis van Dordrecht, Dordrecht
ondergronds, landschapshistorie, kerkelijke kunst, religie, economie en samenleving,
scheepsvaart en scheepsbouw en bouwen en wonen. Tijdens alle bijeenkomsten is
nauwelijks iets verteld over de historie van sport in Dordrecht.
Ik werk bij het Sportbedrijf van de gemeente Dordrecht. In het document “Spaken
spannen 2011 – 2015” staat het sportbeleid van de gemeente Dordrecht verwoord.
In het sportbeleid is “aansprekende evenementen” een van de spaken uit het Dordt
sportwiel.

Spaak: Aansprekende evenementen
Evenementen geven ons allemaal de kans om iets bijzonders mee te maken.
Sportevenementen zijn een stimulans voor de Dordtse sportdeelname, maar ook een
unieke manier om te tonen waar de stad goed in is. Talenten en verenigingen kunnen
schitteren in ‘eigen huis’ en de kracht van de Dordtse sportaccommodaties, zoals de
Sportboulevard, wordt benut. Evenementen zorgen zowel in de voorbereiding als in de
beleving voor verbondenheid, ontmoeting en de bundeling van netwerken. We willen
breedte- en topsport aan elkaar verbinden met evenementen gericht op:
 Kennismaking en promotie
 Deelname en bezoek uit de eigen stad en regio
 (Inter-)nationale talenten/toppers
Andere steden in Nederland gebruiken sportevenementen als citymarketing voor hun
stad. Een goed voorbeeld hiervan is Rotterdam (marathon). De gemeente Dordrecht kan
onderscheidend zijn door een “eigen” Dordt Sportevent neer te zetten, waarmee
Dordrecht zich kan profileren als sportstad. De ambitie van Dordrecht is:
Dordrecht is in 2015 het podium voor sportevenementen die in de stad, de regio en het
land bekend staan om hun goede en herkenbare organisatie en uitstraling.
Een eigen sportevent is belangrijk voor de promotie van de stad en om mensen uit de
rest van Nederland kennis te laten maken met Dordrecht. Met mijn onderwerp voor het
essay “Een sportevenement specifiek voor Dordrecht” heb ik geprobeerd een link te
leggen tussen de historische informatie uit de cursus Dordtologie en de sport in
Dordrecht van nu en in de toekomst.
In dit essay geef ik een idee over hoe een “eigen” Dordt Sportevent, waarmee Dordrecht
zich kan profileren als sportstad, er uit kan zien?

Kern
Tijdens de cursus Dordtologie heb ik geleerd dat Dordrecht een aantal specifieke
kenmerken heeft:
 Dordrecht wordt gekenmerkt door: water, historie, havens, het feit dat de stad
een eiland is en een onbekend imago buiten de regio heeft.
 Mensen die de stad Dordrecht wel kennen vinden de historische binnenstad mooi
en aantrekkelijk.
 Sport is nog geen kenmerk van Dordrecht. Dordrecht Marketing besteedt weinig
tot geen aandacht aan sport.
Tijdens mijn werk bij het Sportbedrijf heb ik geconstateerd dat de huidige situatie van de
sport in Dordrecht als volgt is:
 Dordrecht heeft twee sportevenementen van regionaal belang, de
Drechtstedenloop en de Dwars door Dordt loop, beiden hardloopevenementen.
 Naast atletiek (hardlopen) zijn korfbal, karate, zwemmen, waterpolo en shorttrack
onderscheidende Dordtse sporten.
 Bij sportevenementen in Dordrecht wordt weinig aandacht besteed aan het
toevoegen van een belevenis.
 Aan het Dordtse Sportevent moet een belevenis toegevoegd worden, zodat de
bezoeker betrokken wordt bij het evenement en het evenement gedenkwaardig
wordt.
 Om het Dordt Sportevent tot een succes te maken moet samengewerkt worden
met verschillende partijen, zoals bijv. Dordrecht Marketing en sportverenigingen.
In Dordrecht is een aantal voorzieningen:
 Dordrecht heeft een vijftal geschikte evenementenlocaties, namelijk de
Sportboulevard en sportpark Reeland, welke gemaakt zijn als sportlocatie en de
historische binnenstad met de havens, de Biesbosch en de Merwelanden als
geïmproviseerde evenementenlocaties.
Een aantal kenmerken van het evenementenbeleid in Dordrecht:
 Sportverenigingen en gemeente Dordrecht hebben nog niet voldoende kennis van
en ervaring met de organisatie van sportevenementen boven regionaal niveau.
 Het Dordtse Sportevent moet een evenement worden op regionaal niveau, want
op lokaal niveau zijn er voldoende sportevenementen en nationaal niveau is nog
niet haalbaar.
 Naast een economische functie is het wenselijk dat evenementen ook een sociaalmaatschappelijke en culturele functie hebben.
 Alle evenementen, dus ook sportevenementen, moeten verbonden zijn met de
kracht en identiteit van de stad Dordrecht.
Evenementen worden ingezet als marketinginstrumenten om het imago van de stad te
verbeteren, economische spin-off te creëren en om sociale samenhang en participatie
van bewoners te vergroten.
Alle bovengenoemde punten in ogenschouw genomen is bij mij het volgende idee voor
een “eigen” Dordt Sportevent ontstaan.

Idee Dordt Sportevent:
De typisch Dordtse kenmerken water en historie komen in de cursus Dordtologie en
andere onderzoeken over Dordrecht terug dat er tijdens het Dordt Sportevent iets mee
gedaan moet worden. Sport wordt echter niet genoemd als kenmerk van Dordrecht. Door
deze drie zaken met elkaar te combineren kunnen zij elkaar versterken. Een combinatie
van deze drie zaken leidt tot een sportevent met de historische binnenstad als decor.
De twee grootste Dordtse sportevenementen zijn hardloopevenementen, nl. de Dwars
door Dordt loop en de Drechtstedenloop. Hardloopevenementen zijn laagdrempelig,
zowel voor de deelnemer als voor de bezoeker/toeschouwer. Daarom moet het Dordt
Sportevent een uitbreiding zijn van een van deze twee evenementen in combinatie met
andere sporten. Deze sporten kunnen los van elkaar beoefend worden.
De Dwars door Dordt loop is het meest geschikte loopevenement om uit te breiden tot
het Dordt Sportevent, omdat de route van deze 10 km loop door de historische
binnenstad heen loopt. Deze hardloopwedstrijd heeft al 65 edities gekend en is daarmee
één van de oudste loopwedstrijden in Nederland. Dit maakt dat het evenement past bij
de historie van Dordrecht.
Andere sporten waarmee ik denk dat de Dwars door Dordt loop uitgebreid kan worden
zijn:
 roeien/zeilen: in de 19e eeuw werden er door de Koninklijke Dordrechtsche Roeien Zeilvereniging (opgericht in 1851) al zeilwedstrijden georganiseerd. De groei
van KDR & ZV was nauw verbonden met de maatschappelijke ontwikkelingen van
Dordrecht in het bijzonder;
 zwemmen: Dordrecht staat bekend om het water, denk aan de havens en de
Biesbosch;
 fietsen: het gebied van het Eiland van Dordrecht met prachtige fietsroutes.
De Dwars door Dordt loop trekt echter weinig bezoekers. Naast de wedstrijd zelf gebeurt
er op de route niets.
Door een belevenis aan dit evenement toe te voegen kan dit evenement uitgroeien tot
hét Dordt Sportevent. De bezoekers en deelnemers moeten betrokken worden bij het
event. Het Dordt Sportevent moet een belevenis zijn.
Naast een wedstrijd hardlopen voor topatleten, zal er ook een prestatieloop zijn, zodat
een brede doelgroep kan deelnemen aan het sportevenement. Verder zal er op het
Statenplein in de binnenstad een promodorp moeten herrijzen. Dit is een gebied
opgebouwd met stands en podia dat in het teken van sport, muziek, cultuur en horeca
staat.
Er moet een thema voor het Dordt Sportevent bedacht worden. Enkele voorstellen voor
thema’s zijn: water, historie, oud vs. nieuw, sport begint in Dordt, Dordt geeft ruimte
aan beweging of de stad als podium.

Slot
Het Dordt Sportevent moet een regionale uitstraling hebben, moet plaats vinden in de
zomermaanden omdat het in de openlucht georganiseerd wordt, moet in ieder geval voor
een gedeelte plaats vinden in de historische binnenstad om de fysieke kenmerken van
Dordrecht uit te kunnen stralen en voor de bezoekers en deelnemers moet het een
gedenkwaardige belevenis worden.
Het belangrijkste is het neerzetten van een goed evenement, dat een blijvende indruk
achterlaat bij de deelnemers en bezoekers.
Ik ben door de cursus Dordtologie een nog betere ambassadeur van de stad geworden.
Ik heb de stad beter gezien en heb daardoor steeds nieuwe dingen ontdekt. Ik ben van
mening dat een Dordt Sportevent met een verbinding naar de historische kwaliteit van de
stad zeer zeker mogelijk is en dat Dordrecht zich hiermee echt kan onderscheiden!
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