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Tekst en fotografie: Theo Smits

Wat doe je wanneer een kind moeite heeft
met leren? Dan verbind je het met de uitdagende wereld van het topvoetbal.
Onder de naam Playing for Success biedt
FC Zwolle in samenwerking met Landstede,
de gemeente Zwolle, Vivent, Catent en OOZ
moeilijk lerende kinderen tussen de 9 en
14 jaar les met een WOW-factor, zoals
bijvoorbeeld Naud ter Heerdt. ‘Bij mij heeft
het echt heel veel gedaan.’

‘Ik ben nu 10 jaar oud. Zo’n anderhalf jaar geleden heb ik meegedaan
aan Playing for Success. Hoewel ik niet veel met voetbal had, heeft
mijn juffrouw van school me toch opgegeven. Ik heb namelijk dyslexie,
waardoor ik moeite heb met lezen en snel ben afgeleid. Ik kan niet
genezen van dyslexie, maar ik kan er wel wat aan doen. Bijvoorbeeld
extra mijn best doen op bepaalde punten die ik moeilijk vind. En dat was
precies wat we tijdens Playing for Success deden.’

Dingen op een leuke manier leren
‘Twaalf weken lang werd ik op maandagmiddag direct na school door
een busje opgehaald en naar het stadion van FC Zwolle gebracht.
Dat vond ik al prachtig! Ik wist eerlijk gezegd niet precies wat Playing for
Success inhield, maar ik wist wel dat het in het stadion zou zijn en dat ik
samen met andere kinderen op een leuke manier dingen zou gaan leren.
En dat was ook zo. De andere kinderen waren van mijn type. Ik werd dan
ook niet afgebekt als ik iets niet wist. Samen mochten we spelers van
FC Zwolle interviewen. We stelden bijvoorbeeld vragen aan Erik Bakker
en Bram van Polen. Soms gingen we naar het hoofdveld toe om een
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Naud ter Heerdt deed mee aan
Playing for Success bij FC Zwolle

erben

Fotografie: Theo Smits
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umn

Ik ben trots.
Iedereen heeft wel iets met sport.
We hebben allemaal onze mening klaar
over de wedstrijd van het afgelopen
weekend en worden graag geassocieerd
met de inspirerende en motiverende
wereld van topsport. Eigenlijk zijn we
een beetje jaloers op de drive en passie
van de voetballers. Dat willen we ook
graag zelf uitstralen.

S

port kun je heel goed als metafoor gebruiken
voor veel maatschappelijke kwesties. Sport is
beeldend en spreekt tot de verbeelding van mensen
op alle niveaus. Het bedrijfsleven is daar al lang
geleden achter gekomen en steekt daarom veel
geld in sport. Zo hoopt men iets van deze passie en
inspiratie mee te nemen naar de werkvloer of over te
dragen op het imago van het bedrijf.

Je weet niet wat je mist!
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‘Playing for Success heeft bij mij erg heel erg
veel gedaan. Als ik een foto van mij van ervoor
en erna naast elkaar zou leggen, zou je hele
grote verschillen zien. Bijvoorbeeld dat ik het
nu leuk vind om te voetballen. Vroeger hield ik

niet van voetballen en daardoor hoorde ik er
nooit bij op school. Maar nu vind ik het echt tof
en bellen de jongens bij mij thuis aan om te
vragen of ik mee kom voetballen. Door Playing
for Success heb ik geleerd om door te zetten
en dat ik me niet in de hoek moet laten drukken. Ik heb echt veel meer zelfvertrouwen. Ik
ben er vanaf de eerste les echt voor gegaan!
Als andere kinderen ergens moeite mee hebben, weinig zelfvertrouwen hebben of ergens
mee zitten zou ik zeggen: als je voor Playing for
Success wordt gevraagd, laat de kans dan niet
glippen! Je weet niet wat je mist!’
Kijk voor meer informatie op
www.playingforsuccess.nl.

‘Door Playing
for Success heb ik
geleerd om door
te zetten en dat
ik me niet in
een hoek moet
laten drukken.’

FC Zwolle kiest bewust voor haar maatschappelijke
verantwoordelijkheid. Het geeft energie en extra
inspiratie om alles nog beter te doen. Daar wil ik
graag mijn bijdrage aan leveren. Omdat ik geloof
dat FC Zwolle voor iedereen is. En omdat ik trots ben
op en geloof in de potentie van de regio.

Erben Wennemars,
trotse ambassadeur van FC Zwolle United
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partijtje te voetballen of om uit te rekenen hoe
ver je een bal weg kon schoppen. En we hebben met onze eigen Schoolmate, dat is een
soort laptop, geleerd hoe je een Powerpoint
presentatie moet maken. Ik vond het heel tof
dat we het vertrouwen kregen om met zo’n
apparaat te werken. Bovendien heb ik meteen
ook een Powerpoint presentatie gemaakt voor
mijn spreekbeurt op school.’

FC Zwolle is van ons allemaal en ik vind dat we de
verplichting hebben om de kracht van sport te delen.
Als betaald voetbal organisatie heb je in mijn ogen
alleen maar een overlevingskans als je kunt aantonen
dat je van maatschappelijk belang bent. In het leven
heb je een WAAROM, een WAT en een HOE. De WAT
en het HOE zijn al snel duidelijk: we voetballen en dat
doen volgens een bepaald systeem in een bepaalde
opstelling. Door alle drukte van de dagelijkse dingen
vergeten veel organisaties vaak WAAROM we dingen
doen. Als er niemand op de tribune zit en het niemand
interesseert of FC Zwolle presteert, maakt het niet uit
of we winnen of verliezen. Op het moment dat we
iets kunnen betekenen voor mensen en de regio door
onze prestaties, dan is dat een heel ander verhaal.

