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Verbonden via voetbal
Ongeveer een jaar geleden schreef ik een column over de start van het

communityproject Zeeburgia AUC Schoolcoaches: studenten van het

Amsterdam University College (AUC) verzorgen gratis

huiswerkbegeleiding voor de topvoetballers van de jeugd van

Zeeburgia. Voetballers van Zeeburgia komen zo in contact met de

wereld van de universiteit en leren gebruik te maken van de kennis,

ervaringen en netwerken van studenten.

Dit soort projecten sterft soms in schoonheid, maar hier niet. De

huiswerkbegeleiding is een succes, een voetbalteam van het AUC

speelt als elftal van Zeeburgia in de reguliere competitie, het AUC

levert scheidsrechters en studentenverenigingen van het AUC

organiseren acht keer per jaar veganistische diners in de kantine van

Zeeburgia. Dat laatste is nog wat onwennig voor de voetballers van

Zeeburgia, maar leidt wel tot spontane ontmoetingen.

De huiswerkbegeleiding is vanaf dit seizoen precies op maat

georganiseerd, in de tijd tussen het uitgaan van school en het begin

van de training. Tijd die veelal 'vermorst' wordt. In overleg met de

trainers van Zeeburgia is afgesproken dat de voetballers die

huiswerkbegeleiding volgen, een kwartier later in de kleedkamer

mogen verschijnen waardoor zij een vol uur aan hun huiswerk kunnen

besteden. De voetbalcoaches geven zo de boodschap dat ook school

belangrijk is: 'school is cool'.

Leerlingen blijven bij de les als de school op haar beurt oog heeft voor

hun sportambities. Daar mankeert het nogal eens aan. Zo niet bij de

We zeggen het maar even voor de zekerheid: printen is alleen toegestaan voor persoonlijk gebruik. Het is niet supersympathiek om dit artikel te
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Open Scholengemeenschap Bijlmer, die als een van de weinige scholen

in het voortgezet onderwijs een top- sportregeling heeft. Sporters

kunnen een uur gymnastiek gebruiken als extra studie-uur. Ook

kunnen ze verlof krijgen voor een belangrijke wedstrijd of toernooi,

mits ze er zelf voor zorgen dat hun schoolwerk af is.

Een van de nieuwe talenten van Zeeburgia heeft juist vanwege deze

topsportregeling voor Zeeburgia gekozen; reguliere

huiswerkbegeleiding is voor hem onbetaalbaar. Dat geldt voor meer

jongeren.

Werelden verbinden - de kansen zijn er, maar je moet ze wel willen

zien. In de zomer van volgend jaar komt er nieuwe huisvesting voor

studenten én statushouders op het terrein naast Zeeburgia. Met

voetbalclub IJburg heeft Zeeburgia nu het initiatief genomen tot de

oprichting van stichting Refugees Referees om statushouders in de

regio tot KNVB-scheidsrechters op te leiden. Het helpt statushouders

om te wortelen. Via het verenigingsleven krijgen ze contacten en een

sociaal netwerk. En de clubs krijgen er scheidsrechters voor terug.

Geert ten Dam, voorzitter van het college van bestuur van de
Universiteit van Amsterdam, en Damiaan Denys, filosoof en
hoogleraar psychiatrie aan de UvA, schrijven om beurten op
deze plaats een column.
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De emancipatie heeft zijn weg naar
het criminele circuit gevonden,
waarin jonge vrouwen een steeds
belangrijkere rol spelen Ze komen op
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GEERT TEN DAM
Park de Meer, waar ik woon, is heilige
grond voor verstokte Ajaxsupporters. Onze
straat is vernoemd naar het stadion in
Parijs waar Ajax de roemruchte
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