
HELP ONS AAN MEER RUIMTE
Help De Terriërs, 
E� ect, Flashing en HZV 
aan meer ruimte!
Sporthal Het Vennewater is veel te klein geworden om de trainingen, 
wedstrijden en toernooien van de sportverenigingen nog te faciliteren. 
Wij zijn overduidelijk toe aan meer binnensportruimte. De verenigingen 
zitten klem, kunnen niet meer groeien, schrappen in hun aanbod en 
wijken uit naar sporthallen in de regio. Een tweede hal is de oplossing 
en… parallel aan de huidige hal kan dat!

Specialisten van de verenigingen hebben al het voorwerk gedaan.
Bouwtekeningen, kostencalculaties, exploitatie: alles is klaar. Conclusie: 
met minimale extra fi nanciële ondersteuning is het hele verhaal rond. Uniek 
in Nederland. Nu is de politiek in Heiloo aan zet! Kom alle sporters in Heiloo 
tegemoet en gun ze de noodzakelijke ruimte. Heiloo groeit en is meer dan 
gemiddeld sportief, dan hoort een tweede hal erbij!

Volleybalvereniging E� ect, Hockeyvereniging De Terriërs, 
Basketbalvereniging Flashing en Zaalvoetbalvereniging HZV lopen
4 weken een motivatie-estafette. Deze week het ‘waarom’ van E� ect:

Arie Swaan en Nils van der Steen, beiden bestuurslid van E� ect, waarom 
is de tweede hal in Het Vennewater zo belangrijk voor jullie?
“De laatste jaren is duidelijk merkbaar dat de capaciteit van de sporthal
te klein is. Wij passen er samen met de andere verenigingen niet meer in. 
De grens is bereikt. Dat geeft fl inke beperkingen voor ons, maar ook de 
samenwerking met de andere verenigingen komt onder druk te staan. 
E� ect kan geen tweede trainingsavond aanbieden in de sporthal en we 
moeten uitwijken naar kleinere gymzalen. Locaties die voor volleybal qua 
hoogte en grootte minder of helemaal niet geschikt zijn voor de training. 
Bovendien kan je maar op één veld en met één team tegelijk trainen. 
Bovendien zijn ook deze gymzalen inmiddels zeer druk bezet op voor jeugd 
nog acceptabele trainingstijden.”

… en wat zijn de consequenties 
voor jeugdvolleybal?

“De capaciteit van Het Vennewater is voor de organisatie van de
competitiedagen voor de allerjongste jeugd ook een probleem. De hal 
draait niet meer volwaardig mee in het regionale roulatiesysteem voor de 
jeugdwedstrijden. Het weerhoudt E� ect ook om bijvoorbeeld de regionale 
jeugdbekercompetitie te organiseren. Erg jammer. Kortom, Sporthal Het 
Vennewater is een belangrijk en goed onderkomen voor E� ect maar we 
voorzien zonder tweede hal ernstige moeilijkheden.” 

Hoe zien jullie de toekomst van E� ect?
“Duidelijk is dat de ontwikkeling van volleybal in de toekomst stagneert 
door de capaciteit van de sporthal. Het aantal volleyballers van jong tot 
oud wordt gelimiteerd door de beschikbare accommodatie. Dit staat haaks 
op de wil van de vereniging E� ect om door te kunnen groeien. Vooral het 
aanbieden van volleybal voor de jeugd is een langetermijninvestering voor 
de vereniging. Door groei kunnen we blijvend teams aanbieden in verschil-
lende leeftijdsklassen en met verschillende ambitieniveaus. Dat is belangrijk 
om de huidige volleyballers te behouden en voor startende volleyballers.”

En tot slot nog dit:
E� ect zet zich als vereniging in om zowel voor de inwoners van Heiloo als 
omliggende dorpen volleybal als sport te kunnen blijven aanbieden. Van 
competitiesport tot recreatie, voor zowel jong als oud. Goede faciliteiten 
vormen daarbij de noodzakelijke basis. 

E� ect geeft het stokje door aan Hockeyvereniging De Terriërs. 
Volgende week het ‘waarom’ van De Terriërs!

> Meer informatie kunt u bij de betre� ende sportclubs opvragen
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