SPORTKRANT
Terug en vooruitblik

Voor u ligt de sportkrant 2020.
Een mooi moment om terug te blik
ken op 2019 én om vooruit te kijken.
Het afgelopen jaar hebben we
prachtige Leidse sportmomenten
gevierd. Ik denk bijvoorbeeld aan
het 100jarig bestaan van wieler
vereniging Swift, aan het Tata Steel
Chesstoernooi in de Pieterskerk en
aan de huldiging van landskampioen
DIOK op het Stadhuisplein. Stuk voor
stuk sportervaringen waar ik van
genoten heb, net als van de opening
van de gloednieuwe padelbanen bij

Tennis en Padelclub Unicum, waar
mee Leiden een nieuwe sport rijker is.
Sporten doe je voor je lol, om mensen
te ontmoeten, om vrienden te maken,
om fitter te worden, om energie kwijt
te kunnen én te krijgen. Sporten is
belangrijk én heeft waarde voor
onze stad. Juist daarom hebben we
het nieuwe sportbeleid verbonden
aan het gezondheidsbeleid met de
nota ‘Samen maken we de stad
gezond en actief’.

Fotografie Mike van Bemmelen.

Sportverenigingen vervullen een
belangrijke rol om meer Leidenaars
te laten sporten en bewegen.
Sporten bij een club is leuk, boven
dien is een vitale sportclub een
belangrijk bindmiddel in stad en wijk.
Onze verenigingen scoren ook op
duurzaamheid en gezondheid.
De roeiers van Njord hebben zonne
panelen geïnstalleerd, voetbal
vereniging DoCoS heeft een pilot
met ecoglazen gedaan bij het
Haring en Wittebroodtoernooi en
hockeyclub Roomburg is bezig met
verantwoord eten en drinken. Ook
zijn er veel aanvragen voor AED
trainingen. Steeds meer verenigingen
zijn al rookvrij of zijn bezig dit te

worden. Een geweldige ontwikkeling!
Ondertussen werken we hard door
aan de nieuwe sportaccommodaties
in de stad. In deze sportkrant vindt u
een update.
Verder blijven we investeren in
vernieuwing in de sport met het
voortzetten van de stimulerings
regeling. Denk hierbij aan het
calisthenicsveld in het Huigpark dat
ik in oktober samen met de Vrienden
van het Singelpark opende, aan het
Nijntje beweegdiploma voor onze
jongste sporters en aan de introduc
tie van curling in de ijshal.
Tot slot, sport beroert de harten van
vele Leidenaars. Daarom stellen we
samen met sportverenigingen en
andere maatschappelijke partners
een Leids sportakkoord op. Hiermee
willen we bereiken dat iedereen met
plezier kan sporten. Nu en in de toe
komst. Verderop in de krant leest u
hoe onze sportformateur Mijke Sluis
hier in Leiden invulling aan gaat
geven.
Ik wens u een sportief 2020!
Paul Dirkse, wethouder Sport
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Klanttevredenheid
In 2019 is voor het derde opeen
volgende jaar een klanttevreden
heidsonderzoek onder de bezoekers
van de Leidse zwembaden gehouden.
In 2017 en 2018 kregen de drie
zwembaden een gemiddelde beoor
deling van 7,5, in 2019 een 7,7.
We gaan proberen om dit de komen
de jaren te verhogen naar een 8.
Uit de eerste enquête kwam meer
dere malen het verzoek voor meer
plekken bij de borstcrawlcursus.
Er is toen besloten op meerdere
tijden de borstcrawlcursus aan te
bieden. Ook de hygiëne van het
badwater werd genoemd. Dit is
opgelost door een nieuwe bodem
zuiger aan te schaffen.
Vorig jaar is gestart met een nieuwe
doelgroeples: AquaBoarden, toen
bleek dat de bezoekers graag een
nieuwe doelgroepactiviteit wensten.

7,7

Daarnaast is er vraag naar gezins
kleedkamers. Dit staat hoog op ons
wensenlijstje om te realiseren. De
wensen uit het laatste onderzoek
worden in februari geëvalueerd.
Wel is alvast besloten om per ingang
van januari alle lockers gratis te
maken voor de bezoekers. In novem
ber is er een onderzoek onder de
gebruikers van alle sportaccom
modaties gestart. De resultaten
hiervan worden in maart verwacht.

Hospitalitytraject voor medewerkers
Vlak voor de zomer van 2019 zijn de medewerkers van team Sportaccom
modaties samen met Bureau HTM gestart met een hospitalitytraject. Tijdens
dit traject wordt er gekeken naar de manier waarop dienstverlening het
beste ingevuld kan worden door de medewerkers. Dit jaar gaan we dienst
verlenend werken verder trainen en ontwikkelen, zodat de medewerkers
optimaal voorbereid en getraind zijn zodra het nieuwe zwembad opent. De
ambitie is het klanttevredenheidscijfer van een 7,7 naar een 8 te verhogen.

Kennismaken met een nieuwe sport?
Meld u dan aan voor één van de
sportkennismakingscursussen.
De gemeente Leiden organiseert
samen met verenigingen en sport
aanbieders kennismakingscursus
sen voor volwassenen en kinderen.
Wordt het skaten, basketbal, kano
varen, tennis, capoeira, windsurfen
of iets anders? U kunt in een aantal
lessen ervaren of een sport bij u

past. Kijk voor het huidige aanbod
voor volwassenen op www.sport
kennismakingleiden.nl. Voor kinderen
zijn er speciale schoolsportcursus
sen. Kijk voor het volledige aanbod
op www.schoolsportcommissielei
den.nl. Nieuw dit jaar zijn
de kennismakingscursussen
Aangepaste Sporten voor mensen
met een beperking. Dit aanbod is

terug te vinden op www.school
sportcommissieleiden.nl onder het
tabblad Cursusaanbod aangepast
sporten.

In het seizoen 2018-2019 hebben
183 mensen deelgenomen aan de
kennismakingscursussen voor
18+. Er hebben 1.440 kinderen
deelgenomen aan de school
sportcursussen en 5.660 kinde
ren hebben meegedaan met de
schoolsporttoernooien.
Toppers bij de schoolsportcur
sussen waren tuimeljudo, boul
deren, golfsurfen, schaatsen,
peuter- en kleutervoetbal en
atletiek. 30 % kiest na afloop
van de kennismakingscursus
voor een vervolg.
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Subsidieregeling Sportstimulering

Resultaten Leidse
zwembaden

Krijgt u nog meer Leidenaren
in beweging?

De Leidse zwembaden hebben 2019
succesvol afgesloten. 2018 was een
topjaar met een hele warme zomer,
waardoor de bezoekersaantallen
met de lagere temperaturen van
afgelopen jaar niet te overtreffen
waren. Toch zijn de resultaten
verbeterd ten opzichte van 2018.
Dit komt met name door de bespa
ring die er in zwembad De Zijl is
behaald door het toepassen van
ledverlichting. In 2019 zijn er bespa
ringen doorgevoerd op het gebied
van gas.

Iedereen met een goed idee om sport
en bewegen in Leiden te stimuleren,
kan tot 1 april 2020 een plan indienen.

Zwemtasje cadeau
bij zwemles

De toegekende subsidies lopen uit
een van subsidie voor rolstoelrugby,
introductie van curling, walking foot
ball, walking blind en aanleg van
padelbanen tot aanwijsapparatuur
voor de schermsport, een Nijntje
beweegdiploma en racerunners.

Ook zo’n goed idee?
Dien dan uw aanvraag in via
www.leiden.nl/sportstimulering.
Hier vindt u ook meer informatie over
de regeling en de voorwaarden waar
een aanvraag aan moet voldoen.
Tot en met 2023 vindt er elk jaar één
ronde plaats waarin 50.000 euro
te verdelen is. De sluitingsdatum
hiervoor is 1 april.

Gezond afvallen
Begin februari zijn de Leidse zwem
baden in samenwerking met diëtis
tenpraktijk Balance begonnen met
de tienweekse cursus Gezond afval
len, waarbij iedere deelnemer een
advies op maat krijgt. Onder begelei
ding van een diëtiste leren deel
nemers hoe zij op een gezonde,
verantwoorde wijze hun streefge
wicht kunnen behalen. Elke twee
weken is er op maandag- of woens

dagavond een groepssessie met
een wisselend thema. Tijdens de
cursus worden verschillende metin
gen gedaan waaronder een
vetpercentagemeting aan het begin
en het einde, zodat het proces goed
gevolgd kan worden. Gedurende de
hele periode mogen cursisten onbe
perkt banenzwemmen in zwembad
De Zijl of in het Vijf Meibad. De cur
sus kost € 115,-.

Rookvrije accommodaties
Bij de eerste zwemles krijgen kinde
ren sinds vorig jaar bij zwembad
De Zijl en het Vijf Meibad een handig
zwemtasje cadeau met een opberg
vakje voor hun zwempas. In het
zwemtasje zit informatie over de
zwemlessen en de puzzeldolfijn
waarvoor kinderen telkens als ze
een badje verder gaan een nieuw
puzzelstukje krijgen.
In 2019 heeft 80% van de
kinderen binnen een jaar tijd hun
zwemdiploma behaald. Daar
gaan we in 2020 ook weer voor.

Bij de buitenbaden van de gemeente
Leiden is afgelopen zomer gestart
met het instellen van rookvrije
zones. Bij de badranden en de
ligweides rondom de peuterbaden
mag niet meer gerookt worden.
Op de andere ligweides (met uitzon
dering bij het peutergedeelte) mag
dit nog wel. Bij de ingang van de
zwembaden is ook een rookvrije
zone ingesteld, zodat kinderen niet
door de rook hoeven lopen om naar
binnen te gaan .
Rookvrije verenigingen
Ook verschillende verenigingen in

Leiden zijn rookvrij: LHC Roomburg,
DIOK, UVS, Sporting Trigon, Leiden
Atletiek, Njord, Die Leythe, Pernix,
Asopos de Vliet, TC de Leidse Hout,
DoCoS, KZ Danaiden en Zeil
vereniging De Blauwe Schuit.
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Tokio 2020: Leidse Olympiërs
3 keer gratis zwemmen
voor nieuwe zwemles
kinderen

Een deel van de Leidse Olympische Ploeg.

Al decennialang zijn bij iedere Olympische Spelen Leidse topsporters aanwezig en
behalen zij medailles. Maar liefst twintig topsporters van de Leidse Olympische
Ploeg knokken de komende maanden om zich te kwalificeren voor de Olympische
Spelen deze zomer in Tokio. Meer informatie over deze toppers vindt u op
www.deleidseolympiers.nl.
Nicole Beukers (roeien)
Stef Broenink (roeien)
Davy van den Dop (rolstoelrugby)
Finn Florijn (roeien)
Karolien Florijn (roeien)
Yadi van Holst (roeien)
Fleur Jaspers (roeien)
Bart Lukkes (roeien)
Annika van der Meer
(roeien - aangepast)
Jonne Moleman (para-zwemmen)

Isabel van Opzeeland (roeien)
Elaine Pen (eventing - paardensport)
Juliëtte Pijnacker (turnen)
Laurine van Riessen
(baanwielrennen)
Boudewijn Roëll (roeien)
Noah Schutte (atletiek)
Kim Vermaas (tafeltennis)
Rozanne Voorvelt (waterpolo)
Mieke Wilms (roeien)
Ward van Zeijl (roeien)

Minimetamorfose sporthallen
Na de zwembaden krijgen dit jaar
ook de sporthallen een kleine makeover. Er zijn nieuwe bordjes in de

maak. De bordjes hebben allemaal
dezelfde huisstijl, zodat alles er
uniform uitziet.

Bij zwembad De Zijl en het Vijf
Meibad krijgen kinderen die binnen
kort starten met zwemles de kans
om drie keer gratis te komen zwem
men. Zo wennen ze alvast aan het
zwembad en kunnen ze de eerste
stappen in het watervrij raken,
maken. Wat weer scheelt bij de eer
ste zwemlessen. Daarnaast
krijgen ze ook echte Leids water
zwemvlinders cadeau, zodat ze
veilig kunnen zwemmen. Deze band
jes zijn ook voor iedereen te koop.

Samenwerking zwemlessen
met verenigingen
Bij zwembad De Zijl en het Vijf
Meibad kunnen kinderen terecht
voor zwemlessen via gemeente
Leiden, maar ook via de verenigin
gen. ZVL-1886, de Leidse Water
vrienden en de Reddingsbrigade
verzorgen zwemlessen in de avond
uren en in sommige gevallen ook in
de ochtend in het weekend.
Ook voor na het behalen van het
Zwem-ABC zijn de verenigen de plek
waar je moet zijn voor wedstrijd
zwemmen, waterpolo of om je
zwemvaardigheid te verbeteren.
www.zvl-1886.nl, www.leidsewater
vrienden.nl, www.leidserb.nl
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LSF voor de sport in Leiden
Sport in de brede zin van het woord bevorderen. Dat is een van de doelstellingen
van de Leidse Sport Federatie (LSF). De LSF is een onafhankelijke speler die
de gemeente Leiden adviseert op het gebied van sport. Alle Leidse sport
verenigingen zijn automatisch lid van de LSF.
De LSF probeert de belangen van de
Leidse sport zo goed mogelijk te
behartigen. Dat doet zij onder meer
door het geven van adviezen aan
het college van burgemeester en
wethouders. Meestal geeft zij advies
na een officiële adviesaanvraag van
de gemeente Leiden, maar zij kan
ook ongevraagd advies geven.
Bijvoorbeeld als een onderwerp zo
belangrijk is voor de sport in Leiden
dat de LSF het noodzakelijk vindt om
van zich te laten horen.

Het bredere belang
Het afgelopen jaar gaf de LSF onder
meer advies over het nieuwe beleids
kader sport en gezondheid en het
indoor sportcentrum. Ook spraken
we enkele malen in bij raadsverga
deringen van de gemeente Leiden.
De LSF probeert altijd het bredere
belang van de Leidse sport in het
oog te houden en is er dus niet om
individuele clubs te ondersteunen bij
verenigingsgerelateerde problemen.
Sportprijzen en Sportcongres
Maar de LSF doet meer. Een keer per

L F
jaar organiseert zij de uitreiking van
de Leidse Sportprijzen en in novem
ber het Leids Sportcongres voor
sportbestuurders. Ook vindt u de
LSF bij het Sportpunt71 van de
gemeente Leiden, dat zes keer per
jaar op vrijdagmiddag georganiseerd
wordt en waar alle sportbestuurders
welkom zijn. Omdat de LSF een ver
eniging is, worden al onze leden
(lees: verenigingen) uitgenodigd
voor ons jaarlijkse ledenvergadering.
Heeft u een vraag voor de LSF of wilt
u weten wat de LSF voor u kan bete
kenen? Neem gerust contact op:
secretariaat.lsf@gmail.com.

Scoren op gezondheid
In 2019 hebben we Scoren op
gezondheid bij de verenigingen
geïntroduceerd. De scorekaart van
Scoren op gezondheid geeft clubs,
leden van clubs, ouders van
sportende jeugdleden en andere
belanghebbenden handvatten om
initiatieven uit te voeren waarmee
sportclubs gezonder kunnen worden.
We zijn nu een jaar onderweg
en geven u graag een update.
Wie weet, geeft het inspiratie en

kunt u de energie die bij de leden
en ouders van leden aanwezig is
gebruiken om onderdelen uit de sco
rekaart te verwezenlijken.
Fysiek gezond:
Er zijn het afgelopen jaar bij Die
Leythe, Hockeyclub Roomburg, DIOK,
Leiden Atletiek en Scylla AED en
EHBOtrainingen gegeven. Het gaat
ook goed met het aantal rookvrije
sportclubs zoals u elders in deze
krant kunt lezen. De Gezonde
Sportkantine komt in Leiden nog
niet heel goed van de grond.
Sociaal Gezond:
Verschillende clubs maakten
gebruik van de declaratieregeling
voor de Verklaring Omtrent Gedrag
om hiermee iets te weten te komen
over het gedrag van trainers, coa
ches, scheidsrechters, maar ook
over de penningmeester of
vertrouwenspersoon.

Financieel Gezond:
In 2019 hebben clubs gebruik
gemaakt van de jeugdlidsubsidie en
hebben daarmee het jeugdkader
kunnen trainen. Zo kregen ze betere
trainers, scheidsrechters en coa
ches. Ook in 2020 is deze mogelijk
heid er weer.
Duurzame accommodaties:
Voor sportverenigingen die aanpas
singen willen doen om de accom
modaties energiezuiniger en daarmee
dus duurzamer te maken, zijn er aan
trekkelijke subsidies en regelingen
waar gebruik van gemaakt kan wor
den. In 2020 is landelijk € 178
miljoen euro beschikbaar!
Scoren op gezondheid is een
samenwerking tussen de gemeente
Leiden, GGD Hollands Midden, JOGG
Leiden en MINDyouadvies. Kijk voor
meer informatie op www.sportstad
leiden.nl/scorenopgezondheid.
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Discozwemmen en kidsmiddag
week is het strandballenmiddag.
De andere keer ligt er een hindernis
baan in het water of is het discomid
dag. Met de speciale kidsmiddagkaart
kun je vier keer komen zwemmen op
woensdagmiddag voor € 12,50. Elke
schoolvakantie is er een programma
waarbij er genoeg te beleven valt.
Zoals stuiverduiken, een glijbaan
race, AquaBoarden voor kinderen.
En elke middag komt de hindernis
baan in het water.

Wist je dat er in zwembad De Zijl
verschillende activiteiten voor
kinderen georganiseerd worden?
In de wintermaanden is er elke
laatste vrijdag van de maand

discozwemmen waarbij een echte dj
de nieuwste hits draait en je onder
tussen kunt dansen of zwemmen.
Elke woensdagmiddag is er kidsmid
dag. Per week zijn er wisselende,
spetterende activiteiten. De ene

Sportformateur
Mijn naam is Mijke Sluis (46) en ik ga
de komende maanden als externe
en onafhankelijk procesbegeleider
samen met onder andere sport
verenigingen, scholen, maatschap
pelijke organisaties en ondernemers
aan de slag om sport en bewegen
voor iedere Leidenaar zo leuk en
toegankelijk mogelijk te maken.
Dit moet leiden tot een Leids
Sportakkoord in juni 2020, waarin
alle partijen gezamenlijk concrete
afspraken maken.
Sportverenigingen spelen hierbij
een cruciale rol. De maatschappij
verandert door digitalisering en
individualisering. Hierdoor hebben
sportclubs te maken met veel
uitdagingen, zoals voldoende vrij
willigers, goed kader en groei of juist
krimp van de vereniging. Dit vraagt
om frisse ideeën en creatief denken
en samenwerken. Ik wil mensen bij
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Binnenkort jarig?
Kom dan je verjaardag vieren bij
zwembad De Zijl. Een zwemfeestje
kost €10,00 per kind. Dit is inclusief
entree, frietjes met een snack en
een beker limonade. De jarige krijgt
gratis toegang tot het zwembad.

Duurzamere sport
accommodaties

Sport en bewegen zo leuk en
“
toegankelijk mogelijk maken voor
alle Leidenaren in alle leeftijdsfasen,
dat is mijn ambitie als sport
formateur in Leiden.

“

elkaar laten komen en hen stimule
ren met suggesties te komen.
We hoeven het wiel niet opnieuw uit
te vinden, maar het gaat erom dat
we samen de kansen beter benut
ten en duurzame samenwerkingen
aangaan! Voor vragen of opmerkin
gen rond het sportakkoord kunt u
mailen naar
sportakkoordLeiden@gmail.com.

Steeds meer sportaccommodaties
worden groener. Het dak van de
horeca en kleedkamers bij zwembad
De Vliet heeft bijvoorbeeld zonnepa
nelen gekregen. Hiermee wordt jaar
lijks ongeveer 8.000 m3 aan aardgas
bespaard en een deel van het bui
tenbad wordt met duurzame energie
verwarmd.
In het wedstrijdbad van zwembad
De Zijl is de verlichting vervangen
door ledlampen. Binnen afzienbare
tijd is ook het recreatiebad aan de
beurt.
We willen ook graag het nieuwe
gebouw voor het binnenbad en de
ijshal energieneutraal te maken.
De restwarmte van de ijsbaan en de
rioolwaterzuivering in de omgeving
zorgt voor verwarmd water. Ook hier
komen zonnepanelen op het dak.

Rondje langs de velden: update projecten

Nieuwbouw binnenbadijshal De Vliet
In 2019 is de aanbesteding voor de
bouw van binnenbad en ijshal De
Vliet beëindigd. Daarna heeft het
projectteam diverse onderzoeken en
analyses gedaan. Dit heeft geleid tot
een vernieuwde aanpak die op dit
moment het best aansluit op de
huidige bouwmarkt. Inmiddels is er
een ontwerpteam geselecteerd en is
de gemeenteraad akkoord met de
vernieuwde aanpak. Nu kan de
Europese aanbesteding voor de
bouw opnieuw worden gestart.
Dit vindt plaats op basis van een
voorlopig ontwerp dat dan inmiddels
is opgesteld door het ontwerpteam,
uiteraard in samenspraak met
projectteam en klankbordgroep.
De bedoeling is de gemeenteraad
eind 2020 een voorstel voor een
definitief besluit voor te leggen, op
basis van een definitieve aan
neemsom en planning. Spoedig hier
na gaat de bouw van start.

huidige Vijf Meihal en 3 Octoberhal.
Het nieuwe sportcentrum wordt
gebouwd aan de Telderskade en
bestaat uit een topsporthal met
2.000 zitplaatsen en een breed
tesporthal. Gebruikers zijn de Leidse
sportverenigingen, het Leonardo
College, MBO Rijnland en ZZ Leiden.
In 2019 is onder andere gewerkt aan
een voorlopig ontwerp. 2020 staat
in het teken van de verdere uitwer
king en bouwvoorbereiding. Begin
2022 is het complex gebruiksklaar.
Meer weten? Kijk op www.leiden.nl/
indoorsportcentrum.

Half september sluit het buitenbad.
Eind april 2021 wordt het buitenbad
in een fris, maar wel bekend jasje
opgeleverd en weer in gebruik
genomen.

Wijksportpark Roomburgerpark
De komende maanden worden
wijkbewoners en parkgebruikers
van het Roomburgerpark betrokken
bij het maken van een inrichtings
voorstel voor het Roomburgerpark.
Het maken van dit voorstel is een
vervolg op het haalbaarheidsonder
zoek dat vorig jaar werd afgerond.

Indoorsportcentrum
Leiden krijgt een Indoorsport
centrum ter vervanging van de

Voorbereidingen renovatie buitenbad
De Vliet in volle gang
Buitenbad De Vliet wordt in het win
terseizoen 20202021 gerenoveerd.
Bijna al het leidingwerk, het straat
werk en enkele installaties worden
vervangen. De kleedruimtes worden
opgeknapt en de entree wordt
aangepast. Door extra kassapunten
te maken, zijn er op warme dagen
niet meer van die lange wachtrijen.

Vervanging hockeyvelden samen
werking met LHC Roomburg
Deze zomer worden twee bestaande
hockey zandvelden op sportpark
Roomburg vervangen door twee
watervelden. De keuze hiervoor
hebben de gemeente Leiden en
Leidse Hockey Club Roomburg
samen gemaakt. De watervelden
waren een wens van LHC Roomburg.

Het hockeyspel hierop wordt sneller
en daardoor attractiever. Omdat
watervelden duurder zijn dan zand
velden betaalt de hockeyclub mee
aan de watervelden. De gemeente
betaalt de basis, de club de pluskos
ten. Onder de watervelden wordt
een berging aangelegd waarin
regenwater wordt opgevangen. Dat
water wordt vervolgens gezuiverd

In een periode van vijf maanden
komt de gemeente samen met
wijkbewoners en parkgebruikers tot
het inrichtingsvoorstel. Het inrich
tingsvoorstel wordt gemaakt voor
het gebied tussen de Lorentzkade,
Burggravenlaan, Meijerskade en
Kanaalweg. Het uiteindelijke voorstel
wordt voor de zomer 2020 aan de
gemeenteraad voorgelegd. Blijf op
de hoogte via www.leiden.nl/
wijksportparkroomburgerpark.

en gebruikt voor de besproeïng van
de watervelden. Op deze manier
hoeft er geen leidingwater gebruikt
te worden. We zijn trots dat we met
deze samenwerking met LHC
Roomburg de hockeysport een
kwaliteitsimpuls geven én bijdragen
aan onze duurzaamheidsambities.
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Sportprijzen 2019
er
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d

Karolien

Gefe

Gefeliciteerd

d
liciteer

Stef

DIOK

Sportvrouw van Leiden
2019

Karolien Florijn

rtploeg
Leidse spo 9
van 201
DIOK Rugby

Die Leythe - Roeien

L F

Sportman van Le
iden
2019
Stef Broenink
Njord - Roeien

L F

L F

ite
Gefelic

erd

Andy

Gefeliciteerd

Annika

Colofon
Coach van het jaar
Leiden 2019
Andy Egonu
DIOK - Rugby

Parasporter van
Leiden
2019
Annika van der Mee
r
Njord - Roeien
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Februari 2020
Oplage 7.500 exemplaren
Samenstelling:
gemeente Leiden
Meer informatie:
www.leiden.nl/sport
www.leidswater.nl
www.sportstadleiden.nl

