
Motivatie Jordy van Kesteren Buurtsportcoach 2019 
 
In het werk van BSC worden zo vaak mooie dingen gerealiseerd waar we eigenlijk niet echt bij stil 
staan en die we bijna maar als vanzelfsprekend beschouwen. Dat geldt zeker ook voor wat Jordy als 
BSc in gemeente Den Helder doet. Wij vonden dat we dat wel eens in de schijnwerper mochten 
zetten door Jordy te nomineren als BSC.  Dat de vakjury het daar mee eens is door Jordy te 
selecteren bij de top 3 vinden wij een hele eer en bevestigt voor ons dat het wel degelijk bijzonder is 
wat Jordy in Den Helder doet. 
  
Jordy initieert heel veel mooie, nieuwe en creatieve initiatieven op het gebied van sportstimulering 
voor de jeugd waarbij hij vooral actief is in wijken waar de financiële positie van gezinnen niet altijd 
optimaal is. 
Hij weet snel en makkelijk verbindingen te leggen en te realiseren met bijvoorbeeld 
sportverenigingen, de lokale topsporters, scholen en een groot scala aan maatschappelijke 
organisaties en weet hij deze partijen bij activiteiten te betrekken. Omgekeerd geldt dat deze 
partijen ook Jordy als BSC goed weten te vinden en graag met hem samenwerken.  Jordy brengt 
enthousiasme en inspireert de mensen om hem heen, zowel de deelnemers aan zijn activiteiten als 
de partners waar hij mee samenwerkt. 
  
Jordy is voor Team Sportservice een visitekaartje als Buurtsportcoach. Hij weet sport en bewegen in 
te zetten niet alleen voor de positieve effecten die het in fysiek opzicht met zich meebrengt maar 
weet de kracht van sport en bewegen ook te benutten voor meer maatschappelijke doelstellingen in 
bijvoorbeeld sociaal opzicht. Wat je ziet zijn blije gezichten tijdens activiteiten, deelnemers die vaker 
bij activiteiten terugkomen en samenwerkingspartners die graag met de buurtsportcoach, sport en 
bewegen benutten met als doel een gezonde, vitale en sociale samenleving. Dat allemaal mede 
dankzij het enthousiasme en inzet van Jordy. 

 
 
Waarom hebben wij Jordy genomineerd als buurtsportcoach van het jaar? 
 
Jordy is zeer betrokken bij zijn evenementen maar ook bij die van collega's. Hij is een echte 
teamspeler boordevol ideeën en goede contacten.   
 
Wekelijks is Jordy in verschillende wijken te vinden waar hij sport- en beweegactiviteiten uitvoert. 
Veel kinderen in Den Helder kennen Jordy vanuit dit sportbuurtwerk maar ook vanwege de vele 
naschoolse activiteiten die Jordy organiseert en zijn betrokkenheid bij beweegactiviteiten op en rond 
basisscholen. Het feit dat hij zo bekend en vooral ook geliefd is bij de kinderen komt ook omdat hij 
een hele prettige en natuurlijke omgang en contact heeft met de kinderen. Jordy is hierdoor in staat 
om, zonder belerend te zijn, kinderen te stimuleren en te motiveren bijvoorbeeld om deel te nemen 
aan sport- en beweegactiviteiten in de wijk maar ook te verleiden tot positief en gezond gedrag. 
 
Zo is Jordy in Den Helder het uithangbord en visitekaartje voor de sport- en spelactiviteiten op het 
Cruyff Court. Wekelijks brengt hij zo’n 15-20 kinderen in beweging die woonachtig zijn in deze 
achterstandswijk waar het Cruyff Court gelegen is. Hij werkt hierbij samen met de kidsclub van 
Parlan, de lokale welzijnsorganisatie en het naastgelegen buurthuis.  Naast de wekelijkse 
sportactiviteiten, is Jordy ook de grote motor achter het jaarlijkse 6 tegen 6 scholentoernooi op en 

heropening van het Cruyff Court. Dit voetbaltoernooi is voor zowel jongens als meisjes, compleet 
met finales en doorstroom naar regiofinales. In 2018 heeft Jordy met zijn enthousiasme het 
zelfs voor elkaar gekregen om het Nederlands Kampioenschap Cruyff 6 vs 6 naar Den Helder 
te halen! 

https://www.facebook.com/pg/TeamSportserviceDH/photos/?tab=album&album_id=2542685655752142&__xts__%5B0%5D=68.ARDheAl8Did15v9BHbv-Cc1v7y8npDnu4i5FOOtfT9ooGJJ3QVffpr2bhYRNRyg9Zx5MTbKB1CWMIZn6EEVjisg7sbY7mlQ-ZsuFN8D9AlgUKt4u3qg62E6CDNjfQXjZHpJzOdr8QEcA1nWaT754YqgrJGNrayYIY20X44lmAlPnYP6miQkJoyDb1B-uXoFW7l21R0n9cn6zvOtNZaOQPv4pWnceAtoSa_WJc_q1rWK4IpBxCwLuHoaMs1rKyJ-KwH5By-ad6pbKPmgnDi1Mm8Sqy-7QLLuWqqXMA441X7_0IEUgRfkU1wOXfAfG5vRJP4wpoHHmbur9gOlRS89fEKhMo_J6OefUa3wDBKl3eZabUqTqqg_bGgMK58dtXmkSmxJ2kDCsHceY4CcYg-l5fQ09BFnTuJ33wsKjNhkL0f28zXXsSLBAsHCiCXNSvz8WM2gebYqvP77BbqE&__tn__=-UC-R
https://www.youtube.com/watch?v=D7CSTS2OdKo&fbclid=IwAR1OKMOULYmIAG1sDBd7F8sqAF_Rjj5CaQzZaJ1GLcrCXRM4hkRgFt8R__4


Dit laatste was niet alleen gebaseerd op enthousiasme maar ook op het complete programma dat hij 
daaromheen bedacht had. Zo maakte de landelijke finale uit van Game Day in Den Helder. Net als bij 
het lokale toernooi heeft Jordy diverse side-events ontplooid waardoor het voor deelnemers dubbel 
genieten is en stilstaan en wachten er niet bij is. Hierin zoekt Jordy altijd naar vernieuwende ideeën. 
Dit vraagt nog meer van zijn organisatievermogen maar dat houdt hem nooit tegen, het maakt hem 
eerder nog enthousiaster wat zeer aanstekelijk werkt op de mensen waarmee hij samenwerkt. Voor 
deze side events maakt Jordy slim gebruik van zijn netwerk door bijvoorbeeld (lokale) 
topsportsporters in te zetten. Tijdens Game Day 2019 heeft Jordy de volledige organisatie van het 
soccer-court voor zijn rekening genomen en heeft hij zelfs samenwerking met voetballers van AZ 
weten te realiseren! Mede hierdoor is dit onderdeel een groot succes geworden waardoor fysiek 
bewegen prima kon concurreren met E-gaming. 
 
Jordy ligt niet alleen heel goed bij de kinderen die hij in beweging brengt, ook zijn 
samenwerkingspartners lopen met hem weg. Jordy wordt vaak benaderd om mee te denken bij de 
ontplooiing van nieuwe activiteiten. Een recent voorbeeld is een sport- en speldag in combinatie met 
gezond koken bij een van de lokale buurthuizen in Den Helder. Het buurthuis en het jongerenwerk 
dat hieraan verbonden zit, wilden samen een sportdag organiseren voor de kinderen uit de buurt. 
Jordy is als buurtsportcoach al wekelijks in deze achterstandswijk actief met sportbuurtwerk en werd 

gevraagd om mee te denken. Door zijn betrokkenheid bij de organisatie is het buurthuis geïnspireerd 

geraakt om gezondere snacks aan te bieden aan de kinderen in de middag. Voorheen werd er 

patat gebakken, terwijl Jordy zijn best deed ze gezond te laten bewegen. Hij heeft ze geïnspireerd 

andere dingen te bieden en is er helemaal geen frituur meer. Niet door het te belerend te zeggen, 

maar door met alternatieven te komen, ze het idee geven dat ze het zelf hebben bedacht. 

 

Andere mooie voorbeelden waar Jordy een voortrekkersrol vervult is de jaarlijkse schoolsportdag 

groep 8 voor 750 leerlingen uit de groepen 8 van alle basisscholen in Den Helder. Jordy weet elk 

jaar weer een verrassend en uitdagend programma samen te stellen en begeleidt zo’n 20 

stagiaires van ROC Sport en Bewegen om dit programma succesvol uit te voeren. 

 

Hoe groot het netwerk van Jordy is en de gunfactor die hij heeft, blijkt ook uit het feit dat hij altijd 

mensen weet te vinden die als vrijwilliger een handje willen helpen bij activiteiten. Een mooi 

voorbeeld hiervan is dat hij veel samen optrekt met Stichting Vluchtelingenwerk of oud stagiaires 

bereid vindt te komen helpen. 

 

Jordy is ook de verbindende factor voor veel verenigingen als het gaat om nieuwe leden voor hun 

club. Met het JouwSportproject stimuleert hij kinderen, jongeren en volwassenen om geheel 

vrijblijvend een paar lessen een sport uit te proberen. Jordy zet zich in voor de promotie van deze 

clubs waarmee het aantal deelnemers van het JouwSportProject is toegenomen.  

https://game-day.nl/
https://www.facebook.com/watch/?v=2102846523147374
https://www.facebook.com/TeamSportserviceDH/videos/2434380800112861/

