Verslag Zomeruniversiade 2019, Napels
Inleiding
Van 3 t/m 14 juli 2019 vond de Zomeruniversiade plaats in Napels, Italië. De Nederlandse delegatie
bestond uit 45 sporters en 15 officials. Het tot de laatste groep behorende team de mission bestond
uit de head of delegation, the deputy head of delegation, de delegation official, media liaison en twee
sportfysiotherapeuten. Veel dank is verschuldigd aan Studentensport Nederland en Peak Sport die
de uitzending mogelijk hebben gemaakt.

Voorbereiding
Samenstelling delegatie
In april 2018 is een begin gemaakt met het in kaart brengen van de potentiële deelnemers aan de
Universiade. Hiertoe is contact gelegd met een twaalftal sportbonden om hun bereidheid te peilen om
studerende topsporters uit te laten zenden. Parallel hieraan is via vele kanalen en netwerken de
Universiade in de studentenwereld aangekondigd. Zowel via de bonden als rechtstreeks bij SSN
Topsport (SSN TS) konden studenten laten weten, dat zij geïnteresseerd waren om deel te nemen.
In direct contact met hen werden vervolgens de voorwaarden besproken, waaronder deelname
mogelijk was en werd verdere informatie verstrekt. Het laatste woord voor uitzending lag bij de bonden
op voordracht en in overleg met SSN TS. Een en ander resulteerde in een deelname van Nederland
aan 8 verschillende sporten.

Head of delegation meeting
In april 2019 bezochten de head of delegation (Rob Cuppen) en de deputy head of delegation (Wim
Koch) de head of delegation meeting in Napels. Gedurende vijf zeer intensieve dagen werden de
meeste sportaccommodaties en de vijf verblijfslocaties voor deelnemers en officials bezocht. Zowel
de informatie op alle bezochte locaties als de informatie van alle organisatieonderdelen tijdens
plenaire sessies zorgden voor een algemeen beeld van wat de Nederlandse delegatie in Napels te
wachten stond.
Financiën
De omvang van de Nederlandse delegatie, waarin geen teamsporten vertegenwoordigd waren,
zorgde ervoor dat het beschikbare budget van SSN TS, samengesteld uit reguliere bijdragen van alle
Nederlandse universitaire sportcentra, toereikend was. Er hoefde geen beroep gedaan te worden op
sponsoring en/of NOC*NSF. Zoals gebruikelijk moesten de deelnemers aan de Universiade incl. hun
begeleiders zelf hun uitzending bekostigen, al dan niet gesteund door hun eigen bond en/of
plaatselijke fondsen in hun studiestad. De middelen van SSN TS werden ingezet voor een
representatief kledingpakket, voor de kosten van het team de mission (incl. de voorbereidingsreis naar
de head of delegation meeting) en voor organisatiekosten in Napels. Omdat de Universiade binnen
Europa was, vielen de reiskosten voor de deelnemers mee. De verblijfskosten bedroegen € 70,p.p.p.d., de zogenaamde FISU-fee € 20,- per delegatielid en voor sommige sporten kwam daar per
sporter nog een bijdrage voor de arbitrage bij (ITO-fee).
Kleding
Na een jarenlange samenwerking met Erima werd deze Universiade gekozen voor het Chinese Peak
Sport. De Nederlandse afdeling uit Meppel wist een kwalitatief uitstekend, representatief
kledingpakket te leveren tegen gunstige voorwaarden. Over de kleur ‘oranje’, dat meer roodoranje
bleek te zijn, waren de meningen wel verdeeld. Problemen met maten werden door Gert Klamer van
Peak Sport bijzonder flexibel opgelost. De samenwerking beviel over en weer zo goed dat de intentie
aanwezig is om de samenwerking bij volgende Universiades voort te zetten. De Nederlandse
delegatie was erg tevreden met haar kledingpakket en ook in het roodoranje liep Nederland er
herkenbaar bij.
Inschrijvingen
In eerste instantie zijn alle gegevens van de delegatieleden verzameld door de head of delegation.
De tijdige verwerking van al deze gegevens voor achtereenvolgens de general entry, de quantitative
entry en de nominative entry in het digitale systeem van FISU zijn echter verzorgd door een
bestuurslid van SSN TS (Bart Achterhof) en de bureaumedewerker van SSN (Kevin van Loon).
Informatieboekje en –middag
Voor alle leden van de Nederlandse delegatie is een handzaam en fraai informatieboekje
samengesteld door de Media Liaison (Joyce Schonenburg) en geproduceerd op kosten van
Technische Universiteit Eindhoven. Naast een veelheid aan praktische informatie was hier ook de
samenstelling van de Nederlandse delegatie in opgenomen met ieders mailadres. Dit boekje werd
samen met de kledingpakketten uitgedeeld tijdens de informatiebijeenkomst voor de delegatie op 8
juni 2019. De bijeenkomst op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven begon met een
informatief deel, waarbij het Team de Mission zich voorstelde en de belangrijkste informatie werd
gedeeld. Daarna werden de kledingpakketten en het informatieboekje uitgereikt. Iedereen kreeg de
mogelijkheid tot het passen van zijn of haar kleding en waar nodig kon kleiding bij Gert Klamer van
Peak Sport direct in de juiste kledingmaat worden omgewisseld. De middag werd afgesloten met een
groepsfoto in tenue en met een door Gerties aangeboden buffet.

Het evenement
Reis
Zoals gebruikelijk reisden de delegatieleden vanuit de verschillende sporten, afhankelijk van hun
wedstrijdplanning, op eigen gelegenheid naar Napels. Het team de mission was als eerste aanwezig
om kwartier te maken en de accreditatie voor te bereiden. Met behulp van de door de organisatie
toegewezen attachees werden alle delegatieleden, die in Napels arriveerden, op de luchthaven door
een lid van het team de mission opgevangen en van een tijdelijke accreditatie voorzien. Omdat de
delegatie verspreid over vijf verschillende locaties was ondergebracht, vergde het tijdig leveren van
de accreditaties meer tijd dan afgelopen Universiades. Ook werd al snel duidelijk dat het maken van
een strakke planning niet altijd veel zin had, omdat het vervoer van en naar de locaties niet altijd even
soepel verliep. Op tijd vertrekken bleef dan ook het hele verblijf in Napels van belang. Bij vertrek van
delegatieleden werd voor busvervoer naar de luchthaven gezorgd en werd waar mogelijk bij de
verblijfslocatie afscheid genomen.
Accreditatie
De head of delegation en deputy head of delegation verzorgden samen de accreditatie voor alle
delegatieleden. Het was, ondanks een gedegen voorbereiding, een langdurige exercitie langs vele
bureaus, verspreid over de eerste week waarin de delegatieleden op uiteenlopende momenten
arriveerden. Gekoppeld aan de accreditatie was ook de financiële
afhandeling met de plaatselijke organisatie. Vlak voor vertrek uit het
dorp werd de definitieve rekening opgemaakt en afgehandeld.
Attachees
Aan Nederland waren 2 jonge, vrouwelijke attachees toegewezen,
Marica d’Onofrio en Valeria de Martino, die uitstekend hebben
gefunctioneerd. Vooral in de communicatie naar de organisatie en bij
het regelen van het vervoer waren zij van onschatbare waarde en
hebben zij het team de mission veel ondersteund in hun
werkzaamheden.

Huisvesting
Alle sporters en officials werden gehuisvest op cruiseschepen, in hotels en in
appartementencomplexen op 5 locaties in Napels, Caserta en Salerno. De meest centrale huisvesting
was op 2 cruiseschepen in de haven van Napels, waar ook het grootste deel van de Nederlandse
delegatie verbleef. In de cruise terminal bevonden zich alle kantoren van de organisatie en de
medische ruimtes. Op de schepen en in de hotels waren de restaurants te vinden.
Het was met de verschillende aankomst- en vertrekdagen puzzelen om de door de organisatie
gemaakte kamerindeling op het cruiseschip aan de eigen wensen aan te passen. Na wat
opstartproblemen door de starre houding van de organisatie, lukte het dankzij de flexibiliteit van de
coaches om iedereen een gepaste slaapplek te geven. De kamers bevatten drie bedden en het
restaurant op de cruiseschepen was van 6.00-00.00u open. Daar was het eten gevarieerd en van
zeer goede kwaliteit. Het eten in de hotels en appartementen was van mindere kwaliteit en minder
divers. Water was wel overal verkrijgbaar.

Vervoer
Het busvervoer van het Universiadedorp naar alle sportaccommodaties verliep vooral in het begin vrij
stroef. De gebruikelijke opstartproblemen in de beginfase waren erger dan bij voorgaande
Universiades. De bussen reden niet op de afgesproken tijden, waardoor de reis voor de
delegatieleden moeilijker te plannen was.
Het team de mission had in principe de beschikking over
maximaal drie op afroep (reservering) beschikbare taxi’s. Dit
moest de avond daarvoor worden doorgegeven, wat in de
praktijk niet altijd even haalbaar was. Ook zorgde de uiteen
ligging van de locaties voor een grote uitdaging voor de
fysiotherapeuten om op verschillende locaties aanwezig te
zijn. Met hulp van de attachees konden de taxi’s alsnog snel
geregeld worden waardoor in urgente gevallen niet alleen
team de mission, maar ook caoches en sporters op tijd op de
plaats van bestemming kwamen.

Communicatie
De communicatie op afstand tussen team de missionleden onderling en coaches en begeleiders vond
grotendeels plaats via WhatsApp. Media liaison Joyce Schonenburg verzorgde met regelmaat
nieuwsbrieven en persberichten. Deze werden onder andere verstuurd naar hoofden van
studentensportcentra en universiteiten, de sportbonden en sponsoren. De persberichten werden na
iedere medaille verstuurd naar nationale en lokale dagbladen.
Ook kregen alle delegatieleden de nieuwsbrieven, zodat zij op de hoogte waren van elkaars
resultaten. Dagelijks werden er berichten op de Facebookpagina en Instagram-account van Student
Team NL geplaatst met daarin mooie foto’s en video’s.
Waar veel positieve reacties op kwamen was het gebruik van de story’s binnen Instagram. Op de
informatiebijeenkomst in juni werd gevraagd binnen iedere sport één persoon aan te wijzen die
verantwoordelijk was voor de communicatie. Binnen enkele sporten was dit een coach, bij anderen
een atleet. Zij hadden een aparte app-groep waar Joyce beheerder van was. Sportieve prestaties en
trainingen, maar ook momenten van ontspanning werden gedeeld, waarna ze zichtbaar waren in de
verhaallijn van Student Team NL. Hierdoor werd ook het thuisfront van de atleten op een
laagdrempelige manier betrokken bij sportieve en minder sportieve momenten tijdens de Universiade.
Denk daarbij aan de openings- en sluitingsceremonie in Napels.
Extra dit jaar was dat we de mogelijkheid hadden om video-opnamen van FISU TV van verschillende
wedstrijden te bewerken. De hoogtepunten van wedstrijden waarin onze Nederlandse atleten te zien
waren konden uit de video-opnamen geknipt worden en werden via Facebook gedeeld.
Head of delegation en/of deputy head of delegation hebben de head of delegation meetings zo
mogelijk bezocht. De belangrijkste informatie speelden zij door naar de coaches, die ervoor
verantwoordelijk waren dat deze informatie bij de atleten terecht kwam.
Medische begeleiding
De Nederlandse fysiotherapeuten waren verantwoordelijk voor alle medisch relevante zaken die
betrekking hadden op de Nederlandse delegatie. (sporters, technische staf, medische staf en
delegatiemedewerkers). Gezien het aantal sporters en begeleiders is gekozen voor twee
fysiotherapeuten, elk met hun eigen specialisme. De fysiotherapeuten waren ten allen tijde telefonisch
bereikbaar voor de coaches en sporters. Verder hebben zij onderling regelmatig overlegd over
ontstane blessures en situaties. Voor medische verrichtingen welke door een arts moesten worden
gedaan, is een beroep gedaan op de polikliniek van de centrale organisatie. Dit was geheel kosteloos.
In het voortraject van de Universiade is contact gezocht met behandelende (para)medici van de
sporters. Ook hebben de atleten de status van hun gezondheid doorgegeven middels een per e-mail
verzonden vragenlijst. Er waren geen noemenswaardige grote blessures bij aanvang van de
Universiade.
In de cruise terminal was een eigen medische ruimte voor de Nederlandse delegatie gecreëerd. Deze
diende tevens als behandelkamer. Omdat de locaties zo uiteen lagen zijn veel atleten op de wedstrijden trainingslocatie verzorgd, waar speciale ruimtes voor fysiotherapeutische behandelingen waren
ingericht. Ook was er op die locaties en in het dorp drank en ijs aanwezig. De atleten hebben
gedurende 14 dagen de mogelijkheid gehad om in de medische ruimte (op afspraak) of op locatie
behandeld te worden voor hun gezondheidsklachten. De fysiotherapeuten zijn zoveel mogelijk mee
geweest naar de wedstijden en trainingen, waarbij er prioriteit gegeven is aan de wedstrijden en highrisk deelnemers. Door het programma van de sporters en de grote afstand naar diverse sportlocaties
is de beschikbaarheid van de fysiotherapeuten voor behandeling op afspraak in de eigen medische
ruimte niet optimaal geweest. Er zijn geen blessures gemist.

Het grootse deel van de klachten van de sporters bestond uit overbelastings- en
vermoeidheidsklachten. De meest behandelde lichaamsdelen betroffen de wervelkolom en de bovenen onderbenen. Er zijn twee sporters met uiteenlopende klachten naar de polikliniek geweest voor
een doktersconsult. Dit is in goed overleg met de fysiotherapeuten en de betreffende patiënten
gedaan. Er is slechts één sporter geweest, die nadelige gevolgen heeft gehad van het warme,
vochtige klimaat. Na onvoldoende adequaat ingrijpen van de EHBO werd hij onder begeleiding van
de fysiotherapeut naar het ziekenhuis vervoerd, waar hij een dag en nacht opgenomen is geweest.
Aan de plaatselijke organisatie en aan FISU is ontevredenheid over de gang van zaken kenbaar
gemaakt.
Er is één atleet opgeroepen voor een dopingcontrole in verband met een medaille. De fysiotherapeut
heeft de sporter begeleid naar de controle en voorlichting gegeven. Die voorlichting was nauwelijks
noodzakelijk aangezien het een ervaren sporter betrof. De geteste sporter is niet positief bevonden.
Wedstrijdaccommodaties en –organisatie
De diverse wedstrijdaccommodaties waren in het algemeen
van prima kwaliteit. In alle gevallen ging het om bestaande,
aangepaste voorzieningen. Zij bevonden zich in de meeste
gevallen in Napels, Salerno en Caserta. De wedstrijdlocaties
en verblijven in Salerno en Caserta lagen op 40 tot 60 km van
de haven van Napels. De organisatie van de wedstrijden was
redelijk goed verzorgd. Er hebben zich voor de Nederlandse
delegatie geen noemenswaardige problemen voorgedaan.
De atleten en de coaches hebben weinig tot niks
meegekregen van de problemen die het team de mission met
de organisatie had.

Nederlandse delegatie en prestaties
Team de mission

Het team de mission bestond uit:
Head of delegation
Deputy head of delegation
Delegation official
Fysiotherapist
Fysiotherapist
Media Liaison

Rob Cuppen
Wim Koch
Dirma Eisenga
Ron van der Weide
Kayleigh Polman
Joyce Schonenburg

Het team de mission heeft een bijzonder intensieve Universiade achter de rug. Reden hiervoor was
dat vooral de organisatie van en de communicatie met de organisatie regelmatig te wensen overliet.
Om de sporters en coaches zoveel mogelijk te ontzorgen werden lange dagen gemaakt. Pas na
anderhalve week werden de dagen voor team de mission iets minder lang. Ook de fysiotherapeuten
hebben lange dagen gemaakt. Het was een grote uitdaging om zoveel mogelijk sporters op
verschillende locaties te ondersteunen. Het meenemen van een media liaison bleek een uitstekende
keuze.

Archery

Damiaan Jeurissen
Evelien Groeneveld
Ilse Houbiers
Claire van Dijck

Recurve
Compound
Recurve
Coach

33e
17e
33e

Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Rotterdam
Hogeschool Zuyd

Atletics

Julia van Veldhoven
Sina Mai Holthuijsen
Laura de Witte
Eva Hovenkamp
Mike Foppen
Manuel de Backer
Noah Schutte
Bram Buigel
Simon Grannetia
Job Beintema
Koen van der Wijst
Antony Ott

5000m
Kogelslingeren
400 meter
400 meter
1500m
10.000 meter
3000m steeplechase
800 meter
3000m steeplechase
110 meter horden
Pole vault
Coach

3e (brons)
10e
16e
15e
11e

Did not finish
Did not start

7e in halve finale
15e
18e
14e

Universiteit van Tilburg
Fontys Hogescholen
Hogeschool van Amsterdam
Wageningen University
Radboud Universiteit Nijmegen
Saint Louis University
University of Portland
Hanzehogeschool Groningen
University of Portland
Hogeschool van Amsterdam
Technische Universiteit Eindhoven

a

Fencing

Rafael Tulen
David van Nunen
Randy Postma
Day de Wijn
Patrick Post
Olivier Split
Olivier de Jong
Eline Rentier
Carmel Tulen
Ellen Obster
Edo Zoons
Team heren
Team heren
Team dames
Alexander Bloks
Edwin Treffers

Degen
degen
degen
degen
floret
floret
floret
floret
degen
degen
floret
degen
floret
degen
coach
Coach

19e
25e
38e
68e
49e
58e
28e
38e
38e
36e

Did not start

9e
13e
14e

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Technische Universiteit Delft
Windesheim Flevoland
Hogeschool Inholland
Rijksuniversiteit Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Technische Universiteit Delft
Universiteit van Amsterdam
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Radboud Universiteit
Rijksuniversiteit Groningen

Artistic Gymnastics

Finale sprong
Finale meerkamp
Coach

Elze Geurts
Elze Geurts
Claudia Werkhoven

6e
9e

Universiteit van Amsterdam
Universiteit van Amsterdam

Judo

Julie Kemmink
Geke van den Berg
Hilde Jager
Jim Heijman
Jur Spijkers
Garmt Zijlstra

judo -52
judo -63
judo -70
judo -81
judo +90/Open
Coach

1e ronde uitgeschakeld
2e (zilver)
1e ronde uitgeschakeld
3e ronde uitgeschakeld
3e (brons)

Radboud Universiteit Nijmegen
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Universiteit Wageningen
Technische Universiteit Delft
Saxion Hogeschool

Judo

Taekwondo

Robin Didden
Anthony Wijnhoven

Sparring -49
Coach

1e ronde uitgeschakeld

Fontys Hogescholen

Tafeltennis

Nolan Schultz
Patrick Bruijne
Lars Banning
Lennart Slaats

Enkel – en dubbelspel
Enkel – en dubbelspel
Enkel – en dubbelspel
Enkelspel / Dubbelspel

Coach

Team
Lars Wildenborg

1e ronde uitgeschakeld
1e ronde uitgeschakeld
1e ronde uitgeschakeld
Laatste 64 / 1e ronde
uitgeschakeld
Laatste 32

De Haagse Hogeschool
Erasmus Universiteit Rotterdam
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Fontys Hogescholen

Swimming

Tessa Vermeulen

Valerie van Roon
Loulou Vos
Kinge Zandringa
Marieke Tienstra
Ben Schwietert
Tom Donker
Bart Sommeling
Thomas Verhoeven
Frank Bosma

50m rug
50m vlinder
100m rug
50m vrij
100m vrij
200m vrij
400m vrij
100m vrij
50m vlinder
100m vlinder
50m rug
100m rug
100m vrij
200m vrij
50m rug
100m rug
200m rug
100m vrij
200m vrij
50m vlinder
50m vrij
Coach

9e
32e
11e
6e
21e
19e
17e
39e
4e
6e
8e
17e
25e
22e
19e
25e
20e
31e
25e
23e
31e

Universiteit van Amsterdam

Hogeschool van Amsterdam
Virginia Polytechnic Institute and State University
Hogeschool van Amsterdam
Rijksuniversiteit Groningen
Vrije Universiteit
University of Minnesota, Twin Cities
Hogeschool van Amsterdam
Fontys hogeschool

Tot slot
De Nederlandse delegatie bestond zoals gebruikelijk uit een combinatie van aanstormend talent en
meer gevestigde namen, waarbij de eerste
groep in de meerderheid was. De meeste
coaches zijn van mening dat het merendeel
van hun sporters naar hun mogelijkheden
gepresteerd hebben. Naast wat tegenvallende
resultaten, zijn de beste prestaties geleverd
door de mensen, waarvan dat ook het meest
verwacht werd. Met als resultaat 3 medailles
voor Nederland. Het team de mission kijkt met
voldoening terug op de Universiade 2019. De
samenwerking binnen het team en met de rest
van de staf is vrij rimpelloos en in een goede
sfeer verlopen. Uit de evaluatie onder de
stafleden bleek hier veel waardering voor. De
samenwerking kan naar verwachting nog
verder worden verbeterd door al in de voorbereidingsfase de verwachtingen over en weer nog beter
af te stemmen.

