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UTRECHT Meer dan hon-
derd bekeuringen werden
er in de nacht van zondag
op maandag uitgedeeld op
de Amsterdamsestraatweg
in Utrecht. Wijkboa’s hiel-
den daar een verkeers-
handhavingsactie met een
boeteregen tot gevolg. De
boa’s controleerden onder
andere op het fietsen zon-
der verlichting en het ge-
bruik van een mobiel op
de fiets. Ruim honderd
keer werd er iemand op de
bon geslingerd voor deze
overtredingen. Ook wer-
den snorfietsers erop ge-
wezen dat het vanaf aan-
komende donderdag ver-
plicht is om op de rijbaan
te rijden. De verkeers-
handhavingsactie is on-
derdeel van een pilot,
waarbij boa’s tijdelijk extra
bevoegdheden krijgen.

Boeteregen
op de
Straatweg

Meer
AED’s in
stad
Utrecht
Utrecht krijgt er zestig
nieuwe AED's bij. De ko-
mende tijd zullen er nog eens
tientallen extra AED's opge-
hangen worden. De ambitie is
om Utrecht helemaal hartvei-
lig te maken. Daarvoor zijn er
in totaal 300 extra AED's
nodig.

Femke van Rooijen
Utrecht

De projecten worden uitgevoerd
door projectbureau Sterre &
Stad. Volgens Sterre Hijlkema,
eigenaar van Sterre & Stad, stijgt
de kans op overleven voor men-
sen met een hartstilstand buiten
het ziekenhuis met een AED
van 9 procent naar 25 procent.
,,Het is daarom van groot belang
dat er zoveel mogelijk AED’s
toegankelijk zijn om de overle-
vingskans van mensen die ge-
troffen worden door een hart-
stilstand flink te vergroten.”

Ondernemers
Al deze AED’s worden gefinan-
cierd door het Ondernemers-
fonds Utrecht en het Initiatie-
venfonds van de gemeente. On-
der andere huisartsen, apothe-
ken en fysio's in Utrecht-Oost
en de bibliotheken door heel
Utrecht krijgen nieuwe AED’s.
De apparaten worden allemaal
buiten opgehangen, zodat ze op
ieder moment van de dag te ge-
bruiken zijn. Ook zijn de AED’s
aangesloten bij HartslagNu, het
reanimatie oproepsysteem van
Nederland. 

Ard Schouten
Utrecht

Gekscherend wordt UNO ook wel
Uit Nood Ontstaan genoemd. Om-
dat de club in 2016 het antwoord
was op de ellenlange wachtlijsten
in de hockeysport. De nieuwbak-
ken club voelde zich jarenlang toe-
rist op het sportpark van studen-
tenvereniging Olympos, maar met
de overgang naar sportpark De
Vechtzoom gaat een lang gekoes-
terde wens in vervulling. 

Als Bjorn Kellerman over de
nieuwe watervelden van UNO
loopt - dat voor Utrecht Noord Oost
staat- is hij zichtbaar onder de in-
druk. ,,Mooi complex op een schit-
terende locatie”, zegt hij samenvat-
tend. Het doet hem denken aan zijn
eigen jeugd. 

,,Ik speelde bij Zeewolde. In een
tijd dat je nog gewoon op hockey
kon gaan en met je vriendjes samen
kon spelen. Nu zie je overal wacht-
lijsten. Niet alleen gaan zo kinderen
verloren voor de sport, maar ze mis-
sen ook dé periode dat vriend-
schappen ontstaan. Mijn vrienden
uit de D’tjes ken ik nog, later werd
het professioneler en is alles toch
anders.”

Puur
In je eigen buurt hockeyen is - zegt
Kellerman - de sport beleven in zijn
meest pure vorm. ,,Op de fiets naar
de club. Samen met vriendjes en
vriendinnetjes. Zo hoort het’’, zegt
voorzitter Harm Geels. ,,De meeste
van onze leden wonen op maxi-
maal 15 minuten fietsen, dus dit is
een ideale locatie. Ons achterland?

Tuindorp, Tuinwijk, Wittevrou-
wen, maar ook de kant van Pijls-
weerd op.’’

En ook andere omliggende wij-
ken waar hockey niet de eerst geko-
zen sport is, komen aan bod. Zoals
Overvecht, Zuilen en Ondiep. UNO
wil een inclusieve club zijn, waar
iedereen zich thuis kan voelen. Hoe
ze dat willen bereiken? 

Geels: ,,Bjorn gaat clinics opzet-
ten, we gaan de scholen langs. Sa-
men met de Koninklijke Neder-
landse Hockey Bond en buurtcoa-
ches zijn we een project gestart
waarin kinderen op school kennis-
maken met hockey en onze club.
Als ze het leuk vinden, krijgen ze
vijf lessen aangeboden, en kunnen

ze na een traject in de wijk uitein-
delijk bij de club komen. De eerste
tien kinderen zijn nu zo lid gewor-
den, het begin is er dus. Het is juist
leuk om in Overvecht en Zuilen
kinderen te laten proeven aan
hockey, want niet iedereen wil op
voetbal natuurlijk.”

Kellerman had weinig bedenk-
tijd nodig toen zijn hulp werd ge-
vraagd. ,,Ik ben een eigen bedrijf ge-
start: Juridische Handjes. Master-
studenten recht die afgestudeerd
zijn, vallen vaak in een zwart gat
omdat er niet direct werk is. Ik help
hen daarbij. Hun situatie lijkt op die
van kinderen die op een wachtlijst
komen te staan en niet meteen
kunnen hockeyen. De insteek tus-
sen wat ik met mijn bedrijf doe en
hier bij UNO is dus hetzelfde.’’

Plezier
Hij vervolgt: ,,Dit verhaal klopt. Ik
vind het mooi om te zien hoe ze
hier een hockeyclub van nul af aan
opbouwen. Plezier staat voorop, in
een veilige omgeving. Uiteindelijk
begint het daar allemaal mee. Want
de kinderen die nu beginnen vor-
men later de A-jeugd en Heren of
Dames 1. Je merkt dat iedereen el-
kaar kent. Ons kent ons. Dat is bij
heel grote clubs wel eens anders.’’ 

Natuurlijk grijpt de liefhebber
zijn moment om even zelf een stick
te pakken en met de jeugd mee te
trainen. ,,Je ziet ook veel meisjes
hier hockeyen. Misschien wordt de
sport ook vrouwelijker nu. Want
sporten ontwikkelen zich vaak na
Olympisch succes. Het is mooi als
er dan middenin Utrecht gewoon
plek is voor kinderen die graag wil-
len hockeyen, omdat ze op televisie
hebben gezien wat hun heldinnen
presteerden in Tokyo.’’

International Bjorn Kellerman gaat UNO op de kaart zetten

Hockeyen in Overvecht?
‘Schitterende locatie’

▲ Bjorn Kellerman leert de UNO-jeugd wat trucs. FOTO RUUD VOEST

Op de fiets naar de
club. Samen met
vriendjes en
vriendinnetjes. Zo
hoort het
—Bjorn Kellerman

De jongste hockeyclub van Utrecht
(UNO) heeft op sportpark De Vechtzoom
eindelijk een eigen thuishaven. ‘Hockey &
Overvecht’ lijkt misschien niet de meest
logische twee-eenheid, maar dat is het
juist wel, vinden ze bij UNO. En met inter-
national Bjorn Kellerman (Kampong)
hebben ze een topambassadeur. 


