
 

 
 
 

Kennismaking sportcoördinatoren  
Wij, Wesley Hage, Alex Zimmer en Esmee Martens kunnen niet wachten om te beginnen bij jullie 
vereniging. Daarom stellen we ons in deze mail alvast graag aan jullie voor. 

 
Wesley  
Sinds 2008 ben ik sport coördinator handbal binnen de gemeente Den Haag.  In al die jaren een hoop 
dingen mogen doen van het organiseren van evenementen tot het begeleiden/ opleiden van het 
kader binnen de verenigingen. Qua studie heb ik het CIOS en de ALO afgerond. Al met al ben ik denk 
ik bezeten van het spelletje. Sinds mijn 9e / 10e begonnen met handballen bij Hermes. Op mijn 
16e ben ik vertrokken naar Hercules. In de seniorentijd tussen door nog twee jaar een stap gemaakt 
naar WHC en daarna weer teruggegaan naar Hercules. En om het plaatje helemaal rond te maken 
spelen we nu als combi teams bij de heren en de A-jeugd samen.  
  
Als trainer veel jeugdteams mogen trainen binnen Hercules. Twee 
seizoenen de damesselectie van Hercules onder mijn hoede 
gehad. En nu voor het vierde seizoen ben ik trainer/coach van de 
HAJ Hercules en WHC. Naast de verenigingsactiviteiten ben ik ook 
actief als trainer en medeoprichter van Handbalschool 
Haaglanden waarbij we staan voor het ontwikkelen van het 
individu en naast de spelers die we willen bedienen met een 
programma op maat is het ook een mooie springplank voor jonge 
trainers om zich te ontwikkelen.  
  
Al met al is mijn hobby mijn werk geworden en gaat het kriskras door elkaar heen. Aankomend 
seizoen ben ik samen met mijn collega’s gekoppeld aan de Haagse handbalverenigingen. De 
verenigingen hebben een project aanvraag gedaan waarin zei graag ondersteuning zouden zien van 
een sport coördinator. Wij gaan vanuit onze ervaringen proberen de verenigingen dusdanig te 
ondersteunen/begeleiden dat we er samen voor kunnen zorgen dat de verenigingen in zijn gehele 
breedte zal ontwikkelen. Waardoor het voor elk lid binnen een vereniging een plek wordt waarin 
iedereen zich thuis voelt.   
 

 

Alex 
Ik ben Alex, 27 jaar en komend uit een Duitse handbalfamilie heb ik geleerd dat 
sport de grootste metafoor voor het leven is. Sport verbindt mensen waarbij geen 
onderscheid wordt gemaakt naar ras, huidskleur of geloof. Mijn handbalteam was 
altijd mijn tweede familie. Hier kon ik volledig mezelf zijn, van alles loslaten wat er 
verder in mijn leven gebeurde en met ploeggenoten vrienden voor het leven 
maken. 
In Duitsland is handbal na voetbal de populairste sport. In mijn actieve tijd 
speelde ik handbal op provincieniveau en reeds op zeventienjarige leeftijd heb ik 
mijn eerste jeugdteam als coach begeleid.  
 
Met mijn handbalachtergrond en de liefde voor de sport ben ik in 2012 
International Sports Management gaan studeren in Amsterdam. Door mijn studie 
werd ik in de gelegenheid gesteld om op drie continenten in de sport te werken  
 
 



 

 
 
(Europa, Australië en Noord-Amerika), hetgeen mijn overtuiging verder bevestigde, dat sport elke 
sociale situatie overal op aarde overstijgt. 
 
Nadat ik 2,5 jaar werkzaam ben geweest als Academy Manager bij een professionele 
voetbalacademie in Toronto, Canada, ben ik terug in Nederland om hetgeen ik tijdens mijn studie 
heb geleerd in combinatie met de daarop aansluitende opgedane ervaring in te zetten om handbal in 
Den Haag/Nederland groter, populairder en aantrekkelijker te maken. 
 
 
Esmee 
Reeds ben ik begonnen met mijn functie als sportcoördinator handbal bij 
WSDH. Ik heb mijn hbo opleiding sportkunde afgerond aan de Haagse 
Hogeschool en ben dan ook erg enthousiast dat ik een baan heb gevonden 
die perfect bij mij aansluit. Niet alleen op mijn sportopleiding, maar ook 
omdat handbal mijn passie is: 
 
Sinds mijn 8e handbal ik zelf, eerst bij Rijswijkse volksclub Animo en vanaf 
mijn 11e bij een van de grootste handbalverenigingen Quintus, in 
Kwintsheul. Ik speel daar al een aantal seizoenen op eredivisieniveau en 
heb ook op Europees gebied veel mooie wedstrijden mogen spelen. 
Daarnaast ben ook ‘achter de schermen’ erg actief bezig met handbal. Zo 
geef ik al vanaf 2016 training bij handbalschool Haaglanden en heb ik 
afgelopen seizoen bij Quintus de B2 meiden gecoacht. Ik krijg er erg veel 
energie van als ik kids handballend dingen kan bijleren en ze kan zien groeien en ontwikkelen. Daarin 
kan ik veel van mijn eigen handbalervaring als speelster inzetten maar blijf ik ook leren van 
coaches/trainers om mij heen en hoop ik dat ook zij van mij kunnen leren. Wat dat betreft is het een 
wisselwerking. Iedere trainer en coach heeft een andere blik en door van elkaar te leren komen we 
verder. 
Naast het trainen/coachen ben ik al drie seizoenen actief in de PR/Communicatie commissie bij mijn 
eigen vereniging. Bij een grote vereniging als Quintus is er enorm veel te doen op dit gebied en ik kan 
de kennis en ervaring die ik hierbij heb opgedaan ook meenemen naar jullie verenigingen. Het zal je 
verbazen hoeveel leuke dingen je kunt bereiken met het inzetten van PR en communicatie. 
 
Na zoveel jaren handbal ken ik het verenigingsleven als geen ander maar nu is het tijd om die kennis, 
ervaring in de vorm van een helpende hand in te zetten op jullie verenigingen. Iedere vereniging is 
uniek en het maakt mij dan ook erg enthousiast dat ik jullie mag komen ondersteunen om van jullie 
mooie vereniging een nóg betere, goedlopende vereniging te maken. 
Tot snel! 
 
 
Verder: 
Wij hebben de projectaanvragen van jullie ontvangen, dank daarvoor. Wij als sportcoördinatoren 
gaan er samen met jullie als vereniging voor zorgen dat we weer mooie stappen gaan maken 
aankomend(e) seizoen(en). Wij ontmoeten jullie snel op de vereniging! 


