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"Jantje zag eens pruimen hangen, O! als eieren zo groot, 't scheen, dat 

Jantje wou gaan plukken, schoon zijn vader 't hem verbood." De eerste 

regel van het beroemde gedicht van Hieronymus v Alphen uit 1778.  Omdat 

ze toen nog geen voetbal, korfbal of hockey kenden, verveelde Jantje zich 

en..... Nu weten we hoe belangrijk sporten voor de ontwikkeling van 

kinderen is en voor het welzijn van mensen in het algemeen. Maar omdat 

tijden en mensen veranderen, verandert ook de manier waarop we sport 

beoefenen. Op Immerhorn, de oude polder drooggelegd in 1401, wordt 

sinds tientallen jaren gesport en sindsdien is er veel veranderd. De grootste 

aanpassing die voor komende jaren gepland staat, is het sporten op 

kunstgrasvelden. Dit vergt grote investeringen, om die mogelijk te maken 

wordt van de bestaande verenigingen en de nieuwkomers (hockey) een 

intensieve samenwerking verwacht. Om deze samenwerking gestalte te 

geven, hebben de besturen na een brainstormsessie hun gezamenlijke visie 

neergelegd, hoe zij de toekomst voor sportpark Immerhorn zien. Als een 

wens, een droom, een stip op de horizon, als een visie zonder beperkingen. 

De vele kleine dromen hebben we samengevat in drie hoofdgroepen. 

Mensen en sporten 
Op Immerhorn is iedereen welkom, de sporter, de toeschouwer, de 

wandelaar, opa die naar zijn kleinkind komt kijken, de ouderen die op 

maandagochtend een kaartje leggen, de passant die even komt kijken en een 
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kopje koffie drinkt, de kinderen van de RSG, de families uit Enkhuizen. Door 

de multifunctionaliteit van het park zijn ook de mensen die niet direct 

betrokken zijn bij de sportbeoefening welkom. Wel is alles sport gerelateerd 

en dromen we van een multifunctioneel sportgebeuren, waar voetbal, korfbal 

en hockey een plaats heeft. Maar ook fitness en andere buiten- en 

binnensporten zien we verenigd op Immerhorn. Daarnaast moet het vooral 

een sociale omgeving worden waar jong en oud, van welke nationaliteit of 

achtergrond dan ook, elkaar tegenkomt. 

Park en infrastructuur 
Door toegenomen welvaart, globalisering, televisie en internet veranderen 

mensen hun wensen en hun gewoontes. Zo nemen de verwachtingen t.a.v. 

service en de gewenste bevrediging uit sportbelevenis toe. Liever één uurtje 

3D X- boxen dan 2 uur voetballen. Wat betekent dat voor Immerhorn? Het 

park moet aangepast worden aan het verwachtingsniveau van de 21ste eeuw. 

Kunstgrasvelden naast grasvelden voor intensievere bespeling, moderne 

kleedkamers, gezellige multifunctionele kantine die altijd open is, een biljart,  

een balkon, catering voor hen die een hapje willen eten, een sporthal voor 

binnensporten (korfbal, zaalhockey, zaalvoetbal), een fitnessruimte, 

wandelpaden, koffieterras met uitzicht op de velden, goede 

parkeermogelijkheden en fietsenstalling, een kinder- en 

buitenschoolseopvang, speeltoestellen en een trapveldje voor de jeugd. 

Kortom een modern, open, mensvriendelijk, gezellig, veilig en sportief 

complex dat altijd open is en waar het gonst van de activiteiten. 

Sociaal en betrokken 
Zodra men zich betrokken voelt, het waardeert en respecteert, neemt de 

bereidheid tot actieve participatie toe. Grootvader die een keer de borden 

langs het veld schoonmaakt, ouders die willen scheidsrechteren, de A-jeugd 

die de Dtjes traint, etc. etc. Een actieve, zorgzame en betrokken samenleving. 

En indien wenselijk, of onvermijdelijk voor het gewenste serviceniveau, een 

meer commerciële samenwerking met ondernemers uit Enkhuizen: b.v. voor 

de catering, een sportwinkeltje, de kinderopvang, de fitness, schoonmaak 

etc. Een betrokken Immerhorn, zorgzaam en sociaal waar iedereen welkom is, 

zich thuis voelt en aan wil meewerken. 

 


