
  Een kijkje op www.na-school.nl is zeker de moeite 

waard. 

Volg de sportieve avonturen van meneer Pim op 

Instagram (pimvandegym) en op Facebook (zoek op ‘Pim 

van de gym’). 
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  Pim van den Hoven, ook wel bekend als ‘meneer Pim van de gym’, zet Oosterhout 

in beweging. Hij groeide op in Waalwijk en Waspik en voltooide de studie 

Sportcoördinatie aan het CIOS in Goes. Sinds een paar jaar woont hij in Oosterhout 

en werkt hij als sportcoach voor Oosterhout in Beweging (OiB). Zijn vrije tijd brengt 

hij grotendeels door bij de voetbalvereniging VV Waspik: in het jeugdbestuur, de 

technische commissie, de activiteitencommissie en als trainer van B1. Stilstaan kan 

hij niet: ook tijdens de trainingen voetbalt hij fanatiek mee. Als hij niet sportief bezig 

is, kun je hem treffen op feesten en partijen, waar hij muziek draait. Ongetwijfeld 

krijgt hij ook dan iedereen in beweging.

Iedereen weet: sport en bewegen is belangrijk. Het is gezond voor lichaam 

en geest, bovendien biedt het veel kansen op sociale contacten. De gemeente 

Oosterhout stimuleert sport, spel en bewegen en zorgt voor een breed aanbod 

van sportvoorzieningen dat aansluit op de wensen van de burgers. Vanuit deze 

visie is de ‘sportcoach’ ontstaan: en Pim is daar één van. Als sportcoach slaat hij 

bruggen tussen kinderen en sportverenigingen; door het geven van gymles en 

het organiseren van diverse sportieve evenementen, sportclinics en wijkgerichte 

naschoolse activiteiten. In september is de website na-school.nl gelanceerd; ‘de 

plek waar kinderen, ouders, aanbieders, vrijwilligers en leerkrachten samen de 

leukste en leerzaamste naschoolse activiteiten kunnen vinden, vragen, organiseren 

en aanbieden’. Het idee is om vraag en aanbod van naschoolse activiteiten samen 

te brengen en het organiseren makkelijker te maken. Voor een interessant tarief 

kun je een proefles snorkelen nemen, of je een paar weken bezighouden met het 

maken van een stop-motion-animatie. Pim geeft onder andere les in basketbal, 

judo, voetbal, minigym en dans. Zelfs voor circusles kun je bij Pim terecht.

Pim houdt niet van ‘standaard’ en maakt het liefst, uiteraard binnen veilige en 

verantwoorde kaders, iets van niets. Zo past ‘freerunning’, een soort turnen, 

helemaal in zijn straatje. Het is de bedoeling dat je op eigen tempo en niveau van 

punt A naar B gaat. Hoe je de verschillende obstakels neemt, is naar eigen creativiteit 

en inzicht. De één zal over een bok heen springen en de ander landt met een salto. 

“Als de één iets nieuws verzint, verlegt ook de ander zijn grenzen”. Met een enorme 

grijns vertelt hij dat zijn gymles geslaagd is als er door de gymzaal galmt: “Meneer 

Pim, kom eens kijken!”. Dan weet hij: ze hebben weer iets moois bedacht.          

  Meneer Pim, 
kom eens kijken!    
    
    In dorpen, wijken en buurten maken 
mensen de stad. Buurtcoördinatoren 
van de gemeente Oosterhout werken 
samen met tal van inwoners en 
instanties. Deze week een portret van 
Pim van den Hoven, sportcoach bij 
Oosterhout in Beweging. Onlangs is 
de website Na-School.nl gelanceerd: 
de plek waar vraag en aanbod van 
naschoolse activiteiten samenkomen.  


