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Babel Salon, 21 september 2010 : Organisatie van de Dam tot Damloop.  

Locatie: La Brèche, Wormerveer 

18 bezoekers.  

Simone Richardson is sinds anderhalf jaar directeur van de Stichting Sportevenementen Le Champion 

en is gast in de Babel Salon op 21 september 2010, twee dagen na de Dam tot Damloop , het 

grootste Nederlandse hardloopevenement. Zij is een verdienstelijk atlete en studeerde 

bewegingswetenschappen aan de Universiteit van Groningen in de jaren negentig. Richardson was, in 

2009, de eerste nationale winnaar van de First Atletic Women’s Leadership Award, een vrouwenprijs 

die in het leven is geroepen door European Athletics. Zij voelt zich vereerd en geeft aan dat er maar 

weinig vrouwen op hoge posities in de sport werken en dat vrouwen vaak een stapje extra moeten 

zetten om aan de top te komen. Ze was eerder onder meer directeur van de Rugbybond en account 

manager bij het NOC*NSF. Het werk in een mannenwereld gaat haar goed af.  

 Voldaan maar vermoeid, zoals zij zelf zegt, praat zij in de Babel Salon onvermoeibaar en enthousiast 

over de afgelopen Dam tot Damloop en haar organisatie. Le Champion is een stichting en een 

vereniging. De Stichting heeft 18 medewerkers, de vereniging kent 8.000 leden die wandelen, fietsen 

en hardlopen. Voor het welslagen van de vele sportevenementen zijn vrijwilligers onmisbaar. Voor 

de Dam tot Damloop zijn 1.200 vrijwilligers in touw, en ook de laatste drie weken voor de loop wordt 

een zwaar beroep gedaan op tientallen vrijwilligers die pakketjes in enveloppen stoppen met 

startnummers en bijbehorende hardloopchips.   

De vrijwilligers blijven gemotiveerd door het plezier dat zij anderen bezorgen. Velen zijn al jaren bij 

dit werk betrokken en allen delen hun belangstelling voor de sport, want via sportverenigingen zijn 

de vrijwilligers aangetrokken en worden hun activiteiten voor Le Champion gecoördineerd. De 

verenigingen, zoals de atletiekvereniging Zaanland, zorgen voor trainingen van de deelnemers aan de 

Dam tot Damloop en dit soort arrangementen maakt deze loop extra aantrekkelijk. Het is een 

sportieve en recreatieve gebeurtenis, zo blijkt uit informatie van het zeer betrokken publiek dat zich, 

door het geringe aantal bezoekers, gemakkelijk in het gesprek  mengt.  

De Dam tot Damloop heeft een lange traditie die begon in 1959 toen de burgemeesters van 

Amsterdam en Zaandam protesteerden tegen de gebrekkige verbinding tussen beide steden. Zij 

regelden dat bekende en minder bekende Nederlanders zich op meer of minder ludieke wijze van de 

ene naar de andere Dam verplaatsten en oefenden zo druk uit op de Rijksoverheid om een 

tunnelverbinding tot stand te brengen onder het IJ.  

In 1985 was de eerste echte Dam tot Damloop.  De afstand van 10 mijl is aantrekkelijk  en al snel 

bleek hoe plezierig en gezellig het werd gevonden om in de eigen omgeving te lopen en door familie 

en vrienden te worden toegejuicht.  In de loop van de jaren is het aantal deelnemers gestegen van 

4.500 tot 35.000 en een uitbreiding tot in totaal 40.000 deelnemers moet mogelijk zijn. Het totale 

Dam tot Dam weekend kent 55.000 deelnemers aan een Businessloop,  een wandeltocht (15.000) , 

een FietsClassic (5.000) en een mini Dam tot Damloop voor kinderen. Er wordt niet gedacht over een 

hernieuwde deelname door skaters/skeelers na het ongeluk in de IJ-tunnel in 1999 waarbij tientallen 

gewonden vielen.  
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Trouw kenmerkt de vrijwilligers en ook de sponsoren. Van het begin af aan is NIKE hoofdsponsor en 

Ahold/Albert Heijn manifesteert zich met circa 3000 deelnemers. Dankzij de betrokkenheid van 

bedrijfsleven en sponsoren kan elk jaar iets nieuws worden toegevoegd. Dit jaar kon iedere 

deelnemer zijn eigen gelopen eindtijd aan de medaille toevoegen. Ook kunnen deelnemers zich terug 

zien op de website van Le Champion, op livebeelden en foto’s. Er stonden camera’s en met behulp 

van matten werd de chip herkend, de tijd geregistreerd en de deelnemers goed in beeld gebracht.   

Le Champion organiseert ook de Amsterdam Marathon, die nog altijd geen echte publiekstrekker is, 

maar internationaal belangrijk, met 10.000 buitenlanders aan de start en jaarlijks internationale 

toptijden. Voor de internationale topdeelnemers moet een officiële wedstrijd georganiseerd worden 

waarbij Le Champion aan vele eisen dient te voldoen. Dit is belangrijk voor de internationale 

erkenning van de topprestaties, zowel voor Le Champion als voor de topatleten. De combinatie van 

wedstrijden voor professionals en amateurs vergt extra inspanning - waar ook de atletiekbond bij 

betrokken is – en verhoogt de aantrekkelijkheid van het evenement voor alle lopers. 

Steeds hogere eisen worden gesteld aan de veiligheid. De Egmond Halve Marathon kon afgelopen 

winter niet doorgaan door plotselinge heftige sneeuwval, waarbij de vergunning op het laatste 

moment werd ingetrokken, toen de vrijwilligers al op het strand klaar stonden. Het verlenen van 

vergunningen door verschillende gemeenten en de onderlinge afstemming vergt veel inzet, maar zo 

langzamerhand is iedereen goed geïnformeerd, en werkt de organisatie met diverse draaiboeken en 

een groot coördinatie-comité. Uiteraard komen aanpassingen op het laatste moment voor.  

Ieder jaar worden de evenementen geëvalueerd en wordt op klachten ingegaan. Die betreffen vaak 

de bereikbaarheid voor minder validen en ambulances. Een maand van tevoren worden 

omwonenden zo goed mogelijk geïnformeerd om overlast te voorkomen. Men raakt ook steeds beter 

op de hoogte van dit jaarlijkse Zaanse feest.  

Desgevraagd blijkt Simone Richardson een overtuigd voorstander van de Olympische Spelen 1928 in 

Nederland, omdat daar een belangrijke economische impuls vanuit zal gaan en de positieve effecten 

enorm zullen zijn voor iedereen met liefde voor de sport.  


