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‘The Dome is veel meer dan
een sporthal waar het naar
zweetschoenen ruikt’
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THE DOME: EEN UNIEKE
SPORTBELEVING IN
MIDDEN-NEDERLAND
En nog veel meer dan dat…

Tekst: Kelly Bakker | Fotografie: Menno Ringnalda

Handbal groot maken in de regio. Dat was
het voornaamste doel van Dick Jacobs
toen hij drie jaar geleden The Dome
opzette in Houten. Inmiddels staat de
sportaccommodatie op een keerpunt:
het wil zich nadrukkelijk manifesteren als
dé commerciële facilitator op het gebied
van topsport.
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In het verleden speelde Dick op het hoogste niveau bij UD te
Utrecht. Daarna is hij naar de vereniging in Houten gegaan.
Wedstrijden en trainingen werden toen nog regelmatig buiten
afgewerkt. Toen hij de club zag groeien – nadat hij zelf steeds
minder vaak op de vloer stond – wist hij dat Handbal Houten
een goede en moderne sporthal nodig had. Dick: ‘Jaren geleden zat ik met een goede vriend een kopje koffie te drinken in
Zandvoort, toen we met elkaar bespraken hoe we het handbal
in Houten weer op het topniveau konden krijgen. Een goede
sporthal, dat was in onze ogen de cruciale eerste stap.’ Zijn goede vriend kwam tot zijn verdriet vroegtijdig te overlijden, maar
Dick zette hun droom voort. Drie jaar geleden werd vanuit een
private onderneming en in samenspraak met de gemeente The
Dome - toen nog Sportcentrum Houten geheten – opgericht.
Vereniging Handbal Houten ging het gebruiken als thuishonk.

Het uitgebreide onderkomen, waar zo’n achthonderd man publiek in kan, wierp meteen z’n vruchten af: de heren van Stipt
Payroll/Houten 1 werden twee keer landskampioen en promoveerden vorig jaar naar de hoogste BENE Leauge. ‘Het feit dat
je weer meedraait op topniveau, heeft er vooral mee te maken
dat je goede faciliteiten kunt bieden’, aldus Dick. ‘Het ademt hier
nu veel meer topsport uit. Hoe hoger je speelt, hoe meer goede
spelers je aan kunt trekken en hoe aantrekkelijker de sport blijft.
Dat hangt allemaal met elkaar samen.’

niet in combinatie met het bekijken van een sportwedstrijd. We
hebben een uitgebreide horecagelegenheid – waarvandaan je
de sportvloer kunt zien - en een samenwerking met een lokale
cateraar. We kunnen van alles verzorgen; van een broodje kaas
tot een uitgebreid diner. De link met sport is makkelijk te leggen.
Je kunt onze topsporters ook inzetten voor commerciële doeleinden binnen je bedrijf. Organiseer bijvoorbeeld voor je personeel
een lezing door een topsporter. Dat zorgt gegarandeerd voor de
nodige inspiratie.’

Sport en commercie

Sponsoren

Handbal heeft de nadruk in The Dome. Handbal Houten is de
hoofdhuurder voor trainingen en wedstrijd, de kinderen van
Handbalschool Utrecht volgen er hun trainingen en The Dome
is het decor van de jaarlijks terugkerende Supercup Handbal,
aan het begin van het seizoen. De accommodatie biedt echt
ook mogelijkheden voor andere (top) sporten. ‘Scholen uit de
regio geven hier hun gymlessen’, zegt Evert Bosveld, net als Dick
erelid van Handbal Houten en bedrijfsleider van The Dome.
‘Daarnaast hebben we een dojo; een zaal waar onder andere judo, boks-, taekwando- en akidolessen worden gegeven.
De KNVB laat hier officiële zaalvoetbalwedstrijden spelen op
woensdag en vrijdag. In de winter gebruiken voetbalclub Delta
Sports en honk- en softbal club HSV Houten Dragons de zaal om
te trainen en er wordt maandelijks gebridged en geklaverjast.
Kortom, we proberen onze middelen zo optimaal mogelijk in te
zetten voor sportgerelateerde zaken.’ Hoewel de focus op (top)
sport ligt, wordt The Dome inmiddels ook op commercieel vlak
geëxploiteerd. Zo wordt het bedrijfsleven nauw betrokken bij de
verdere uitrol van het sportcentrum. ‘In The Dome hebben we al
enkele activiteiten mogen organiseren die niet direct met sport
te maken hebben. Zo werd hier eerder dit jaar “Houten on Stage” georganiseerd, een zogenoemd Beroepenfeest waar bedrijven uit de regio zich kunnen voorstellen aan leerlingen van het
VMBO. Het zag er fantastisch uit en was een groot succes. Dat
soort commerciële evenementen willen we meer gaan doen.
We willen dat hier de hele dag reuring is. We hebben zelfs een
tweede vloer aangeschaft om onze sportvloer te beschermen.
We kunnen nu grote evenementen herbergen en dat gaan we
dus ook doen.’

De commerciële richting die Dick en Evert bewust voor The Dome
kiezen, komt niet enkel voort uit vrije wil. ‘We faciliteren hier topsport van het hoogste niveau’, zegt Dick. ‘De heren 1 spelen in de
BENE League en we hebben teams in de eerste en tweede divisie. We kunnen dat niet alleen blijven doen vanuit The Dome. We
hebben daar sponsoren voor nodig, mensen die het handbal
net zo leuk vinden als wij en met ons op de trein willen stappen.’
Evert: Wij denken dat topsport en het bedrijfsleven een goede
combinatie vormen. Het is voor elke ondernemer interessant om
“mee te liften” op het succes van onze topsporters. Bovendien
krijg je alle faciliteiten van The Dome tot je beschikking. Dat is nu
nog enkel deze hal, maar er komt binnenkort nog een gebouw
bij waar onder andere vitaliteit veel aandacht zal krijgen. Onder
andere een kinderarts, buurtzorg, logopediste, psycholoog en
andere medisch specialisten zullen zich hieraan verbinden. We
zijn daar momenteel druk mee bezig. Voor ons is het duidelijk
dat we op een keerpunt zitten waarop we moeten doorpakken
met The Dome en de organisatie moeten vormgeven. Voor onze
stichting kunnen we nog kennis en kunde gebruiken. We hopen
dat we de mensen in Houten trots kunnen maken. Dat zouden ze
in onze ogen wel moeten zijn als je ziet op wat voor hoog niveau
er in hun omgeving gehandbald wordt. Elke BENE Leaguewedstrijd dit aankomende seizoen zal een feest worden, wij gaan
daar mensen entertainen en topsport laten zien. Zo hopen we
uiteindelijk meer mensen te enthousiasmeren voor dan wel de
sport, dan wel onze stichting. Er zit veel potentie in The Dome en
er zijn oneindig veel mogelijkheden.’

‘We hebben mensen nodig die het
handbal net zo leuk vinden als wij en
met ons op de trein willen stappen’

Dick vertelt: ‘Dat is ook de reden dat de naam is veranderd in The
Dome. Sportcentrum Houten bleef te beperkt tot alleen sport,
terwijl The Dome veel meer is dan een sporthal waar het naar
zweetschoenen ruikt. Het is een faciliteitencentrum – een sportkoepel - dat op en top beheerd wordt. Alles is netjes en goed
bijgehouden. Dat maakt The Dome ook geschikt om te vergaderen, lezingen te geven of een bedrijfsfeest te houden – al dan

The Dome
Kruisboog 32
3994 AE Houten
0653119003
info@sportcentrum-houten.nl
www.sportcentrum-houten.nl
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