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Woord vooraf
Omzien naar elkaar in de wijk

Een prettige en sociale leefomgeving, dat zoeken velen in een 
buurt of wijk. Waar inwoners niet anoniem langs elkaar heen 
leven, maar zich gekend en gezien weten en “een beetje op elkaar 
letten”. “Omzien naar elkaar”, noemt staatssecretaris Maarten van 
Ooijen dit in zijn hoofdlijnenbrief over de toekomst van de WMO1. 
Hij kondigt daarin een plan aan om gemeenten te ondersteunen 
om te komen tot een wijkplan rondom het omzien naar elkaar in 
de wijk.

Movisie heeft daar al een voorzet voor gedaan met het 
meerjarige programma Wij in de Wijk. Zo brachten we eerder 
drie casusbundels uit waarin we initiatieven beschreven gericht 
op het versterken van de sociale samenhang in wijken, buurten 
en dorpen. In een vierde en laatste casusbundel, Wij in de Wijk 
4, brengen we zes initiatieven in beeld. Daarmee komt het aantal 
door ons beschreven casussen in het project Wij in de Wijk op 29.

In een reflectiehoofdstuk van de slotbundel is de kennisoogst 
van het hele Wij in de Wijk-project samengevat. Het bevat rele-
vante bouwstenen voor actieve bewoners, gemeenten, en sociaal 
professionals om “het omzien naar elkaar” te versterken, maar 
ook de boodschap dat het cruciaal is te blijven investeren in 
gemeenschapsversterking. 

1 Kamerbrief hoofdlijnen toekomst Wmo | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Het omzien naar elkaar op lagere schaalniveaus vraagt gerichte 
ondersteuning/facilitering en de juiste houding van betrokken 
instanties. Als daar sprake van is, blijkt er verbluffend veel mogelijk 
te zijn waar het gaat om contactlegging en verbinding. 

De zes casussen uit de slotbundel Wij in de Wijk 4 brengen we nu 
ook als losse hoofdstukken uit. Hiermee beantwoorden we aan de 
vraag die betrokkenen van enkele initiatieven ons hebben gesteld. 
Bovendien hopen we met een gerichte verspreiding in gemeente 
en regio waar ze worden uitgevoerd, extra aandacht te genereren 
voor deze waardevolle en leerzame initiatieven. Het voorliggende 
hoofdstuk beschrijft sportschool Choku Gym in Zaanstad.

Judith Jansen, projectleider Wij in de Wijk 
Radboud Engbersen, programmaleider Sociale Basis

https://www.movisie.nl/publicatie/volop-positieve-dynamiek-wijken-buurten-dorpen
https://www.movisie.nl/publicatie/volop-positieve-dynamiek-wijken-buurten-dorpen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2022/03/28/kamerbrief-over-hoofdlijnenbrief-toekomst-wmo


Choku Gym: meer dan een sportschool
Zaanse jongeren ondersteunen voor het leven Auteur: Jolinde Dermaux



Zaanstad

ZAANSE JONGEREN ONDERSTEUNEN VOOR HET LEVEN 

HET INITIATIEF IN KORT BESTEK 

Deelnemers/ 
betrokkenen

• Choku Gym noemt zich ook wel hofleverancier van Nederlands kampioenen karate en boksen. In 2022 leverden 
zij veertien deelnemers aan de Nederlandse selectie. Op dit moment zijn er sporters van zestig verschillende 
nationaliteiten. Zij worden getraind door een poule van tien professionele trainers. Daarnaast helpen jongeren die 
zelf trainen mee bij de lessen voor de kinderen.

• Naast het sporten is er een kern van twintig vaste vrijwilligers die allerlei activiteiten organiseren. Als je iedereen 
meerekent die incidenteel meehelpt zijn dat zeker zo’n honderd vrijwilligers per jaar. Zij organiseren bijvoorbeeld 
uitjes naar de dierentuin, bowlingbaan, buikdansen voor ouders en bijles aan kinderen. Ook heeft Choku Gym een 
driekoppig, vrijwillig bestuur. 

Context  
van het  
initiatief

• Poelenburg is een wijk in Zaanstad met 8760 inwoners. Tweederde van de woningen die er staan worden verhuurd, 
een derde is koopwoning. De wijk is in 1950 gebouwd om te voorzien in huisvesting voor de arbeiders die werkten in 
de industrie in Zaanstad in fabrieken van onder andere Verkade, Ahold, Bruynzeel Keukens, Honig en Duyvis.

• Poelenburg kent een cultureel diverse gemeenschap. Ongeveer de helft van de inwoners is van oorsprong Turks. In de 
jaren '60 kwamen veel, voornamelijk Turkse, gastarbeiders naar Poelenburg. Daarnaast is bijna twintig procent van de 
inwoners migrant binnen de Europese Unie, komt tien procent oorspronkelijk uit Marokko en nog eens tien procent 
oorspronkelijk uit Suriname.

• Het gemiddelde inkomen van een persoon in Poelenburg in 2021 ligt op € 18.200. Nationaal ligt dit gemiddeld op 
€ 36.500. Dit maakt Poelenburg één van de armste wijken in Nederland. 



Als je bij Choku Gym naar binnen loopt, kun je de grote prestaties van de sportschool op het gebied van karate en 
kickboksen onmogelijk missen. De muren zijn behangen met prijzen, bekers, krantenberichten en onderscheidingen. 
Sportief gezien is Choku Gym al jaren een grote naam. Choku Gym bestaat al veertig jaar en levert jaarlijks Nederlands 
kampioenen. Pas de laatste tien jaar wint Choku Gym aan publiciteit en erkenning voor de enorme sociale impact die ze 
maakt. Dat komt omdat Ivan Nivkolov, oprichter van Choku Gym, vooral bezig is met het trainen en helpen van kinderen 
en hun families. Niet met de publiciteit hieromheen.

De uitdaging

Toekomst en een fijne plek
Choku Gym staat in de wijk Poelenburg. Een wijk met twee ge-
zichten, in het zuidoosten van Zaanstad. Misschien bekend van de 
filmpjes van Ismael, de “treitervlogger”, inmiddels YouTuber, docu-
mentairemaker en straatcoach. Hij maakt filmpjes van het dagelijks 
leven in de wijk. Een dagelijks leven waarin armoede een rol speelt, 
soms ook de criminele netwerken en gezondheidsproblemen. Een 
wijk waar het perspectief voor veel kinderen en jongeren niet zo 
goed is. Waar jongeren, vaak met een migratieachtergrond, veel 
meer moeite moeten doen voor het krijgen van een stage dan het 
geval is voor hun vaak witte stadsgenoten in andere wijken. Waar 
ook de beeldvorming van de wijk hen vaak tegenwerkt.

Tegelijkertijd is Poelenburg een wijk met een enorm sociaal karak-
ter. Een wijk waar mensen omzien naar elkaar: je kent je buren. 
Waar jongeren de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen. Hun 
schouders eronder zetten en voor een betere toekomst gaan. Bij-
voorbeeld in Choku Gym, maar ook in een informele voedselbank 
bij de moskee in de wijk of tijdens een straatvoetbaltoernooi.

Beide beelden beschrijven de situatie in Poelenburg. Aan de ene 
kant een wijk met grote sociale problematieken als armoede, 
criminaliteit en gezondheidsproblemen. Aan de andere kant een 

wijk met sterke sociale binding. Deze dubbelzinnigheid komt mooi 
naar voren in de beschrijving van Suheyla Albayrak, bestuurslid van 
Choku Gym en oud-karateka: “Ik woon al een tijdje niet meer in 
Poelenburg. Reed net langs mijn oude flat. Die staat nu half leeg. 
Ik zag gordijnen die niet mooi hingen. Het zag er verwaarloosd uit. 
Dat vind ik jammer. Tegelijkertijd heb ik zo’n mooie jeugd gehad 
hier. Alsof de hele wijk, de hele flat, mijn familie was. Dat zorgt er-
voor dat je het andere vergeet. Je zit midden in een bubbel, waar-
door je de problemen zelf niet ziet. Een schrijnende situatie zie je 
pas als je een stap naar buiten zet. Nu woon ik ergens anders.” 

Choku Gym is opgericht door Ivan Nikolov op 1 november in 1979. 
Nikolov vertelt waarom hij de gym is gestart: “Ik doe dit voor de 
kinderen in de wijk. Zij moeten gelukkig zijn en het goed doen. Ik 
wil hen met de gym een toekomst bieden en een fijne plek in de 
wijk. De kinderen motiveren en hen inspireren. En de mogelijkheden 
geven om mooie dingen te doen in hun leven. Op sportief gebied en 
ook een maatschappelijke ontwikkeling. Anders ben je kansloos.” 

Het initiatief

Groot maatschappelijk doel
Choku Gym is een sportschool voor karate en boksen in de wijk 
Poelenburg in Zaanstad. Iedereen die hier wil komen trainen is wel-
kom. Lina Skefati, 14-jarige leerling karate: “Het maakt niet uit wie 



je bent, wat voor achtergrond je hebt. Je mag hier altijd komen.” 
Wie een kijkje neemt bij de peuterles karate ziet een grote diversi-
teit aan culturen. Zo moet er bij verschillende oefeningen worden 
geteld, voor het aantal keer opdrukken en buikspieroefeningen. 
“Bir, İki, Üç”, klinkt het in het Turks. Iedere keer wordt er door een 
andere leerling in de eigen moedertaal geteld. Nikolov vertelt: “Het 
is hier een enorme mengeling van achtergronden en mensen. We 
hebben mensen van wel zestig nationaliteiten rondlopen op dit 
moment. Al die mensen zijn hier gelijk en ze leren elkaar kennen.” 
Zo worden culturele verschillen in deze gym overbrugd.

Door het samen sporten en een respectvolle omgang binnen de 
gym worden ook sociale vaardigheden versterkt. Sammy Shams, 
leerling karate, vertelt hoe hij dat ziet: “Wat ik heel belangrijk vind: 
iedereen toont hier respect naar elkaar en naar de trainer. Als de 
trainer binnenkomt is iedereen stil. Je kunt langzaam in de sport 
groeien en daarbuiten. Daarbij word je geholpen. Door de ver-
schillende nationaliteiten hier sta ik meer open voor anderen dan 
voorheen.”

De persoonlijke aandacht die je krijgt bij Choku Gym gaat ver-
der dan bij een gebruikelijke sportclub. Dat is precies de reden 
dat deze sportclub een groot maatschappelijk doel dient. Als een 
sporter onverwachts niet komt opdagen staat Ivan op de stoep. Hij 
blijft doorvragen, tot hij erachter komt wat er aan de hand is. Dan 
blijkt bijvoorbeeld dat iemand moeite heeft met school en huis-
werk moet maken in plaats van sporten. Daar bedacht Ivan wat op: 
oud-sporters, die inmiddels aan de universiteit studeren, geven de 
kinderen bijles vóór de sportklas begint. Zo doet Ivan wat nodig is 
om zijn leerlingen te laten sporten. Albayrak geeft een ander mooi 
voorbeeld: “Soms zie je jongeren die wat dieper in de problema-
tiek zitten. Tegelijkertijd zien we potentie. Dan heeft zo iemand 
een duwtje in de rug nodig. Daarvoor heeft Ivan een programma 
samengesteld: "Jongeren van straat naar werk". In dat programma 

trainen jongeren structureel boksen, karate en sollicitatie-gespreks-
vaardigheden.” Door deze manier van werken is het sporten bij 
Choku Gym meer dan sport alleen. Ivan helpt zijn sporters met 
financiën, bijles en het vinden van een baan.

Dat Choku Gym meer is dan een sportschool blijkt ook uit alle 
maatschappelijke activiteiten die de club voor de wijk organiseert. 
Die activiteiten organiseert Ivan samen met zo’n honderd vrijwil-
ligers. Iedereen levert op zijn eigen manier een bijdrage. De één 
is penningmeester, de ander stofzuigt. Op dit moment wordt 
het pand opgeknapt, waarbij vijftien mannen drie keer per week 
komen schilderen. Albayrak legt uit dat de school werkt vanuit wat 
de wijk nodig heeft: “Zo wilde een aantal vrouwen graag dansles. 
Eén van de moeders van de karateka’s staat op en gaat buikdansles 
geven. Ook hebben we een Syrische tandarts, die gratis consulten 
geeft aan wie dat niet kan betalen. We kijken echt per geval: waar 
is behoefte aan? Welke personen horen daarbij? Dat geeft enorme 
saamhorigheid.” Zo zijn de sporters de ingang naar een netwerk 
van ouders, familie en vrienden. De impact van de gym en haar 
activiteiten rijkt daardoor tot ver buiten de sporters zelf.

De Choku familie
Ivan Nikolov is de spil in het netwerk rondom Choku Gym. Over 
de jaren heen heeft hij een groot netwerk van oud-sporters 
opgebouwd: de Choku-familie. Mensen die nu studeren, een eigen 
bedrijf hebben, arts zijn geworden of sociaal werker. Dit netwerk 
zet hij in om de jonge sporters van de gym te helpen. Variërend 
van huiswerkbegeleiding tot het iemand uit de shit trekken en 
het vinden van een stageplek of huis. Ivan werkt niet samen met 
formele partners uit de wijk. Hij legt uit hoe hij werkt: “Natuurlijk 
kom ik wel eens situaties tegen waar ik zelf niet de benodigde 
hulp kan leveren. Ik ben heel voorzichtig naar wie ik door verwijs. 
Ik moet iemand echt vertrouwen voor ik mensen met problemen 
doorstuur.” De gym heeft geen behoefte aan samenwerking van 



buitenaf en heeft dat ook niet nodig. Alles wat nodig is voor de 
kinderen wordt binnen het eigen netwerk opgelost.

Er is wel goed contact met de gemeente en de politie, met name 
de laatste 10 jaar. Dit beaamt Marieke Sloep, projectleider bij Pact 
Poelenburg Peldersveld vanuit de gemeente Zaandam: “Choku 
Gym wordt al heel lang gezien als een waardevolle club. Wij als 
gemeente Zaanstad werken de afgelopen paar jaar in een samen-
werkingsverband met maatschappelijke organisaties, waaronder 
Choku Gym: Pact Poelenburg Peldersveld. Door deze samenwer-
king zitten wij veel dichter op de praktijk in de wijk.” Ook de bur-
gemeester van Zaandam komt om de zoveel tijd even aanwaaien. 
Hij staat ook positief tegenover de sportschool.

Pact Poelenburg Peldersveld 
 
Alle bewoners in Poelenburg en Peldersveld verdienen een 
fijne toekomst. Daarom hebben in 2020 meer dan twintig 
partijen het "PACT Poelenburg Peldersveld 2020-2040" 
ondertekend. Hierin staan de concrete resultaten die nodig 
zijn om van Poelenburg-Peldersveld een nog fijnere plek te 
maken om te wonen en op te groeien. De partners werken 
samen met bewoners en organisaties uit de wijk om de 
doelen te bereiken op het gebied van jeugd, armoede en 
participatie en fijn en veilig wonen. Lees meer over Pact 
Polenburg Peldersveld

Financiën
Kun je de contributie, kleding (karatepakjes), kickbokshandschoe-
nen, vervoer naar en verblijf in het buitenland voor buitenlandse 
wedstrijden zelf betalen, dan is dat fijn. Maar de meeste sporters 
kunnen dat niet. Voor hen regelt de club de financiering. Oud-
karateka Albayrak, vertelt: “Toen mijn ouders een buitenlandse 
wedstrijd niet konden betalen regelde Ivan vervoer naar Duitsland. 
Ik kon meerijden. De overnachting werd betaald door de gym, net 
als een patatje in de avond." De vergoedingen die de club regelt 
zijn nodig om ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen. 

Choku Gym doet dit door een beroep te doen op subsidiegevers 
en fondsen. Daarnaast stelt de gemeente sinds vijf jaar jaarlijks een 
geldbedrag beschikbaar en betaalt Choku Gym weinig huur voor 
het pand. Op de muur hangen allerlei bewijzen van donaties van 
kleine bedrijven uit de buurt, zoals lokale supermarkten en onder-
nemers. Per activiteit verzamelen zij budget. 

De balans

Kinderen en jongeren versterken
Bij Choku Gym worden kinderen en jongeren in hun kracht gezet. 
Door het sporten zelf, maar ook door de structurele ondersteuning 
daarbuiten. Het netwerk van oud-sporters bij Choku Gym kan 
helpen bij alles wat in het leven van de jongeren speelt. Hierbij 
is Ivans werkwijze cruciaal. Hij doet wat nodig is en maakt 
problemen bespreekbaar. Daarbij staan de jongeren voorop, niet 
de regels. Ook Sloep herkent dit: “Ik denk dat je bij Choku Gym 
wordt gezien en geholpen. Daar ben je de moeite waard. Dat is 
super waardevol voor de kinderen en jongeren. Als je als ouders 
geen geld hebt om contributie te betalen en je kind mag gewoon 
komen. Hoe bijzonder is dat?” 

https://pactpp.nl/pact
https://pactpp.nl/pact


Choku Gym ondersteunt jongeren op deze manier wezenlijk bij 
het ontwikkelen van vaardigheden die nuttig zijn voor de rest van 
hun leven. Het sporten op topniveau en de vele activiteiten daar-
omheen opent letterlijk nieuwe werelden voor jongeren. Albayrak 
legt uit: “Als je niks kent, kun je er ook niet over dromen. Je moet 
jezelf ontplooien en daarvoor heb je ruimte en inspiratie nodig. Bij 
de gym organiseren we verschillende activiteiten, zodat jongeren 
denken: “Oh ja, dit kan ik ook doen, zo kan het ook.”” 

Het sporten op topniveau en de activiteiten daaromheen zorgen 
voor een positief toekomstbeeld in een wijk waar criminaliteit en 
armoede in veel gezinnen een rol speelt.

40 jaar Choku Gym
Een kracht van Choku Gym is de veertig jaar dat Ivan Nikolov al 
actief is. De gym is lang de enige sportclub geweest in Poelenburg 
en de omliggende wijken. Karateleerling Shams legt uit hoe hij 
Choku Gym leerde kennen: “Wij kennen deze plek als familie. 
Voordat ik hier kwam trainde mijn zus hier al karate. Ik kwam hier 
altijd samen met mijn tweelingbroer naartoe. Choku Gym is als 
mijn tweede huis.” 

Ook in de familie van Albayrak speelt Choku Gym een grote rol. 
“Mijn moeder is opgegroeid in Poelenburg. Zij zag dat er karateles 
werd gegeven. Zelf mocht ze hier absoluut niet naartoe komen 
van haar vader. Mijn moeder nam zich voor: als ik kinderen krijg, 
dan moeten ze hier heen. Zo is het gegaan.” Beide verhalen laten 
zien hoe Choku Gym een plek is in de wijk die families kennen. Al 
generaties lang.

In die veertig jaar heeft Choku Gym naar schatting zo’n vierdui-
zend jongeren binnen gehad. Het blijft bij een schatting, want jon-
geren die binnenkomen hoeven zich niet in te schrijven. Ze komen 
gewoon binnenlopen en gaan meedoen. Albayrak legt uit waarom 

Choku Gym het op die manier aanpakt: “Als je komt aanzetten 
met formulieren schrik je jongeren uit de wijk af. Dat is al heel wat 
keren gebleken”. Uiteraard staan de topsporters wel geregistreerd. 
Er zijn zo’n 3500 prijzen gewonnen door (voormalige) sporters hier. 
Een klein deel van die prijzen staat in de school. 

Waardering door de gemeente
Dat Choku Gym enorm wordt gewaardeerd door de gemeente 
staat vast. Naast de incidentele financiering afgelopen 5 jaar hielp 
de gemeente met de vraag: hoe krijg je je basis op orde? Deels 
door aanvragen bij fondsen, maar zij stellen vaak extra eisen. Sloep 
licht de bijdrage van de gemeente toe: “De gemeente helpt vooral 
door niet nog extra voorwaarden aan financiering te stellen.”

Jos Vork, penningmeester en bestuurslid bij Choku Gym vindt dat 
de waardering van de gemeente zich ook mag gaan uiten in struc-
turele financiering. Zijn visie: “De gemeente stelt zich wel positief 
op, maar het zou nog best een tikkeltje beter kunnen. Een langdu-
rig budget zou de school meer rust opleveren.” Sloep legt uit dat 
dit voor de gemeente een dilemma is. “Zaanstad heeft geen tradi-
tie in het financieren van dit soort clubs. Het is een arme gemeente 
zonder financieringsmogelijkheden. We zijn zoekende: hoe geef je 
dit vorm? Ik heb structurele financiering proberen te regelen en dat 
is niet gelukt. Daar houdt mijn invloed op. Ik probeer daar open 
over te zijn en vind het zelf ook jammer. En eigenlijk heel gek.”

Reflectie

Empowerment en vergroten leefbaarheid
Hoe waardevol het sporten bij Choku Gym voor haar was, ziet 
Albayrak pas achteraf: “Vroeger ging ik naar een islamitische 
basisschool met alleen meiden. Samen met een vriendin ging ik 
door naar een witte middelbare school, buiten de wijk. Voor mijn 



vriendin was dit een enorme cultuurshock. Het lukte niet om te 
wennen. Nu, 10 jaar later, realiseer ik me: ik heb dat niet gehad. 
We keken dezelfde televisieprogramma’s, aten hetzelfde eten en 
leefde eenzelfde leven in de wijk. Het enige verschil was: ik ging 
naar Choku Gym.” 

Choku Gym levert een bijdrage aan het vergroten van de leefbaar-
heid in Poelenburg. Een kern van Choku Gym is het overbruggen 
van culturele verschillen. Dat blijkt wel uit de zestig verschillende 
nationaliteiten die er op dit moment te vinden zijn. Wat ook 
bijdraagt is de empowerment van kinderen en jongeren bij Choku 
Gym. Het doen van sport draagt niet alleen bij aan de fysieke, 
maar ook aan de mentale gezondheid. Daarbij komen nog alle 
maatschappelijke activiteiten die rondom de gym georganiseerd 
worden. Het is een totaalpakket dat jongeren ondersteunt in hun 
leven. 

Doordat Ivan een enorm netwerk van oud-leerlingen heeft die 
hem vertrouwen, kan de gym redelijk autonoom blijven. Binnen dit 
eigen netwerk is er sprake van een sterke binding. Sloep licht toe 
waarom de gemeente samenwerking met wijkpartners toch blijft 
aanmoedigen: “Ik denk dat meer contact met partijen uit de wijk 
Choku Gym zou kunnen helpen en misschien ontlasten. Tegelijker-
tijd moet je als gemeente oppassen met voorwaarden die je stelt 
aan een club die gedraaid wordt door vrijwilligers. We proberen 
vooral ondersteunend te zijn.” 

De gym blijft huiverig. Niet samenwerkingsverbanden onderhou-
den, maar de kinderen staan voor hen voorop. Tegelijkertijd beseft 
het bestuur van de gym dat hun kwetsbaarheid zit in Ivan en zijn 
leeftijd. Hij is al veertig jaar de drijvende kracht, maar heeft niet 
het eeuwige leven. De club is nu bezig met de vraag: hoe kan 
de gym blijven voortbestaan om jongeren ook in de toekomst te 
blijven ondersteunen?

Waar de projectleider van Pact Poelenburg haar best deed om 
structurele financiering vanuit de gemeente voor elkaar te krijgen, 
blijft het op dit moment bij de incidentele financiering. Het 
niet stellen van extra eisen is daarbij cruciaal. Hoe het systeem 
is georganiseerd is niet altijd helpend voor Choku Gym. Om 
structurele financiering te realiseren zou er een nieuw systeem 
opgetuigd moeten worden en dat is ambitieus als het ingegeven 
wordt door één club. Tegelijkertijd zou het een mooie kans zijn om 
als gemeente een sterke boodschap uit te stralen: déze partij laat 
ons zien wat er niet werkt aan het systeem, daarom gaan we het 
systeem herzien. 
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