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Voorwoord 
 
Het strategisch beleidsplan van de SHW laat het zien waar de vereniging voor staat en wat de 
vereniging belangrijk vindt. Daarbij geeft het tevens de richting van de organisatie aan en biedt het 
voor de leden de mogelijkheid om vragen te stellen in het kader van de horizontale verantwoording. 
Ook houden we rekening met de afspraken die zijn gemaakt met collega-organisatoren en fingerende 
wet en regelgeving (milieu vergunning, bestemmingsplan en FIA/CIK reglementen). 
Voor onszelf biedt het een houvast en een kompas. Anders gezegd: duidelijkheid en richting, waar 
komen we vandaan en waar willen we naar toe. Ook maken we met het plan duidelijk waarover en 
waarop we elkaar kunnen en willen aanspreken. Natuurlijk hopen we dat onze leden en donateurs  
en verder iedereen die betrokken is bij SHW, zich kunnen vinden in het plan. 
De opbouw van het strategische beleidsplan is als volgt. Allereerst geven we aan waar onze wortels 
liggen en wat dat betekent voor onze belangrijkste waarden. Vervolgens komt onze missie aan bod. 
Daarna volgt, afgeleid van die missie, onze visie met richtinggevende uitspraken waar we ons de 
komende jaren op willen richten.  
 
 
Identiteit 
 
Al in 1964 werd er in het Oudland van Strijen een van de eerste  
kartbanen in Nederland aangelegd om de jeugd van Strijen wat  
te doen te geven in hun vrije tijd. De heer Piket, docent, had het 
initiatief genomen de kartbaan te realiseren.  Dhr. Mr. Müller,  
kantonrechter opende officieel de baan. 
 
De eerste wedstrijd op de kartbaan van Strijen werd verreden in oktober 1965. Tot op de dag van 
vandaag worden er elk jaar op deze baan een Clubkampioenschap, een Grand Prix en het Zuid 
Hollands Kampioenschap  gehouden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ook zijn er grote namen in de auto- en kartsport die op Strijen de kneepjes van de sport hebben 
geleerd. Zo hebben Aad van Dalen, de eerste Nederlandse CIK kampioen en Peter de Bruijn, de 
tweede Nederlandse Wereldkampioen Karting, heel veel kilometers getraind op Strijen, maar heeft 
Peter ook Raikkonen naar Nederland gehaald om het racen hier te leren. Andere bekenden die met 
een warm gevoel terugkijken op hun tijd op Strijen zijn: Häkkinen, Verstappen, Schumacher, Button, 
Walschmidt, Lammers, Melkert, Visser, De Vries, etc. 
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Nu 53 jaar later is SHW nog steeds even actief als zij is gestart. Nog steeds vormen ouders van deels 
nog actieve rijders het bestuur van de vereniging; is de vereniging gericht op de jeugd en recreatieve 
rijders uit haar directe omgeving en  worden er nog steeds elk jaar clubwedstrijden verreden. De 
Grand Prix het hoogtepunt van de kalender van SHW. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds 2000 organiseert SHW voor de jongste leden een mini-cursus waar rijders vanuit heel 
Nederland in de wintermaanden leren karten, zodat ze in het nieuwe jaar kunnen gaan deelnemen 
aan de clubwedstrijden. 
Sinds enkele jaren komen ook de histokart vereniging de Grand Prix opleuken met hun karts van het 
eerste uur. Ook is SHW trots op ons ere-lid Nationaal, Europees- en Wereld-kampioen Bas Lammers. 
 
SHW heeft een rijke historie van ruim 53 jaar karting in de Hoekse Waart en staat voor de 
ontwikkeling van racetalent en gezellig sportief karten. 
 
 
Kernwaarden 
 
De kernwaarden van de SHW. fungeren als  
leidraad bij alle activiteiten. Ze geven richting  
aan ons beleid en zijn bepalend voor onze  
verenigingscultuur en onze identiteit. Ze geven  
aan hoe we omgaan met de leden en hun ouders,  
met onze donateurs en met anderen.  
Onze kernwaarden worden geïnspireerd door  
veiligheid, sportiviteit en gezelligheid. Zij dienen  
als toetssteen voor ons dagelijkse handelen en  
zijn voorwaarden voor onze professionaliteit,  
trots en plezier in de kartsport.  
 
Onze kernwaarden zijn: 
  

Veiligheid – Sportiviteit - Gezelligheid 
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Veiligheid  
Het spreekt voor zich dat veilig karten bij ons op de eerste 
plaats staat. Tijdens de mini-cursus schenken we daar veel 
aandacht aan naar de kinderen en de ouders. Tijdens de 
clubraces wordt er strikt toegezien op de naleving van de 
FIA/CIK veiligheids-regelementen.  

 
Maar ook tijdens het vrije trainen ziet onze baanbeheerder erop toe  dat er veilig getraind wordt. Zo 
heeft SHW als eerste in Nederland het trainingsuur opgedeeld in groepen zijnde mini’s, automaten 
en schakelkarts, zodat de jongste onervaren minikarts-rijders niet gelijktijdig in de baan rijden met de 
veel snelle grotere karts. Ook worden de automaten en schakels uit elkaar gehouden, omdat zij ieder 
een ander ritme op de baan hebben waardoor grote snelheidsverschillen kunnen ontstaan.  
 
Sportiviteit 
Bij onze clubraces hebben we zeer bewust gekozen voor een 
opdeling in leeftijd/ervaringsgroepen, waarbij banden en 
gewicht gelijk worden gehouden, zodat de rijder en het afstellen 
van de kart het onderscheid maakt tijdens de races. Tijdens de 
wedstrijden wordt er gereden volgens ons clubreglement en is 
de wedstrijdleiding onafhankelijk van de deelnemers. Als 
verenging willen we een eerlijke competitie, waarbij de rijder in 
combinatie met de afstelling van de kart het onderscheid maakt. 
 

Gezelligheid 
Natuurlijk willen we als vereniging als één grote gezellige familie 
plezier beleven aan de kartsport. Hiervoor beschikt onze baan 
over een knusse kantine en stimuleren we de onderlinge 
saamhorigheid door voor elkaar altijd klaar te staan als iemand 
een kartje niet opgang krijgt. Het bestuur bestaat daarom ook 
uit ouders en deels nog actieve rijders en mogen zij conform 
onze statuten geen commercieel belang hebben in de kartsport.  

 

Missie 
 
De missie van SHW is het vertrekpunt van al haar activiteiten. De missie geeft de ambitie en de 
ontwikkelingsrichting van onze vereniging aan. We nodigen alle leden en donateurs uit zich te 
identificeren met deze missie. We stimuleren hen om vanuit deze missie te handelen.   
Onze missie is samengevat in de volgende drie woorden: 
 

Ontmoeten - Ontwikkeling –Groeien 
 
Leden ontmoeten elkaar op onze kartbaan. De kartbaan is uitdagend en stimuleert haar leden hun 
racetalent maximaal te ontwikkelen. Voor alle rijders is er een uitdaging in de baan te vinden van zo 
laat mogelijk remmen, maximaal rollend door de bocht gaan tot het opofferen in de ene bocht om de 
daarop volgende optimaal door te komen. Inhalen is een uitdaging op onze baan en de vele elkaar 
snel opvolgende bochten vraagt veel van de rijdersconditie om het maximale uit de kart te halen 
gedurende 20 minuten.  Leden delen met elkaar hun ervaring en inzichten, zodat dit leidt tot 
persoonlijke groei van de jonge leden. Verder wil de vereniging deze groei van haar leden verder 
stimuleren door verbetering en optimalisatie van haar faciliteiten zijnde de baan en de kantine.   
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Visie 
 
De visie van de SHW omvat een beeld van de toekomst. Dat beeld is dynamisch van karakter. Onze 
visie heeft onze kernwaarden als basis en geeft in de kern aan wat onze collectieve ambitie is. De 
visie wordt uitgewerkt in ambities die we de komende jaren willen realiseren. Deze ambities vormen 
de verbindende schakel tussen de missie en concrete doelstellingen. Onze visie luidt als volgt: 
 

We hebben een eigen kartbaan op eigen terrein die past binnen het bestemmingsplan 
van de Hoekse Waart en wordt gerund conform de geldende wet en regelgeving die 
daarop van toepassing zijn. 

We zijn en dynamische en ambitieuze vereniging in open contact met haar omgeving 
die haar leden een ontmoetingsplaats biedt waarop talent kan groeien in een 
gezellige gemoedelijke en veilige omgeving.  

Daarbij gaan we er vanuit dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid neemt en zijn 
steentje bijdraagt om deze visie te realiseren. 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We willen deze visie realiseren door ons de volgende ambities te stellen:  
 
Veiligheid centraal  
Veiligheid staat centraal, wat betekent dat we alle mogelijke veiligheidsvoorzieningen gebruiken 
en/of maatregelen nemen om ongelukken op en naast de baan te voorkomen.  
Tijdens de mini-cursus wordt extra veel aandacht besteed aan veiligheid en sportief rijgedrag op de 
baan. Hierbij worden niet alleen de kinderen geïnstrueerd, maar ook nadrukkelijk hun ouders.  
De wedstrijdleiding ziet verder streng toe op het rijgedrag tijdens de wedstrijden passend binnen de 
normen die ook gelden bij het Nationaal kampioenschap, zodat doorgroei van talenten optimaal 
gefaciliteerd wordt.  
 
Onafhankelijk 
Het bestuur van SHW bestaat met name uit ouders van deels nog actieve rijders. De bestuursleden 
mogen geen commercieel belang hebben in de kartsport en krijgen voor hun bestuursfunctie geen 
vergoeding. Dit is statutair geregeld, zodat SHW te allen tijden onafhankelijk van de handel kan 
opereren.  
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Professioneel 
Voor alle secretariële werkzaamheden en organisatie van de evenementen wordt door het bestuur 
professioneel uitgevoerd. De vereniging huurt de baan van de Stichting Sport en Recreatie Hoekse 
Waard inclusief het baanbeheer. Hierdoor zijn de faciliteiten van hoge kwaliteit en altijd wedstrijd 
gereed beschikbaar op de openingstijden. Het bestuur kan zich daardoor ook volledig richten op haar 
bestuurstaak en het contact met de leden. 
 
Samenwerking 
SHW staat voor de ontwikkeling van racetalent wat betekent dat doorstroming vanuit onze 
vereniging naar nationale en internationale wedstrijden voorop staat. In het belang van de kartsport 
steekt het bestuur daarom tijd in de samenwerking met de organisator van NK-wedstrijden, collega 
baaneigenaren, andere organisatoren van recreatieve wedstijden.   
 
Strategische doelen 
 
Het is belangrijk om keuzes te maken. Daarom wil SHW in de komende vier jaar een beperkt aantal 
doelen realiseren. We beperken ons tot doelen die bepalend zijn voor het succes op de middellange 
en lange termijn. De keuzes die we maken passen bij onze ambities zoals hierboven beschreven.  
 
Onze leden kunnen laten rijden op onze eigen baan is onze belangrijkste taak. De doelen die we ons 
op dit beleidsterrein stellen zijn hierbij onze primaire doelen. Ze zijn richtinggevend voor alle andere 
doelen die we ons stellen. Het bevorderen van instroom en het ontwikkelen van jong talent zien we 
als de twee belangrijkste  doelen om  groei te realiseren. Het organiseren van veilige, sportieve, 
eerlijke, goedkope, gemoedelijke wedstrijden op onze eigen baan is onze taak om invulling te geven 
aan onze kernwaarden. 
 
Onze strategische doelen beperken zich dan ook tot deze drie beleidsterreinen: huisvesting, talent-
ontwikkeling en wedstrijden. Andere beleidsterreinen zoals financiën, zijn beslist niet onbelangrijk,  
maar zij scheppen de voorwaarden voor deze drie beleidsterreinen.   
 
Huisvesting:  
Onze baan ligt er nu al 53 jaar en na vele 
procedures heeft de gemeenten uiteindelijk 
in 2016 de kartbaan bestemd.  
Begin 2017 zijn we gestart met de renovatie 
van onze kartbaan. Zo is er een nieuwe 
asfalt laag op de baan aangebracht, zijn de 
uitloopvlakken vergoot, is het hek langs de 
baan uitgebreid, zijn upgrades van de 
installaties uitgevoerd. Tevens is het asfalt 
in de paddock uitgebreid en van een nieuwe 
slijtlaag voorzien.  
 
Ook is er groot onderhoud uitgevoerd aan 
de E installatie en is de meterkast buiten de 
kantine geplaatst ter voorbereiding van de 
nieuwbouw kantine.  
 
De intentie is begin 2018 een nieuwe kantine te bouwen die ons voldoende ruimte zal geven om 
onze ambitie te kunnen realiseren.  
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Talent ontwikkeling: mini-cursus – samenwerking  
Talentontwikkeling start bij de mini-cursus welke SHW al sinds 2000 jaarlijks organiseert in de 
wintermaanden. Na de mini-cursus is het van belang dat de jonge rijders instromen op laagdrempelige 
lokale wedstrijden, zodat hun talent verder uitgebouwd kan worden. In onze clubwedstrijden worden de 
kinderen klaargestoomd om door te stromen naar het Nationaal en Internationale  karting-niveau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Belangrijk is dat we als vereniging samenwerken met onze collega kartbanen die ontwikkeling van 
jong talent als hun missie zien en de organisator van het NK kampioenschap.  
Het SHW-doel is elk jaar enkele talenten te laten doorstromen naar het NK.  
 
Wedstrijden: veiligheid - sportiviteit 
Bij de renovatie van onze baan zijn de uitloopvlakken 
en grintbakken vergroot,  is het hek langs de baan 
gesloten en is de waterafvoer van de baan 
geoptimaliseerd waardoor er geen staande plassen 
ontstaan na een regenbui.  
SHW organiseert haar clubwedstrijden in lijn met de 
internationale reglementen van de CIK zodat de 
rijders optimaal worden voorbereid op het nationale 
of internationale wedstrijden. Ook officials worden 
getraind en draaien regelmatig mee bij nationale of 
internationale wedstrijden. 
 
Tot slot 
 
Het bestuur is van mening dat zij met het voorliggende strategisch beleidsplan een duidelijke koers 
uitzet voor de komende vier jaar. De uitwerking van de missie: “Ontwikkelen, ontmoeten, groeien” 
biedt de vereniging de ruimte om binnen de gestelde kaders de benodigde ontwikkelingen op een 
eigen manier vorm en inhoud te geven.  
Op een drietal beleidsterreinen zijn strategische doelen beschreven: huisvesting, talentontwikkeling 
en wedstrijden. Speerpunten zijn: een nieuwe kantine, mini-cursus, veiligheid en sportiviteit tijdens 
onze clubwedstrijden met volle velden in alle leeftijdscategorieën. 
De bestuur realiseert zich dat de lat hoog wordt gelegd. Zij meent dat dat past bij een verenging die 
bestaat uit sterke en zelfbewuste leden en die beschikt over een sterke financiële basis. 
 
Bestuur SHW  
 
Vastgesteld Algemene Leden Vergadering d.d. 25 oktober 2017 


