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2021 - 2022  University Twente 
Als sporttechnisch adviseur betrokken bij advies over renovatie/nieuwbouw en toekomstscenario’s (ism Draaijer). 
 
2020 - 2022  Haag Atletiek en Hellas Handbal 
Sporttechnisch adviseur bij ontwikkelen van De Stip bij Haag in de Vogelijk waarin indoor atletiekhal, sporthal, turnhal, 
tafeltennis, worstelen, krachtsport, fitness, padel en jeu de boules moet gaan worden ondergebracht, samen met architect. 
 
2020 - 2022  NOC*NSF 
Het Handboek Sportaccommodaties herschrijven op dusdanige wijze dat er een Digitaal Handboek Sportaccommodaties 
(DHS) ontstaat waarin alle sportbonden met haar sportdisciplines in staan en onderdelen beter vindbaar zijn. 
 
2020 – 2022  Gemeente De Bilt 
Programma van eisen schrijven voor nieuwe sporthal en exploitatie-opzet maken voor nieuwe setting met Dorpshuis. 
 
2019 - 2022  Leiden University 
Als sporttechnisch adviseur het PvE beoordeeld en nu als vast teamlid van ontwerpteam voor Universitair Sportcentrum. 

 
2019 - 2022  Turnvereniging HLC uit Haarlem 
Sporttechnisch adviseur bij nieuwbouw van de nieuwe turnhal in Haarlem. Opstellen PvE in Q3. Nu fase bouwteam. 

 
2019 - 2022  Gemeente Appingedam 
Sporttechnisch adviseur bij nieuwbouw van het sportgebouw in project Eemsdelta. Opstellen PvE. Nu realisatiefase. 
 
2018 – 2022  Gemeente Gooise Meren (Bussum) 
Sporttechnisch adviseur voor de nieuw te bouwen sporthal in Muiden. PvE opgesteld in Q3 2019. Nu start realisatiefase en 
verantwoordelijk als technisch manager. 
 
2015 - 2022  Koninklijke Nederlandse Atletiekunie (KNAU. Of AU) 
Sporttechnisch + bouwkundig adviseur bij Atletiekunie en lid van projectgroep MORE INDOOR (5 vijf basisconcepten). 
 
2013 – 2014 + 2019 - 2022 Gemeente Nijmegen 
Sporttechnische adviseur, namens gemeente, in projectteam Talent Centrum Nijmegen. De twee verenigingen (turnen en 
judo) en een Sport Medische Adviescentrum, samen bijstaan om de exploitatieprognoses op te stellen en een Stichting op 
te richten, om het toekomstige sportgebouw zelfstandig te gaan en/of te laten exploiteren door de Stichting i.o. In 2019 
een kostentechnisch onderzoek naar nieuw te bouwen sporthal in Nijmegen-Noord. In 2020 VO beoordelen. Nu (2022) in 
het projectteam als specilaist opgenomen om sportgebouwen te optimaliseren voor de toekomst. 
 
2011 - 2022  Gemeente Amsterdam 
Sporttechnisch adviseur bij Calvijn met Junior College. PvE geschreven en inkoop sportinventaris begeleid. Tijdens 
uitvoering controle sporttechnische zaken. PvE geschreven voor sportzaal Burg. De Vlugt (2015) en beoordelen plannen. 
2018 sporttechnisch adviseur voor sporthal Elzenhagen (Amsterdam Noord) voor PMB. PvE is opgesteld. In 2021 een 
volumestudie model ontwikkeld. In 2022 gaan we een basis notitie PvE schrijven. 
 
2009 - 2022  Special Olympics , Onbeperkt Sportief te Bunnik 
Ten behoeve van de Special Olympics Nederlandse Spelen 2012, 2014, 2016, 2018, 2020 en 2020 heb ik zitting in de 
bidcommissie die het bestuur adviseert bij de keuze van de organiserende stad. 2012 Den Bosch. 2014 Heerenveen/Sneek. 
2016 Nijmegen/Wijchen/Groesbeek. 2018 Achterhoek. 2021 Den Haag. Twente 2022. Nu selectie voor SO 2024.   
In 2012 en 2013 projectleider geweest voor het herschrijven van Richtlijn Toegankelijkheid Indoor Sportaccommodaties. 
De eerste uitgave was bij het ABN AMRO tennistoernooi te Rotterdam in februari 2014 in het bijzijn van Esther Vergeer. 
Tevens is in vervolg hierop in februari 2016 de Richtlijn Toegankelijkheid Buitensportaccommodaties uitgebracht. 
 
2007 – 2021  Gemeente Oost Gelre (in zowel Lichtenvoorde als Groenlo) 
Sporttechnisch adviseur voor topsporthal en zwembad; later opsteller van PvE voor 2e sporthal en begeleiding inkoop 
sportinventaris. 2017 quickscan diverse nieuwbouw sportlocatie. 2018 begeleiden inkoop nieuwe sportvloer. 2019 en 2020 
sporttechnisch advies nieuwe sporthal in Groenlo. PvE opgesteld, nu bouwteamfase opstarten met architect (DO). 
 
2020 – 2021  Amersfoort (Atila, Mia en 3 particulieren) 
Haalbaarheidsstudie naar nieuwe indoor atletiekhal, sporthal en fitnessaccommodatie, Fysio en Sport-BSO. 
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2017 - 2021  Gemeente Losser 
Sporttechnisch adviseur bij de nieuw te bouwen sporthal voor verenigingen en scholen. Opsteller PvE. Aanbesteding 
geweest. Architect en bouwer gekozen. Ook leverancier sporttoestellen bekend. Realisatiefase gestart in september 2019. 
Bouwbegeleiding en toezicht op PvE. Oplevering 2 oktober 2020. Nu laatste punten van de nazorg afgewerkt in 2021. 
 
2019 – 2020  KNLTB en NL-Actief 
Herschrijven brochures Indoor tennishallen en kleedclubgebouwen voor de KNLTB.  
En Herschrijven brochure voor Fitnessbranche in Nederland. 
 
2019 - 2020  Gemeente Leiden 
Sporttechnisch adviseur voor de nieuw te realiseren Topsporthal in Leiden. Bestaande uit QuickScan advies over het VO, 
een advies over de sportvloeren en een advies over de sportinventaris in beide sporthallen.  

 
2017 - 2020  Atletiek vereniging ARV Achilles (te Etten-Leur) 
Sporttechnisch adviseur bij de nieuw te bouwen indoor atletiekhal. Nu opsteller PvE en maken van investeringsramingen. 
 
2012 – 20202  Tilburg University 
Sporttechnische adviseur in het project: deels nieuwbouw, renovatie én groot onderhoud van het Sportcentrum 
‘Olympia’ te Tilburg. Eind 2013 ook starten met begeleiden van de uitvoering, toezicht houden o.a. Nu advieswerk. 
 
2019   Technische Universiteit Eindhoven 
Uitgebreid sporttechnisch en financieel advies voor renovatie en nieuwbouw van Universitair Sportcentrum met PvE. 

 
2015 - 2019  Gemeente Wageningen 
Sporttechnisch adviseur bij de nieuw te bouwen sporthal voor de korfbalvereniging en verschillende scholen. Opsteller 
PvE en investeringsraming, naast opsteller van lijst van sportinventaris. Toezichthouder bij uitvoering van de bouw.  
 
2013 - 2019  Gemeente Oude IJsselstreek (te Gendringen - Ulft) 
Sporttechnische adviseur nieuwbouw sporthal De IJsselweide. Onderzoek naar behoeften bij sportverenigingen en 
onderwijs om PvW en PvE op te stellen. Tevens de inkoop van het sportinventaris begeleid, naast de selectie van de Total 
Engineer en Engineer & Build realisator. Uitvoeren toezicht en directie. Oplevering nov 2016. Nu nazorg afhandeling. 
 
2018   Gemeente Breda 
Sporttechnisch adviseur bij de realisatie van een het indoor topsporthal en atletiekhal voor Talentcentrum Breda. 
 
2017 - 2018  Erasmus University Rotterdam 
Sporttechnische adviseur voor complete nieuwbouw van het EUR sportcentrum te Rotterdam. Opsteller van PvE. 

 
2015 - 2018  Groningen Noorderpoort 
Sporttechnisch adviseur bij nieuwbouw van sportcentrum Europapark te Groningen. Eind 2018 opgeleverd. 
 
2016 - 2018  Gemeente Utrecht 
Sporttechnisch adviseur bij 2 sporthallen (Loevenhoutsedijk+Berlijnplein). Opstellen m2-opzet en opsteller van de PvE's. 

 
2008 – 2010 en 2018 Gemeente Dordrecht / Sportbedrijf Dordrecht 
Sporttechnisch adviseur in 4 projecten. Begeleiden van inkoop van sporttoestellen plus coördinatie ervan, tussen 
Leverancier/Architect/Constructeur en de Aannemer; schrijven van PvE voor sportzaal bij school en begeleiden van de 
opdrachtgever bij de realisatie en oplevering van 8 sportzalen, en meedenken over: ‘de gymnastiekzaal van de toekomst’. 
In 2018 onderzoek naar de bouwkundige en sporttechnische stand van zaken van de 5 VHP-sporthallen in Dordrecht. 
 
2017   Provincie West-Vlaanderen 
Haalbaarheidsonderzoek naar 400 meter schaatsbaan in België. Afgerond met perspresentatie in oktober 2017.  
 
2011 -2017  Gemeente Den Haag 
Sporttechnisch adviseur bij de nieuwbouw van De Haagse Hogeschool in Sportcampus Zuiderpark. Adviseur HLO bij 
verplaatsing hier naar toe. Lid van aanbestedingscommissie voor de inkoop van sportinventaris. Is opgeleverd. 
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2012 – 2016 en 2020 Maastricht University 
Sporttechnische adviseur in het project: nieuwbouw van het Universitair Sportcentrum te Maastricht. Uitwerken PvE en 
sporttechnische bewaken van ontwerpen, techniek en sportinventaris en verzorgen van de sporttechnische opleveringen. 
 
2009 – 2015  Gemeente Eindhoven 
Sporttechnisch adviseur in verschillende projecten. Gemeente Eindhoven begeleiden met de nieuwbouw van de Fontys 
Sporthogeschool. Tevens raamcontract voor aanbesteding van sporttoestellen voor drie nieuwe sportcomplexen gedaan. 
Ook sporttechnisch adviseur bij nieuwe International School Eindhoven en sporttechnisch adviseur Sporthal Frits Philips. 
 
2008 – 2015  Gemeente Winterswijk 
Zes projecten, namelijk: inkoop sporttoestellen (2008), het schrijven van een PvE voor de sporthal en turnhal in/nabij 
nieuw te bouwen school Gerrit Komrij College. En vanaf 2010 sporttechnisch adviseur bij het project en begeleider bij de 
inkoop van sportinventaris. Ingebruikname was medio 2012. In 2013 PvE geschreven voor sportzaal (De Vlier) in 
Winterswijk Oost. 2015 de inkoop van sportinventaris verzorgt en geven van sporttechnisch advies voor De Vlier. 
 
2010 – 2012  Gemeente Middelburg 
Sporttechnisch adviseur in het project voor de realisatie van een dubbele sporthal en 2 gymnastieklokalen. Het PvE 
geschreven. Nu realisatiefase met bouw van 1e sporthal en 2 gymnastiekzalen. Andere hal volgt na sloop van de bestaande 
hal. Oplevering Q4 2012.  Zie ook artikel: ‘Een sprong voorwaarts voor de binnensport in de gemeente Middelburg ‘. 
 
2007 – 2011  Gemeente Amsterdam, Stadsdeel Westerpark 
Opstellen Programma van Eisen (PvE) voor de Bredius Sporthal, PvE geschreven en bewaakt. Project gestopt Q3 2012. 

 
2008 -2010  Gemeente Amsterdam, stadsdeel West (voormalig Bos en Lommer) 
Sporttechnisch adviseur bij sporthal Laan van Spartaan (aan de A10). Opsteller PvE. Vooral in ontwerpfases actief ivm 
aanpalende circus, jongerencentrum, klimhal en scholen. Begeleiden inkoop sportinventaris. Opgeleverd in 2013. 
 
2008 – 2010  Gemeente Gorinchem 
Nieuwbouw van sporthal bij school. Bouwkundige voorbereiding, PvE maken, (direct naast A15 en Betuweroute), 
verzorgen van aanbesteding, leiden van vergaderingen en de gebruikersoverleggen. Realisatie 2008 - 2009. 
 

Andere grotere complexe projecten uit het verleden zijn hieronder apart weergegeven. 
2006 – 2009  Gemeente Almelo 
Nieuwbouw Internationaal Indoor Sportaccommodatie Almelo (IISPA, ca. 7.500 m2), topsporthal, breedtesporthal en 
twee top turntrainingsfaciliteiten. Sporttechnisch adviseur die PvE heeft opgesteld en dit bewaakt tijdens de ontwerpfase. 
 
2005 – 2007 (A) en 2008 (B)  Gemeente Amsterdam, stadsdeel Nieuw –West (voormalige Osdorp) 
(A) Voorbereiding van nieuwe sportaccommodatie voor LOOT-school met dubbele sporthal, twee gymzalen, dojozaal, 
fitnessruimten, aerobic ruimten mét sporten op buitendak van één van de sporthallen (10 meter boven maaiveld, 
afmetingen circa 40 x 50 meter). Sporttechnisch adviseur, opstellen van PvE en op ad-hoc basis advies tijdens bouwproces. 
(B)  Begeleiden van de inkoop van de sporttoestellen turn-, atletiek- en sporthal en sporttechnisch adviseur in 
ontwerpteam (DO en besteksfase) van Ookmeer topsportaccommodatie (+atletiek+turnen) voor de ALO te Amsterdam. 

 
2003 – 2007  Groningen / Hanzehogeschool – ALO - HIS 
Sporttechnisch adviseur van initiatief- t/m de contractfase. Tijdens de realisatiefase advies op ad-hoc basis. Voor de ALO is 
een topsporthal gerealiseerd met 1500 zitplaatsen, een zwembad (17x25), sportzaal, danszaal en een fitnessruimte. 
 
2002 – 2005  Gemeente Voorst (te Twello) 
Verplaatsing van twee sportverenigingen (zaterdag- en zondagvereniging) gefuseerd naar nieuwe accommodatie met 
sporthal, turnhal, buiten handbalveld en diverse voetbalvelden. Sporttechnisch advies PvE en bouwmanagement. 
 
2002 – 2005  Gemeente Utrecht 
Verplaatsing van omnisportvereniging UVV naar nieuwe accommodatie met sporthal en een fitnessaccommodatie van 
3500 m2. Opsteller van PvE, begeleiden van de EU aanbesteding (met drie opdrachtgevers). Uitvoeringsadvies op afroep.  

 
Zie ook www.odinwenting.nl en neem direct contact op met ing. Odin Wenting: 06-22.44.42.40 of 
info@odinwenting.nl  


