
Heel bijzonder dat het juist op 
deze locatie wordt georgani-
seerd,” zegt Nadine Levin, die 
in het bestuur zit van het Ne-
derlandse Maccabiade-comi-
té. „Berlijn is waanzinnig.” De 

34-jarige Levin speelde hockey op hoog ni-
veau en is zelf een Maccabiade-veteraan. Dik 
tien jaar geleden deed ze voor het eerst mee 
met het Nederlandse team en sindsdien is ze 
‘hooked’. „Ik ben drie keer in Israël geweest 
en één keer in Wenen.” Dat Levin tot nu toe 
alleen nog maar met gouden medailles naar 
huis is gegaan helpt natuurlijk ook. „Ja, we 
hebben alle vier de keren gewonnen,” zegt Le-
vin. „Hopelijk dit jaar weer, maar in de pocket 
is de overwinning zeker nog niet. We zullen 
dit jaar veel weerstand krijgen. Met name van 
ons gastland. De Duitsers zeiden ons vorige 
keer in Israël al dat ze met een heel sterk team 
zullen komen. Ze hebben goede speelsters en 
zijn al volop aan het trainen.”

!"## atleten
Eens in de vier jaar vindt de Maccabiade plaats 
in Israël. Een gigantisch sportevent waar dui-
zenden Joodse atleten op afkomen. Daarnaast 
is er nog een Europese Maccabiade, ook om 
de vier jaar, altijd twee jaar na de Maccabiade 
in Israël. Dit alles komt tot stand dankzij de 
Maccabi World Union, een zionistisch-Joodse 
organisatie, actief in meer dan zestig landen 
verspreid over vijf continenten en met zo’n 

400.000 leden. De beweging werd opgericht 
in 1895, nadat Duitse en Oostenrijkse Joden 
de toegang werd geweigerd tot een turnclub 
in het huidig Istanbul. De alternatieve spor-
torganisatie groeide snel en in 1929 werden de 
eerste Joodse spelen georganiseerd in Praag, 
gevolgd door Antwerpen. In 1932 was Palesti-
na aan de beurt, met 390 atleten uit 18 landen. 
Anno 2015 is de Maccabiade in Israël een van 
de grootste sportevenementen ter wereld, na 
de Olympische Spelen en de FIFA-worldcup. 
De laatste keer, in 2013, kwamen er meer dan 

7500 Joodse atleten van over de hele wereld 
bij elkaar om 34 verschillende sporten te 
beoefenen.

Levin vindt de Europese Maccabiade be-
paald geen zwak aftreksel van het event in 
Israël. „Ik geef toe, ik had niet verwacht dat 
ik de afgelopen spelen in Wenen net zo leuk 
zou vinden als die in Israël, maar uiteindelijk 
vond ik de ervaring misschien wel mooier! 
We waren met zo’n tweeduizend atleten. Een 
stuk minder dan in Israël, maar dat maakt 
het juist veel intiemer. De wedstrijden vin-
den plaats in hetzelfde complex en je komt 
elkaar constant tegen. Ik zat in het hotel met 
mijn neefje uit Engeland. Die zie ik normaal 
nooit, en nu opeens iedere dag,” vertelt Levin 
enthousiast. „In Israël zit iedereen verspreid 
in het land. Het is dus lastiger om andere 
sporters aan te moedigen en je gaat daar ook 
je familie opzoeken of andere dingen doen. 
Bij de Europese Maccabiade ben je op elkaar 
aangewezen wat het heel bijzonder maakt.”

Sportief gezin
De Maccabiade-veteraan groeide op in Den 
Haag, maar woont nu in Amsterdam waar 
ze als freelancer werkt, onder andere in de 
rekrutering. „Ik breng mensen bij elkaar, 
dat is mijn core business.” Levin komt uit 
een sportief gezin. „Mijn ouders komen oor-
spronkelijk uit Zuid-Afrika, daar ligt de focus 
al vanaf jonge leeftijd op sport. Ze hebben 
mij altijd gemotiveerd en ik zat op meerdere 

Maccabiade 
in Berlijn
Hij zit er weer aan te komen, de Europese Maccabiade. Het sportfestijn dat eens in 
de vier jaar gehouden wordt. Editie 2015 van de ‘Joodse Olympische Spelen’ zal in 
Berlijn plaatsvinden, voor het eerst in de geschiedenis.
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Meedoen
De 14e Europese Maccabiade vindt 
plaats in Berlijn van 27 juli tot 5  
augustus. Er wordt nog gezocht naar 
atleten voor allerlei disciplines. Wil  
je meedoen of heb je vragen, neem 
dan contact op via e-mailadres:  
games@maccabi.nl.  
Meer informatie: www.emg2015.de
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sporten tegelijk. Uiteindelijk ben ik fanatiek 
gaan hockeyen. Mijn broertje speelde tennis 
en voetbal op hoog niveau en doet mee aan 
triatlons.” De ouders van Levin kwamen 
naar Nederland voor werk en studie. „Ja, ik 
heb helaas verder helemaal geen familie hier. 
Ze wonen in Engeland, Amerika, Canada, 
Zuid-Afrika, Israël en Australië.”

Levin kreeg een traditioneel Joodse op-
voeding. „We vierden de feestdagen en ook 
de sjabbat speelde een rol. Jodendom hoort 
echt bij mijn identiteit en is een belangrijk 
deel van mijn leven. Daarin ben ik anders dan 
de meeste van mijn vrienden, want veel van 
hen zijn niet Joods. Het heeft me gevormd en 
maakt me wie ik ben.”

Huwelijksmarkt
Levin had als tiener wel van de Maccabiade 
gehoord, maar nooit gedacht er zelf aan mee 
te doen. „Totdat ik uitgenodigd werd door 
iemand die betrokken was bij de organisatie. 
Ik wist niet wat ik moest verwachten. Om 
dan opeens zelf bij de opening te zijn, met 
al die duizenden juichende mensen was een 
fantastische ervaring.” Dat de Maccabiade 
ook bedoeld is om sportieve Joodse jongens 
en meisjes aan elkaar te koppelen had ze 
toen nog niet door. „Pas de keer erop, vier jaar 
later, kreeg ik dat een beetje in de gaten. Je 
krijgt altijd van die maaltijdkaartjes en op 
de laatste stond zoiets van ‘dit is de laatste 
kans om nog een leuke date te vinden’. Toen 
ontdekte ik ook pas dat er overal feestjes en 
barbecues waren.” Voor Levin zat de ware er 
niet bij. „Helaas. Maar ik weet dat mensen 

daadwerkelijk verliefd geworden zijn. En niet 
alleen op een mede-atleet maar soms ook op 
het land. Er zijn meerdere sporters die na de 
spelen naar Israël geëmigreerd zijn. Ik ben 
het land ook meer gaan waarderen. Ik was er 
vaker geweest om familie te bezoeken en met 
reizen georganiseerd door Haboniem, maar 
door de spelen zag ik het vanuit een heel 
ander perspectief. De laatste keer hebben we 
een auto gehuurd waarmee we het land door-
gereden zijn. Het is zo mooi, en er is zoveel 
te doen. Ik zou er nu best wat langer naartoe 
willen om er goed Ivriet te leren.”

Laagdrempelig
Voor Levin is de Maccabiade een goede 
manier om actief te zijn binnen de Joodse 
gemeenschap. „De Maccabiade is laagdrem-
pelig en ook toegankelijk voor mensen die 
niet diep in het Joodse wereldje zitten. Ik vind 
het fijn om op een andere manier met mijn 
achtergrond en culturele bagage bezig te zijn, 
buiten het geloof om. Dat vind ik genoeg re-
den om mijn energie in de organisatie van de 
Maccabiade te steken, ook al heb ik een heel 
druk leven. Het is een geweldig evenement en 
het is fantastisch om mensen van over de hele 
wereld te ontmoeten. Daarnaast vind ik het 
uniek dat er mensen meegaan die niet altijd 
een heel Joodse opvoeding hebben gehad en 
op deze manier in aanraking komen met 
Joodse religie en de bijbehorende tradities. 
Daar draag ik graag mijn steentje aan bij.”  Q

‘Om dan opeens 
zelf bij de opening 
te zijn, met al 
die duizenden 
juichende 
mensen was 
een fantastische 
ervaring’

Het dameshockeyteam behaalt een plaats in de finale na winst op de Verenigde Staten, Maccabiade 2013 in Israël
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