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Minister Schippers kiest
bewust voor verhoging van
het stipendiumbudget
Minister Edith Schippers: “Topsporters zetten Nederland positief op de kaart.”

Topsporters zetten Nederland positief op de kaart en zijn
een belangrijk voorbeeld voor onze jeugd, vindt de minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Edith
Schippers. Om Nederlands topsportsucces blijvend mogelijk
te maken heeft zij ervoor gekozen meer geld voor de
ondersteuning van topsporters uit te trekken: het budget
voor het stipendium voor topsporters wordt verhoogd. Ook
de Centra voor Topsport en Onderwijs en het programma
Goud op de Werkvloer kunnen op de steun van de
rijksoverheid rekenen. Voor Lopend Vuur licht Minister
Schippers deze keuzes persoonlijk toe.

Topsporters met een status
Nederland telt op dit moment 825
topsporters met een A-, B- of HP-status, met de volgende onderverdeling:
– A-status: 525;
– B-status: 270;
– HP-status: 30.

Daarnaast zijn er de talenten in de
categorieën internationaal, nationaal
en belofte:
– talent internationaal: 1044;
– talent nationaal: 1488;
– belofte: 3829.

>> “Sinds 2001 kennen we in
Nederland het stipendium. Voor
topsporters ongetwijfeld een bekend
begrip. Om optimaal te presteren is het
belangrijk dat topsporters zich volledig
kunnen richten op hun carrière,
fulltime met hun sport bezig kunnen
zijn en niet daarnaast nog moeten
werken om in hun levensonderhoud te
voorzien. De Nederlandse sport staat
er goed voor. We hebben een fantastisch jaar gehad in Londen, twintig
Olympische en 39 Paralympische
medailles, om van alle successen op
WK’s en EK’s nog niet eens te spreken.
Het aantal Nederlandse wereldtoppers
wordt steeds groter. Vooral binnen de
gehandicaptensport zien we een
toename van het aantal topsporters.
Dit heeft natuurlijk ook gevolgen voor
het stipendium, steeds meer sporters
maken hier immers gebruik van. Eind

vorig jaar kwam ik daardoor voor de
keus te staan: Wordt het stipendium
per sporter verlaagd, krijgen minder
sporters een stipendium, of vinden we
het zo belangrijk dat we er meer geld
voor uittrekken?

Hoger inkomen
“Ik heb heel duidelijk gekozen voor dat
laatste. In 2011 heb ik het leeftijdsgebonden stipendium ingevoerd, dat ging
toen al gepaard met een verhoging van
het bedrag met 2,2 miljoen, naar in
totaal 7,8 miljoen euro. Hierdoor
krijgen oudere sporters een hoger
inkomen, omdat de verantwoordelijkheden voor thuis en het gezin met de
jaren natuurlijk ook toenemen. Dit
keer doet de rijksoverheid er vanuit het
sportbudget nog eens 2,1 miljoen extra
bij. Met dit geld steunen we nu
honderden >> lees verder op pagina 2
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sporters die zich daardoor volledig op
hun carrière kunnen richten. En dat
doen we natuurlijk niet voor niets.
Topsporters zetten Nederland positief
op de kaart en zijn een belangrijk
voorbeeld voor onze jeugd, maar ook
voor hun ouders, om te gaan sporten
en bewegen. Zo houden we Nederland
vitaal en gezond.”

Twee belangrijke voorwaarden
“Maar met een stipendium alleen ben
je er natuurlijk niet. Als sporter moet
je een plek hebben waar je je opleiding
en sport optimaal kan combineren.
Daarom nemen ook de vier Centra voor
Topsport en Onderwijs een belangrijke
plek in binnen mijn beleid. Goede
medische begeleiding en flexibel
onderwijs zijn twee belangrijke
voorwaarden om optimaal te kunnen
presteren. Een goede opleiding voor de
carrière na de topsport en de combinatie van werk en topsport zijn even

belangrijk. Om die reden kan ook het
project Goud op de Werkvloer op mijn
steun rekenen. Om dit alles mogelijk te
maken stelt de rijksoverheid jaarlijks
een behoorlijk bedrag beschikbaar

voor de topsport. Door de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en
de sportsector worden sporters in
Nederland goed ondersteund. Het zijn
vervolgens de fantastische prestaties

van onze sporters waardoor Nederland
bij de wereldtop hoort. Als minister van
Sport, in dit toch kleine landje, is dat
iets om heel trots op te zijn.”

Het stipendium: aantallen
450 A- en HP-topsporters ontvangen
een stipendium:
–1
 80 topsporters ontvangen het
basisstipendium
–1
 40 topsporters ontvangen het
basisstipendium plus een aanvulling
daarop van vijftig procent
–1
 29 topsporters ontvangen het
basisstipendium plus een aanvulling
daarop van honderd procent.
Het stipendium is een inkomensvervangende/-aanvullende uitkering
voor sporters die minder dan het
brutominimumloon verdienen. De

mogelijk om een aanvulling op het
stipendium te krijgen. Hiervoor komen
alleen sporters in aanmerking die
onder een bepaalde categorie van het
topsportprogramma vallen. De
aanvulling is als volgt ingedeeld:
– 18-21 jaar: geen aanvulling;
– 22-26 jaar: een aanvulling van 550,44
euro bruto per maand (incl. vakantiebijslag);
– 27 jaar en ouder: een aanvulling van
1.100,89 euro bruto per maand (incl.
vakantiebijslag).

hoogte is gerelateerd aan het brutoinkomen en kan oplopen tot maximaal
zeventig procent van het wettelijk
minimumloon op basis van een
23-jarige. Dat minimumloon is op 1 juli
2012 vastgesteld op 1.572,70 euro
bruto per maand, inclusief vakantiebijslag. Dit betekent dat de hoogte van
het stipendium voor iedereen (achttien
jaar of ouder) maximaal 1.100,89 euro
bruto per maand is, inclusief vakantiebijslag.
Aanvulling stipendium
Met ingang van 1 juli 2011 is het

Slotbijeenkomst Olympisch Vuur:
“Er zijn grote stappen gezet”
En zo was ineens de tijd van het Olympisch Vuur voorbij. In
Tilburg kwam op 18 april jl. iedereen die in de afgelopen jaren
een bijdrage leverde aan de Olympische ambitie van Nederland
voor een laatste keer bijeen, om bij te praten en afscheid te
nemen. Maar wie daar was, voelde ook de nog steeds
aanwezige ambitie om zich in te zetten voor een beter en
sportiever Nederland. Voorzitter Camiel Eurlings: “Ik roep u op
die spirit te behouden.”

Grote stappen gezet

model spin-off-beleid, het Platform
Evenementenmanagers waar vijftig
leden vier keer per jaar kennis delen
en de nationale evenementenkalender.
“Dit zijn in grote stappen wat we de
afgelopen jaren hebben ontwikkeld.
Natuurlijk, we zijn teleurgesteld in het
afketsen van het Olympisch Plan. Maar
de ambitie om evenementen naar
Nederland te halen blijft. Al is een
evenement geen doel meer op zich,
maar een middel om Nederland beter
te maken.”

Henny Smorenburg, bij Olympisch Vuur
adviseur van het evenementenbeleid,
trapte de discussie over sportevenementen in Nederland af. Hij benadrukte dat sinds 2009 goede resultaten
zijn behaald. Hij noemt de samenwerking met bedrijven en hogescholen, het

>> De slotbijeenkomst van Olympisch

Strijdvaardig
André Bolhuis, voorzitter van
NOC*NSF, ging tijdens de slotbijeen
komst ook in op de kritiek dat er vanuit
de sport onvoldoende verzet was toen
het negatieve kabinetsbesluit bekend
werd: “Dat was een foute inschatting”.
Bolhuis predikt nu strijdvaardigheid:
“Een verloren wedstrijd wil niet zeggen
dat we niet meer aan de competitie
meedoen. We gaan gewoon verder met
de ideeën waarmee we ooit begonnen
zijn.”
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Vuur werd afgetrapt door vier leden van
het Topsportteam 2028: Stephan Veen,
Minke Booij, Gerritjan Eggenkamp en
Jochem Uytdehaage. Zij schoven aan
bij dagvoorzitter Mark Huizinga aan de
halfronde tafel.
Er was aan het begin van de discussie
ruimte voor het uiten van teleurstelling
over het kabinetsbesluit om de
Olympisch ambities in de koelkast te
zetten. Uytdehaage: “Dromen kost
geen geld. De discussie ging over
kosten, in plaats van wat het kan
opleveren. Zo hebben we de droom om
zeep geholpen.” Booij: “Mensen die in
sport excelleren zijn ook ooit zonder
garanties ervoor gegaan. Dat is een
bijzondere kwaliteit, en er zijn maar
weinig mensen die dat kunnen.
Jammer dat sommige mensen zo
weinig geïnspireerd zijn.” De boodschap is wel overgekomen, zegt
Eggenkamp. “Alles van het Olympisch
Plan stond in het regeerakkoord. Alleen
de Olympische Spelen zijn geschrapt.”

Via www.legacy2028.nl kan iedereen
meelezen over de resultaten en de
lessen van de afgelopen jaren.

Dagvoorzitter Mark Huizinga en Olympisch Vuur-voorzitter Camiel Eurlings, geflankeerd door Jimte Poelman en
Marloes Voskuilen, twee leden van de Vonken van 2028.

Colofon Lopend Vuur is een uitgave van NOC*NSF Ontwerp Diep Arnhem, Opmaak en druk DeltaHage, Den Haag, Hoofdredactie Friso Schotanus
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Redactieadres NOC*NSF: Lopend Vuur T.a.v. Annemiek van der Meer, Postbus 302, 6800 AH ARNHEM, Tel.: 026 483 47 83, E-mail: lopendvuur@nocnsf.nl,
www.nocnsf.nl/lopendvuur

2

noc*nsf het Lopend Vuur MEI 2013

De Coach Gareth Gilbert

“Ik kan rugby niet uitzetten”
Naam:
Gareth Gilbert

Nationaliteit:
Zuid-Afrikaans

Beroep:

Bondscoach van het vrouwen rugby Sevens-team

Leeftijd:
32 jaar

Werkzaam in Nederland sinds:
2008

>> Gareth Gilbert leeft voor rugby.
“Sinds mijn vijfde jaar heeft mijn leven
in het teken van rugby gestaan. Als ik
op vakantie ben, als ik met vrienden
bij elkaar ben, het gaat altijd over
rugby. Een meer dan fulltime baan,
maar ik zou het ook niet anders
willen.” Zelf speelde Gilbert tot zijn 22e
rugby. Een flinke knieblessure hield
hem aan de kant. Mede door die
blessure heeft hij zich al jong op het
coachvak gestort. Hij was onder
andere High Performance Coach in
Botswana.
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Pas 32 jaar oud is hij, de bondscoach van de vrouwen van het
rugby Sevens-team, Gareth Gilbert. Hij begeleidt zijn dames op
weg naar de Olympische Spelen waar rugby Sevens voor het
eerst op het programma staat. Dit seizoen presteert het
Nederlands team goed en staat het na drie van de vier World
Series-toernooien op een zesde plaats. De finale van dat
toernooi wordt op 17 en 18 mei gespeeld in Amsterdam. Daar
hoopt Gilbert met zijn vrouwen hoge ogen te gooien.
Ervaring
Werken in Nederland bevalt Gilbert
goed. “Het Nederlandse sportklimaat
is geweldig. Het is heel open. Ik heb
bijvoorbeeld andere coaches kunnen
raadplegen. Hockeybondscoach Max
Caldas en volleybaltrainer Gido
Vermeulen hebben me geholpen bij het
opzetten van het programma.
Vermeulen heeft me geholpen een
betere coach te zijn. Van hem leerde ik
hoe ik een professioneel programma
op kan zetten. Voor een jonge coach
als ik is dat heel waardevol.”

Gilbert hoopt tijdens de World Series in Amsterdam te kunnen verrassen.

Perfect
Dit jaar is er voor het eerst een World
Series voor vrouwen in rugby Sevens.
Een competitie tussen achttien landen
die uit vier toernooien bestaat. Na drie
toernooien in Dubai, Amerika en China
staat Oranje nu zesde achter
rugbygrootmachten als NieuwZeeland, Engeland en Australië. Maar
nog voor onder andere Rusland en
Frankrijk. De finale van de World
Series zijn op 17 en 18 mei in
Amsterdam. “We kunnen daar

verrassen”, voorspelt Gilbert. “We
komen steeds dichter bij het niveau
van de grote landen. Nederlanders
hebben het perfecte lichaam voor
rugby. Jullie zijn de groot, sterk, snel
en hebben een goede ooghandcoördinatie. Als je naar de fysieke
kant van het spel kijkt, zijn jullie
perfect. Er is geen twijfel over
mogelijk, binnen afzienbare tijd zal dit
team van elke tegenstander kunnen
winnen. Een gouden medaille in Rio is
niet ondenkbaar.”

Camiel Eurlings: “De Olympische
droom zal ons altijd binden”
André Bolhuis lid van
KLM-directeur Camiel
Eurlings was de laatste
voorzitter van Olympisch Vuur.
Hij blikte tijdens het
slotcongres en in het daar
uitgegeven e-magazine 2028
terug op die periode.
>> “Ik geloof in de kracht van sport en
de inspirerende gedachte van de
Olympische Spelen. Die kracht is
tijdloos en grenzeloos. Daarom heb ik
destijds volmondig en met hart en ziel
ja gezegd tegen het voorzitterschap van
Olympisch Vuur. Ik heb het altijd
prachtig gevonden om te zien wat het
vooruitzicht van de Olympische Spelen
in Nederland heeft losgemaakt. En ook
groot respect gehad voor de inzet van
velen om de kracht van sport zo
optimaal mogelijk te gebruiken in de
samenleving. Het heeft helaas niet
gebracht wat we verwachtten. Ik heb
desondanks begrip voor het politieke
besluit om de Olympische Spelen van
2028 vooralsnog aan Nederland voorbij
te laten gaan. Ik hoop daarentegen wel
dat wij de goede spirit die Olympisch

Vuur ons heeft gebracht, kunnen
behouden en doorgeven.
Wat ik prachtig vond om te zien, is dat
partijen die vaak tegenstrijdige plannen
hadden dankzij dit gemeenschappelijke
doel de handen ineen durfden te slaan
om samen te werken. Het OP2028, het
Olympisch Plan 2028, is niet voor niets
vaak gekarakteriseerd als het enige
masterplan van Nederland.”
“Het resulteerde in ieder geval in het
binnenhalen van belangrijke sportevenementen in ons land, om Nederland
zo op Olympisch niveau te krijgen. En
nog belangrijker: sport centraal te
stellen bij de jeugd. Voor deze groep
sporters en toekomstige topsporters,
is de Olympische droom aangewakkerd. Op bestuurlijk niveau heeft deze
gedachte niet alleen de vier grote
steden – Amsterdam, Rotterdam, Den
Haag en Utrecht – maar ook andere
gemeenten samengebracht. Dit is iets
waar we met z’n allen trots op mogen
zijn. Daarom spreek ik de wens uit dat
we in deze geest door blijven gaan.
Onze Olympische droom zal ons altijd
binden!”

coördinatiecommissie
Europese Spelen Baku 2015
André Bolhuis, voorzitter van NOC*NSF, gaat deel uitmaken
van de coördinatiecommissie van de eerste Europese Spelen
Baku 2015. Patrick Hickey, voorzitter van het Europees
Olympisch Comité (EOC), heeft half april de namen van de
leden van deze commissie bekendgemaakt.
>> De Europese Spelen zullen één keer
in de vier jaar worden gehouden, met
vijftien Olympische en twee niet-Olympische sporten op het programma.
Naar verwachting zullen de sporten
boogschieten, badminton, boksen,
kanovaren, schermen, handbal, judo,
rugby sevens, schieten, taekwondo,
tafeltennis, triatlon en volleybal van de
partij zijn in Baku. Het is nog de vraag
of grote Olympische sporten als turnen,
zwemmen en atletiek in hun volle
wedstrijdkalender ruimte weten te
vinden voor het evenement, dat
waarschijnlijk laat in het voorjaar, of
vroeg in de zomer gehouden zal
worden. Welke niet-Olympische sporten
welkom zijn, is nog niet besloten.

“Wij zijn vanaf het begin betrokken
geweest bij het plan om de Europese
Spelen te organiseren”, zegt André
Bolhuis. “Het is een eer om nu aan de
voorbereidingen op de eerste editie in
Baku mee te mogen werken.” De
coördinatiecommissie, die bestaat uit
een voorzitter, een vicevoorzitter en
veertien leden, houdt toezicht op de
voorbereidingen van de Europese
Spelen in Baku. Vorig jaar stemde een
meerderheid van de 49 Nationale
Olympisch Comités (NOC’s) voor de
invoering van deze Spelen.
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“Hopen dat ik slecht genoeg ben”
Op dertienjarige leeftijd
zodanig geblesseerd raken
met volleyballen dat je na drie
jaar revalideren ervoor moet
kiezen om het staande
spelletje achter je te laten en
je gaan toeleggen op
zitvolleybal. Dat is wat Elske
de Witte (16) meemaakte. Nu
hoopt ze op deelname met het
nationale team aan het EK in
Polen komende september.
“Ik wil het hoogste van het
hoogste, dan maar met
zitvolleybal.”
>> Vanaf haar achtste volleybalt
De Witte al bij Alterno, de eredivisieclub uit Apeldoorn. Altijd speelt ze in
de selectieteams van de vereniging. Ze

Het voelt oneerlijk dat ik het nu niet
meer kan.”

is dertien jaar als het in een wedstrijd
tegen de aartsrivaal uit Apeldoorn,
Dynamo, misgaat. “De bal kwam over
het net. Ik maakte me snel klaar voor
een aanval. Bij het aanzetten voor de
sprong voelde ik opeens een enorme
pijn in mijn knie. Het werd zwart voor
mijn ogen en ik was even weg.”

Zitvolleybal
Begin januari van dit jaar komt de
trainer van het eerste zitvolleybalteam
en oud-bondscoach Jouke de Haan bij
haar aan de deur om te vragen of ze
leuk zou vinden om mee te doen. Na
twee keer getraind te hebben, nodigt
teamgenoot en international Anne
Rabens haar uit om een keer een
training van het nationale team bij te
wonen. “Het ging allemaal opeens heel
snel”, beschrijft De Witte. “Ik train nu
vanaf half februari mee en maak
officieel deel uit van Oranje.”

Wat volgt is een lange revalidatie met
steeds maar weinig vooruitgang.
Tijdens een kijkoperatie wordt
geconstateerd dat het kraakbeen van
haar rechterknie van slechte kwaliteit
is. Er worden delen van het kraakbeen
verwijderd. Vorig jaar op 3 mei werd ze
voor het laatst geopereerd. Ze kan op
dit moment slechts 200 meter lopen,
daarna loopt ze mank. Ook kraakt de
knie tijdens beweging. “Ik was altijd
heel gemotiveerd om te volleyballen.

zeker. “Om mee te mogen doen, moet
ik eerst gekeurd worden. Er zijn drie
classificaties voor spelers: wit, grijs en
zwart. Een witte speler is volledig
gezond, die mag niet meedoen. Een
grijze heeft een minimale beperking en
iemand die zwart is, heeft een
duidelijke handicap. Ik kan pas
gekeurd worden in Polen, vlak voor het
EK. Ik hoop dat mijn knie dan slecht
genoeg is om mij de classificatie grijs
te geven. Anders mag ik niet meedoen
en train ik nu voor niets. Dat is wel
gek. Het liefst zou ik gezond zijn en
kunnen rennen en volleyballen. Maar
als er dan toch iets aan de hand is, laat
het dan maar slecht genoeg zijn.”

Grijs
Deelname aan het EK in Polen in
september is voor De Witte nog niet

Nieuwe gezichten bij Goud op de Werkvloer
Per 2 april jongstleden zijn er twee nieuwe gezichten
toegevoegd aan het team van Goud op de Werkvloer bij
Randstad. Roeister Claudia Belderbos (28) gaat aan de slag als
loopbaanadviseur en middellangeafstandloopster Lesley van
Miert (27) als matchmaker. Van Miert neemt de taak van
matchmaker over van Bram Ronnes, die zich toelegt op zijn
baan als programmamanager.

gemotiveerd. Het is inspirerend om
daarmee te werken. Ik ga samen
met de sporter op zoek naar waar
zijn talent ligt. Als we duidelijk
hebben gekregen wat hij of zij wil,
dan kunnen we op zoek gaan naar
een passende studie, stageplek of
baan.”

Claudia Belderbos (links) met Roline Repelaer tijdens de Olympische Spelen in Londen.

>> Belderbos won brons in de
vrouwenacht in Londen. Na de spelen
evalueerde ze voor zichzelf wat haar
toekomst moest brengen. “Ik kwam tot
de conclusie dat ik door wilde met mijn
sport, maar ik wil mij ook buiten de
sport gaan ontwikkelen. Ik werk nu
zestien uur in de week bij Randstad om
ervaring op te doen als loopbaanadviseur. Ik ben nu meer in balans. Het
4

noc*nsf het Lopend Vuur MEI 2013

topsportleven is eindig en zo kan ik
ervoor zorgen dat ik ook na mijn
roeicarrière iets kan doen wat ik leuk
vind.”
Belderbos, master in de kinderpsychologie, vindt het een feest om dagelijks
door topsporters omringd te zijn. “Het
is een fantastische groep mensen in de
samenleving. Ze hebben passie, ze zijn

Lesley van Miert werkt 32 uur in de
week als matchmaker bij Randstad
Goud op de Werkvloer. Ze is zelf
geen onbekende van het programma. “Ik werkte tot 1 april bij
Randstad Transport als intercedent.
Ik ben daar gekomen door Goud op
de Werkvloer. Toen ik hoorde dat er
een positie als matchmaker
vrijkwam, heb ik meteen gesolliciteerd”, vertelt Van Miert enthousiast. “Ik vind het super om in dit
energieke en warme team te
werken. Ik kan samen met de
sporter op zoek naar een plek waar
hij zijn talenten kan benutten. Ik ben
erg nieuwsgierig, dat leidt ertoe dat
ik bij bedrijven die een sporter in
dienst willen nemen niet stop met
vragen. Ik wil zeker zijn dat alle
wegen bewandeld zijn. Ik heb de
drive om sporters verder te helpen
en het is dan prachtig om de
dankbaarheid te zien als het lukt
een geschikte plek voor hen te
vinden.”
Van Miert heeft zich als atlete
toegelegd op de cross en de
middellange afstand. Ze is de
huidige Nederlands kampioen op de
vijf kilometer en in juli wil ze haar
titel in Amsterdam prolongeren.
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Drive

Lesley van Miert wint de 5.000 meter tijdens het NK
atletiek 2012 in Amsterdam.

Team Vattenfall: “Investeren in jong
talent is investeren in de toekomst”
Grootse resultaten behalen door zo efficiënt en effectief
mogelijk met je energie om te gaan. Dat is waar zowel Nuon/
Vattenfall als topsporters elke dag naar streven. Vanwege die
sterke link maakt Nuon/Vattenfall zich als Partner in Sport
hard voor de Nederlandse topsport, waarbij het nadrukkelijk
oog heeft voor de toekomst.

programma’s van NOC*NSF. Tevens
ondersteunt het twee teams: Team
Nuon/Vattenfall en Olympic Talent
Support Nuon/Vattenfall.”

Team Nuon/Vattenfall

Nuon onderdeel van het van origine
Zweedse Vattenfall, een van de meest
toonaangevende energiebedrijven van
Europa. Terwijl Vattenfall al samenwerkte met het Zweedse Olympisch
Comité, verbond het zich ook aan het
Nederlandse en het Duitse Olympisch
Comité. Nuon/Vattenfall is sinds
oktober 2011 Official supplier van
NOC*NSF en sinds dit jaar mag het
zich Partner in Sport noemen. Deze
sponsorovereenkomst loopt tot en met
2016.

Team Nuon/Vattenfall
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Tess van Breugel, Account Executive bij
NOC*NSF: “Nuon/Vattenfall weet als
geen ander dat sporters goed hun
energie moeten managen om zo op de
best mogelijke manier naar een
medaille toe te werken. Om die reden
wil het de sporters zo goed mogelijk
ondersteunen. Van de 1,6 miljoen euro
die Nuon/Vattenfall jaarlijks inbrengt,
gaat een deel naar de talenten-

Henk Grol
Bas Verwijlen
Marleen van Iersel
Sanne Keizer
Dafne Schippers
Kjeld Nuis
Marrit Leenstra
Dimi de Jong

judo
schermen
beachvolleybal
beachvolleybal
atletiek
schaatsen
schaatsen
snowboarden

Bart Deurloo

Opleiding Mastercoach krijgt nieuw jasje
NOC*NSF organiseerde de
eerste Mastercoach-opleiding
in juni 2001 en dit voorjaar is
het programma voor
bondscoaches toe aan zijn
achtste editie. Gedurende die
twaalf jaar is het uitgangpunt
hetzelfde gebleven.
“Bondscoaches op het
hoogste niveau zijn qua
opleiding uitgeleerd, maar de
wereld staat natuurlijk niet
stil. Mastercoach is een
leer- en ontwikkelprogramma
dat coaches constant van de
nieuwste concepten, modellen
en theorieën voorziet en
waarin ze van elkaar leren.”
>> Aan het woord is Arjen
Boonstoppel, projectmanager High
Performance Coaching bij NOC*NSF.
Hij legt uit dat er een aantal veranderingen op stapel staat. “Het
Mastercoach-programma wordt
beschikbaar voor een groter aantal
coaches. Per Olympische cyclus
draaide NOC*NSF de opleiding met
één of twee groepen, elk bestaande uit
zo’n tien personen. Nu gaan we met
drie groepen van elk zestien coaches
werken. Verder hebben we voor een
even grote groep van talentcoaches
een doordachte programmalijn
ontwikkeld. In het verleden

organiseerden we voor deze groep
slechts losse bijeenkomsten.”

Experts
Mastercoach is opgebouwd rondom de
elementen trainen, coachen, managen
en leidinggeven. Hoofdbestanddeel van
het curriculum vormen de zes
groepsbijeenkomsten per jaar, die elk
hun eigen thema hebben. Voor elk
thema schakelt NOC*NSF bijbehorende experts in. “Dat kunnen
topcoaches zijn, maar ook mensen uit
bijvoorbeeld het bedrijfsleven of de
toneelwereld. We bouwen ook
intervisiemomenten in, laten coaches
dus met elkaar over de praktijk praten.
We laten ze bij elkaar in de keuken
kijken en ook worden de coaches
wellicht gekoppeld aan een buddy, die
op een bepaald vakgebied expert is.”
Boonstoppel voegt toe dat het volledige
programma nog niet is uitgestippeld.
“We moeten ook de mogelijkheid
houden om actuele zaken in te
voegen.”
NOC*NSF richt zich ook op de coaches
die de leergang al eens gevolgd
hebben, zoals Jacco Koops, Marjolein
van Unen, Rob Ehrens en Johan
Lammerts. “Zij kunnen natuurlijk de
bijeenkomsten van het Nationaal
Coach Platform blijven bezoeken, maar
verder hebben we weinig met ze

gedaan. We halen ze nu bij elkaar om
te kijken welke wensen ze hebben op
het gebied van hun eigen ontwikkeling.
Hun programma zal minder gestructureerd en intensief zijn, maar we willen
ze wel de mogelijkheid geven om zich
te blijven scholen. Als coach dien je je
nu eenmaal altijd te blijven
ontwikkelen.”

Uitgesmeerd
Tijdens de eerste edities duurde het
Mastercoach-programma circa
anderhalf jaar. De nieuwe opleiding
kent een looptijd van drie jaar. “We
hebben het uitgesmeerd, zodat de
dichtheid van het programma kleiner
wordt en het voor de coach minder
intensief is. We starten dit voorjaar en
Mastercoach loopt tot het voorjaar van
2016.”
Mastercoach wordt gefinancierd door
de bonden, NOC*NSF en het ministerie
van VWS. Welke coaches dit voorjaar
mogen instromen is nog niet bekend.
De bonden hebben de mogelijkheid
gehad om namen aan te dragen en
binnenkort worden er enkele informatiebijeenkomsten georganiseerd. “Eind
april is duidelijk welke coaches gaan
deelnemen. Daarna gaan we van start.”
>> Voor meer informatie:
arjen.boonstoppel@nocnsf.nl.
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In maart 2012 vond in het Olympisch
Stadion in Amsterdam de presentatie
van Team Nuon/Vattenfall plaats. Van
Breugel legt uit dat de leden van het
team kunnen rekenen op financiële
ondersteuning van de energiegigant.
“Roos ten Hove, bij Nuon/Vattenfall
verantwoordelijk voor Events &
Sponsoring, komt binnenkort met een
jaarplan, waarin duidelijk wordt op
welke manier het team wordt ingezet
binnen het bedrijf. Ik kan hier alleen
nog maar over verklappen dat dit op
diverse niveaus zal gebeuren.”

>> In juli 2009 werd het Nederlandse

Britt Eerland

Olympic Talent Support Nuon/
Vattenfall
“Investeren in jong talent is investeren in
de toekomst.” Deze woorden sprak Huib
Morelisse, CEO van NV Nuon Energy, in
oktober 2011 bij het bekendmaken van
de samenwerking met NOC*NSF. Van
Breugel: “Olympic Talent Support Nuon/
Vattenfall bestaat nu uit 24 sporters (zie
kader), die het talent hebben om op de
langere termijn Olympische medailles te
gaan winnen. Om in 2016, 2018 of 2020
deze prestatie te kunnen leveren, is het
belangrijk dat ze nu al goed ondersteund
worden. Een selectie van dit talententeam zal op termijn doorgroeien naar
Team Nuon/Vattenfall.”

Olympic Talent Support
Nuon/Vattenfall
Kim Polling
judo
Pien Keulstra
schaatsen
Itzhak de Laat
shorttrack
Michelle Broekhuizen
zeilen
Britt Eerland
tafeltennis
Rachel Klamer
triatlon
Neiske Becks
triatlon
Bart Deurloo
turnen
Lotte Prak
handbal
Sean Taylor
snowboarden
Maarten Hermans
kanoën
Lisa Top
turnen
Claudia Leenders
kanoën
Kelly Vollebregt
handbal
Sophie van Gestel
beachvolleybal
Madelein Meppelink beachvolleybal
Jessica Blaszka
worstelen
Nadine Visser
atletiek
Bianca Baak
atletiek
Céline van Gerner
turnen
Thomas Krol
schaatsen
Antoinette de Jong
schaatsen
Janine Guyt
basketball
Marije van Huigenbosch bobsleeën

>> Voor meer informatie:
tess.vanbreugel@nocnsf.nl.
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Maurits Hendriks blikt vooruit op Sochi 2014:

“Wedstrijden winnen doe je niet op papier”
Meer schaatsmedailles winnen en tegelijkertijd in meer
sporten op het podium komen. Dat is het doel dat chef de
mission Maurits Hendriks de Olympische ploeg heeft gesteld
voor de komende Winterspelen in Sochi. Met nog één
winterseizoen voor de boeg laat hij zich niet gek maken door
de voorspelling dat we zesmaal goud gaan winnen. “Een
rekenmodel geeft een indicatie. Niets meer dan dat.”
>> “Het afgelopen winterseizoen stond
in het teken van een Olympische
voorbereiding, die direct na Vancouver
2010 in gang is gezet. Centraal in deze
voorbereiding staat het verbeteren van
de schaatsresultaten. Zo is er de
afgelopen jaren samen met de KNSB
en de commerciële teams hard
gewerkt aan de ploegenachtervolging
en het is mooi om te zien dat dit het
afgelopen seizoen tot resultaten heeft
geleid. Ook op de individuele schaatsafstanden hebben zowel de mannen
als de vrouwen laten zien welke
enorme potentie er is. Dit werd op het
WK afstanden in Sochi nog eens
onderstreept.”

Medaillespiegel

Hendriks stelt dat niet alleen de
langebaanschaatsers een goed seizoen
achter de rug hebben. Volgens hem ligt
er ook bij de andere sporten een basis
om straks in Sochi te presteren. “Met
name het shorttrack ontwikkelt zich
door. In onze ambitie om met meer
sporten succesvol te worden op de
Winterspelen is dat een belangrijke
constatering.”
Welke twintig schaatsers zich voor
Sochi kwalificeren moet nog blijken en
het huidige rijtje van drie gekwalificeerde snowboarders en acht genomineerde bobsleeërs/shorttrackers zegt
Hendriks niet zoveel. “In veel sporten

zal een atleet zich pas in het laatste
seizoen kwalificeren. We hebben dus
nog één winterseizoen om te zorgen
dat meer sporters zich kwalificeren
voor TeamNL.”

Gekwalificeerden
Snowboarden

Virtuele medaillespiegel

– Bell Berghuis (snowboardcross);
– Dimi de Jong (halfpipe);
– Nicolien Sauerbreij (parallelslalom,
parallelreuzenslalom).

Genomineerden
Bobslee
– tweemansbob heren met piloot Edwin van Calker;
– tweemansbob dames met piloot Esmé Kamphuis.

Bell Berghuis is een van de gekwalificeerden voor Sochi 2014.
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Shorttrack
– Daan Breeuwsma (500 meter);
– Jorien ter Mors (500, 1000 en 1500 meter);
– Yara van Kerkhof (500 meter);
– Niels Kerstholt (500, 1000 en 1500 meter);
– Sjinkie Knegt (500, 1000 en 1500 meter);
– Freek van der Wart (500, 1000 en 1500 meter).

Aan de hand van sinds 1 januari 2010
behaalde resultaten voorspelt
Infostrada Sports dat Nederland in
Sochi zesmaal goud wint en met een
totaal van vijftien medailles op de
zevende plaats eindigt. Ten opzichte
van Vancouver – viermaal goud, acht
medailles, tiende plaats – zou dit een
forse verbetering zijn. Met een schuin
oog heeft Hendriks naar de virtuele
medaillespiegel gekeken. “Een
rekenmodel geeft een indicatie. Niets
meer dan dat. Ik weet als geen ander
hoe klein het verschil is tussen net wél
of net niet het podium halen. Daarbij
gaf dezelfde medaillespiegel veertien
dagen eerder nog aan dat we ‘maar’
drie gouden medailles zouden
winnen.”

Het is duidelijk. Hendriks hecht niet aan
voorspellingen, maar aan klinkklare
resultaten. Op de vraag of hij voor dit
resultaat zou tekenen antwoordt hij dan
ook ontkennend. “Wedstrijden winnen
doe je niet op papier. Na Vancouver
hebben we hele duidelijke doelen
geformuleerd: we willen meer
schaatsmedailles winnen en tegelijkertijd in meer sporten op het podium
komen. Volgend jaar in Sochi worden de
prijzen verdeeld en pas dan zullen we
zien of we die doelen hebben bereikt.”
Liever wijst Hendriks op het feit dat de
meeste Nederlandse sporters en
coaches al hebben kunnen kennismaken
met de omstandigheden in Sochi. “Zo
weten ze volgend jaar februari wat ze
kunnen verwachten tijdens hun
wedstrijden.” In plaats van het praten
over resultaten werkt hij er met TeamNL
op een gedreven en verstandige manier
naartoe. “Als we af moeten gaan op
virtuele medaillespiegels had de
prijzenkast er heel anders uitgezien.”

Kandidaten voor ‘Schaatsaccommodatie voor de Topsport’
Drie partijen hebben zich bij
de KNSB en NOC*NSF
gemeld om te worden
uitverkoren tot ‘Schaats
accommodatie voor de
Topsport’. Naast het
vertrouwde Thialf, waarvoor
nieuwbouwplannen in een
vergevorderd stadium zijn,
hebben ook Almere en
Zoetermeer zich in de strijd
gemengd. Tot 1 maart konden
kandidaten zich inschrijven.
Op 28 mei wordt bekend
gemaakt welke aanbieder het
commitment van KNSB en
NOC*NSF zal krijgen.

6

noc*nsf het Lopend Vuur MEI 2013

>> Thialf biedt sinds 1986 onderdak
aan de topsport op het langebaanschaatsen, maar de baan is toe aan
vernieuwing en daarvoor zijn vergevorderde plannen ontwikkeld. Ook Almere
en Zoetermeer bieden zich nu aan als
topsportlocatie. De KNSB en NOC*NSF
hebben aangeven het belangrijk te
vinden om objectief en integer met dit
aanbod om te gaan.
De KNSB en NOC*NSF doen daarom
gezamenlijk een uitvraag naar deze
plannen en beogen vervolgens te
komen tot een optimale keuze voor de
beste accommodatie. Deze is bestemd
voor de Nederlandse topsporters en
talenten in het langebaanschaatsen,
shorttrack, kunstschaatsen en

inlineskaten. De bond en de sportkoepel streven naar een aparte accommodatie voor de topsport die het hele jaar
open is en over alle middelen beschikt
voor optimale training, samen met
voorzieningen voor huisvesting,
onderwijs en medische begeleiding.

Ambitieuze plannen
De andere kandidaten naast het
nieuwe Thialf zijn Icedome Almere en
TranSportium Zoetermeer. Het
Icedome in Flevoland moet naast de
Topsporthal in Almere Poort verrijzen.
In het pand komen twee hallen met
plaats voor verschillende schaats- en
ijssporten en 20.000 tribuneplaatsen.
Het is de bedoeling dat Icedome
Almere het hele jaar open is.

TranSportium Zoetermeer is het
andere initiatief. De plannen voorzien
in twee 400 meter-ijsbanen, een
topmedisch centrum, een hotel en een
verzamelplaats voor innovatieve
bedrijven. TranSportium, dat uit de
koker komt van Dura Vermeer,
Siemens Nederland en Royal
HaskoningDHV, moet een innovatieplatform met internationale allure
worden. Het TranSportium wordt
volledig privaat gefinancierd en richt
zich op goede bereikbaarheid per
openbaar vervoer voor de miljoenen
inwoners in de regio.

Vlees en doping
Begin 2012 publiceerde de Deutsche Sporthochschule Köln dat
vleesconsumptie in China kon leiden tot een positieve
dopinguitslag op clenbuterol. De Duitse tafeltennisser Ovtcharov
werd hierop vrijgesproken. Nu is er ook een wetenschappelijk
artikel verschenen over vleesvervuiling in Mexico.
>> In mei 2011 vond in Mexico het
Wereldkampioenschap voetbal onder
zeventien jaar plaats. Van de
208 dopingcontroles die er zijn
uitgevoerd, leverden 109 samples een
positief resultaat op. De gevonden
clenbuterolwaarden varieerden tussen
de 1,3 en 1.556 picogram per milliliter.
In slechts vijf van de 24 teams testte
niemand positief. Saillant detail: een
van deze teams had vooraf al besloten
een strikt vegetarisch dieet te volgen.

Analyse van het vlees
Hierop besloot de FIFA om bij de
restaurants belast met de catering van
de voetballers 47 monsters af te nemen
van verschillende voedselbronnen. Deze
monsters zijn onderzocht door het
Nederlands Instituut voor Voedsel
veiligheid, RIKILT. Er werd gekeken naar
lasagnesaus, rundvlees, kalfsvlees, kip,
kalkoen, zalm en meerval. In veertien
van de 47 monsters werd clenbuterol
aangetroffen. Dit betrof uitsluitend de
vleesmonsters en niet de vismonsters.

Conclusie
Het onderzoek toont duidelijk aan dat
vleesconsumptie in Mexico kan leiden
tot een positieve dopingcontrole. Dit kan
serieuze gevolgen hebben. In het geval
van de voetballers zijn alle 109 positieve
spelers vrijgesproken, maar andere
zaken uit het verleden zijn een stuk

lastiger gebleken. Niet altijd kan
namelijk hard gemaakt worden dat een
positieve test het resultaat is van het
eten van vervuild voedsel.

Van Houts
In Nederland hebben we één clenbuterol

zaak gehad die in verband gebracht kon
worden met vleesconsumptie. De
mountainbiker Van Houts testte eind
2010 – na een verblijf in Mexico – positief
op dertig picogram clenbluterol. Na
advisering door de Dopingautoriteit is
hem door het Instituut Sportrechtspraak
uiteindelijk geen schorsing opgelegd.
Andere sporters konden echter niet
aantonen dat het consumeren van vlees
de oorzaak van de bevinding was. De
bekendste van hen is Alberto Contador,
die voor deze overtreding twee jaar

geschorst is geweest. Hij kon niet
hardmaken dat het nuttigen van een
Spaanse biefstuk de positieve test had
opgeleverd.

Advies
Sportbonden die met een delegatie
deelnemen aan een evenement in China
of Mexico wordt aangeraden om vooraf
contact te zoeken met de organiserende
instantie. Sporters wordt aangeraden om
buiten de door de organisatie aangewezen restaurants geen vlees te eten.

WADA hanteert de Nederlandse whereabouts app wereldwijd voor atleten
Het World Anti-Doping Agency
gaat de in Nederland
ontwikkelde whereabouts app
voor smartphones wereldwijd
gebruiken. De app is voor
atleten een eenvoudige,
toegankelijke manier om te
rapporteren over hun
verblijfsgegevens en te voldoen
aan de relevante regelgeving.
>> Topsporters moeten hun verblijfsgegevens, de zogenoemde ‘whereabouts’,
doorgeven aan een dopingautoriteit of
internationale federatie, zodat ze te
lokaliseren zijn voor dopingcontroles.
Het World Anti-Doping Agency (WADA)
leidt de wereldwijde campagne voor een
dopingvrije sport, onder andere door
het beheer van de database waarin de
meeste sporters hun verblijfsgegevens
aanleveren. Met de whereabouts app
levert ons land daar een belangrijke
bijdrage aan. Nederland is het eerste

land ter wereld met een smartphoneapplicatie voor het doorgeven van de
verblijfsgegevens.

nu voor dat deze met het systeem van de
WADA kan communiceren, zodat deze
internationaal kan worden gebruikt.

Vier Nederlandse partners

Succesvolle sportinnovatie

De Nederlandse Dopingautoriteit, CGI,
InnoSportNL en NOC*NSF ontwikkelden
de innovatieve smartphoneapplicatie
vanuit een grote behoefte bij de
topsporters. Dankzij de app kunnen zij op
elk moment van de dag met enkele
klikken op hun mobiele telefoon hun
verblijfsgegevens invoeren, controleren,
wijzigen en doorsturen. Indien gewenst,
laadt de app de actuele verblijfplaats
automatisch in met behulp van de
GPS-technologie. De sporters kunnen
zich ook laten herinneren aan hun
verplichting door het invoeren van
reminders. De app is beschikbaar op de
drie meest gebruikte telefoons: iPhone,
Android en Blackberry. CGI heeft de app
ontwikkeld in opdracht van de
Nederlandse Dopingautoriteit en zorgt er

De wereldwijde toepassing van de
Nederlandse app bewijst volgens de
innovatiepartners dat ons land voorop
loopt in sportinnovatie. Deze innovatie
was mogelijk dankzij een unieke
samenwerking tussen het Nederlandse
bedrijfsleven en de sportwereld. De
whereabouts app is een succesvol
voorbeeld van een interactieve toepassing die de sporters en de sportwereld
vooruithelpt. Niet alleen in Nederland,
maar internationaal: voortaan krijgen
meer dan 25.000 atleten ter wereld de
mogelijkheid om hun verblijfsgegevens
via de whereabouts app aan te leveren bij
hun dopingautoriteit of federatie.
>> Voor meer informatie:
www.dopingautoriteit.nl.

Succesvolle Paralympische talentscouting kan nog beter
NOC*NSF is volop bezig met het vinden en scouten van nieuw
Paralympisch talent. Een van de belangrijkste middelen daarbij
is de jaarlijkse Paralympische Talentdag. De meest recente
talentdag, in oktober vorig jaar, kende een recordopkomst van
ongeveer negentig deelnemers. Een kleine zestig daarvan zitten
nu in een vervolgtraject van een van veertien verschillende
sporten. Een mooi aantal, maar het kan nog beter.
de talenten meerdere sporten kunnen
uitproberen en onder deskundige
begeleiding kunnen ontdekken
waarvoor ze het meest geschikt zijn.
Ook kun je ontdekken of het misschien
beter is om van sport te switchen.
Gouden en zilveren medaillewinnares
Marlou van Rhijn bijvoorbeeld, is pas
een paar jaar geleden van zwemmen
overgestapt naar atletiek. Een andere
medaillewinnares van London 2012,
wielrenster Alyda Norbruis, stapte over
vanuit het skiën.”

Overstap

Op 5 oktober van dit jaar wordt er
opnieuw een Paralympische Talentdag
gehouden. Daarnaast organiseert een
flink aantal sportbonden eigen
talentdagen, vaak gecombineerd met
Olympische Talentherkenningsdagen.
Ook heeft een aantal provinciale
sportraden aangegeven te willen
helpen bij het vinden van nieuw talent,
door op regionaal niveau

André Cats, chef de mission van
Paralympic TeamNL, onderstreept de
waarde en het belang van de talentdagen. “Naast de eigen scoutingstructuren en talentdagen van de bonden, die
heel erg belangrijk zijn, is onze
jaarlijkse talentdag een van onze beste
middelen om nieuw talent te vinden.
Deze dagen zijn heel belangrijk, omdat
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>> “Er zit groei in de talentdagen”,
zegt Rinske de Jong, binnen NOC*NSF
verantwoordelijk voor Paralympische
talentherkenning. “Bij voorgaande
dagen was zestig het maximale aantal
deelnemers. Nu is dat het aantal
talenten dat bij de verschillende
sporten in een vervolgtraject zit. Het
percentage talenten dat is doorgestroomd, is ook hoger. Ten opzichte van
eerdere talentdagen, zit er nu bij veel
bonden ook echt een gestructureerd
vervolg achter.”

topsport is ‘the next step’ altijd
belangrijk. Gezien onze ambities, zal
het team waarmee we naar Rio gaan in
grootte ongeveer gelijk moeten zijn
aan het team in Londen. Na Londen is
een aantal medaillewinnaars gestopt,
onder wie Esther Vergeer, Mirjam de
Koning en Thierry Schmitter. We
hebben dus echt nieuwe talenten
nodig. We moeten nu per bond
bekijken wat de volgende noodzakelijke logische stappen zijn. En daarin
investeren. Dat kan bij de ene bond een
talentcoach zijn, bij de ander materiaal, of trainingsstages.”

Next step

“We weten niet hoe succesvol we hier
nu echt mee zijn”, zegt Cats over de
talentscouting tot nu toe. “We zijn op
zich tevreden, maar er is ook een
beetje een knagend gevoel dat er nog
steeds genoeg mensen zijn die
onbekend zijn met Paralympische
sport. Er komen natuurlijk ook steeds
mensen met een handicap bij, die
daarvoor nog nooit aan Paralympische
sport hebben gedacht. Daarom moeten
we dit onderwerp ook onder de
aandacht blijven brengen.”

Volgens Cats is het noodzakelijk om de
Paralympische talentscouting verder te
verbeteren en uit te bouwen. “In

>> Lees meer Paralympisch nieuws op
www.paralympisch.nl.

Alyda Norbruis maakte een succesvolle overstap van
het skiën naar het wielrennen.

Paralympische sportdagen te organiseren met de sportverenigingen uit de
provincie waar de sporters vervolgens
kunnen gaan trainen.
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agenda 2013
23-28 april: André Cats op werkbezoek naar Rio 3 en 4 mei: Olympic Sessions met Sochi-sporters 3-5 mei: Paralympic Session ‘Ready’ met Sochi-sporters
4 mei: André Bolhuis draagt bij aan de Sportherdenking WO II bij het Olympisch Stadion 16-18 mei: Seminar Europese Olympische Comités, San Marino
19-23 mei: werkbezoek Rio met André Bolhuis, Gerard Dielessen, Maurits Hendriks 3-16 juni: zomerijs in Thialf, Heerenveen. Maurits Hendriks bezoekt
verschillende trainingen 13-23 juni: Maurits Hendriks woont enkele wedstrijden bij van de Hockey World League, Rotterdam 25-30 juni: Maurits Hendriks
bezoekt de FIFA Confederations Cup in Rio 20-21 juni: André Cats bezoekt het EK Boccia in Guïmaraes, Portugal 23 juni: Olympic Day

“Ik houd erg van winnen”
Matthijs Büchli wint het onderdeel sprint tijdens het NK baanwielrennen.

De ster van baanwielrenner Matthijs Büchli is rijzende. De
twintigjarige Noord-Hollander won in januari de wereldbekerwedstrijd op de keirin in Mexico en daarmee de overall
wereldbeker. In februari pakte hij de bronzen medaille bij het
wereldkampioenschap in Minsk op dezelfde discipline. “Ik
weet dat ik nu voor de hogere doelen kan gaan, zoals een
Olympische medaille of winst op een WK.”
>> Büchli groeide op in Haarlem. Toen
hij elf jaar oud was, deed hij mee aan de
Muggenronde, een wielerwedstrijd voor
kinderen in de leeftijd van tien tot
veertien. “Ik won daar meteen en dat
zorgde ervoor dat ik ben gaan wielrennen”, geeft Büchli aan. “Ik voetbalde ook
en deed aan atletiek, maar ik had nog
nooit echt iets gewonnen. Ik had niet

echt een voorliefde voor wielrennen,
maar ik hield vooral erg van winnen. Met
fietsen lukte mij dat het beste.”

Brons
Dat hij op deze jonge leeftijd al een
wereldbeker en een medaille op een
Wereldkampioenschap heeft gewonnen, is voor Büchli in eerste instantie

nieuws

Nieuwe focus voor mannenwaterpolo
De KNZB gaat voor de nationale
mannenwaterpoloselectie verder met
een nieuw aangepast programma. De
focus binnen het programma verschuift naar een trainingsprogramma
bij de verenigingen. De bond heeft dit
besluit genomen na de verdeling van
de topsportgelden door NOC*NSF op
basis van de Sportagenda 2016. Met
dit nieuwe programma hoopt de KNZB
met steun van de verenigingen de
nationale ploeg op niveau te kunnen
houden voor het EK 2014 in Hongarije.
NOC*NSF maakte in december
bekend het topsportprogramma
waterpolo mannen niet langer te

ondersteunen. Kees van Hardeveld,
technisch directeur waterpolo van de
KNZB: “Deze beslissing was natuurlijk vervelend, maar vraagt tegelijkertijd ook om creativiteit. Door nauwere
samenwerking met de verenigingen in
het trainingsprogramma kunnen we
toch voorzien in voldoende trainingsfaciliteiten in de voorbereiding op het
EK in Hongarije in 2014. Met de
verenigingen in de hoogste klasse zijn
we al in gesprek om programma’s te
professionaliseren. Zo kunnen we met
minimale middelen en maximale
inspanningen de ploeg op een
internationaal niveau houden.”

moeilijk voor te stellen. “Normaal
gesproken zijn dat doelen voor een
hele carrière. Ik heb ze nu al op mijn
twintigste bereikt. De overwinningen
kwamen voor mij uit het niets. Een
keirin rijden is heel moeilijk, vooral
mentaal. Je rijdt tegen vijf andere
renners en je moet in 2,5 ronde de
juiste beslissing maken. Tactiek is
tachtig procent van de race. Je moet
anticiperen, de goede beslissing op het
juiste moment nemen. In Mexico en
later in Minsk lukte dat en dat is een
geweldig gevoel.”

Groei
Bij het wereldkampioenschap verloor
Büchli in de finale van gevestigde
namen Jason Kenny en Maximilian
Levy. Om van hen te kunnen winnen,
zal de sprinter nog een flinke fysieke

groei moeten doormaken. “Ik heb het
mentaal nu wel goed voor elkaar, maar
op pure kracht verlies ik het. Mijn
explosiviteit moet nog groter worden.
Ik doe veel aan krachttraining en dan
komt die explosiviteit vanzelf.”

Leeuw
Naast de baan, in het dagelijks leven,
gedraagt hij zich ook als een sprinter.
“Ik kan een hele tijd rustig en moe zijn,
op een ander moment zit ik vol energie
en dan moet ik alles eruit rammen.
Niet alleen met fietsen, maar ook als
ik voor mijn opleiding Bedrijfskunde
aan de Open Universiteit moet leren.
Net zoals een leeuw die de hele dag op
zijn reet kan liggen, totdat hij in actie
moet komen.” Büchli traint nu richting
de EK voor beloften dat in juli in
Portugal wordt gehouden.

nieuws

Olympisch Stadion toont schat
In het Olympisch Stadion is de loden koker geopend die in november 2012 werd
gevonden achter een gedenksteen in de Marathontoren. De koker bevat een
oorkonde, een Olympische medaille, een Olympische postzegelcollectie en een
geheimzinnig briefje. De koker was op 3 november 1928 ingemetseld door de
organisatoren van de Olympische Spelen in
Amsterdam, om zo het grote succes van dit
evenement vast te leggen voor het nageslacht. De objecten die erin zaten geven een
goed tijdsbeeld van de periode van de
Olympische Spelen. Sinds maart is de
inhoud van de koker voor publiek te zien in
het Olympisch Stadion.
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