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Oud-BMX’er Raymon van der Biezen ontvangt lintje voor maatschappelijke inzet

“Je kunt echt iets voor iemand betekenen”

>> Met zijn dertig jaar was hij dit jaar
de jongste Nederlander die een lintje
kreeg uitgereikt. Het was een grote verrassing voor de sportman, die vorig jaar
een punt zette achter zijn topsportcarrière. “Zoiets verwacht je nooit”, aldus
Van der Biezen. De voormalig fietscrosser zet zich al jaren in voor goede
doelen. In de tien jaar dat hij aan de top
meefietste, klopten veel stichtingen bij
hem aan. Zelden tevergeefs. “Ze zeggen
dat je als topsporter toch wel een beetje
egoïstisch moet zijn, maar dat zit totaal
niet in me. Dat is niet de aard van het
beestje”, zegt hij. Van der Biezen zet
zich onder meer in voor KiKa, Stichting
Sport Helpt en SamenLoop voor Hoop.
Op 17 juni geeft hij het startschot bij de
tweede editie van Bike my Day. Tijdens
dit evenement wordt geld opgehaald

voor de Stichting Villa Joep, die zich
richt op de bestrijding van neuroblastoom kinderkanker; een agressieve
vorm van kinderkanker. Hij bezocht
ook kinderen in ziekenhuizen. “Dat is
het mooiste om te doen. Als ik ineens
binnenstap in de kamer, verschijnt er
een lach op het gezicht van die kinderen.
Voor een momentje vergeten ze dat ze
ziek zijn. Je kunt echt iets voor iemand
betekenen. Het gaat me aan het hart.
Niet één kind verdient het om op jonge
leeftijd ziek te worden.”
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‘Zet je zo nu en dan maatschappelijk in’. Dat is de negende en een-na-laatste regel
in het document Gedragsregels voor Topsporters, dat
NOC*NSF in samenwerking
met de Atletencommissie,
NL Sporter en sportbonden
heeft opgesteld. Oud-BMX’er
Raymon van der Biezen heeft
de afgelopen jaren het goede
voorbeeld gegeven en dat is
niet onopgemerkt gebleven.
Hij werd benoemd tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau.

Scholen en sponsors
Van der Biezen spreekt regelmatig
op scholen en inmiddels heeft hij ook
enkele malen voor een zaal vol sponsors
gestaan. “Dat is toch weer iets anders
dan voor kinderen, waar je niet zoveel
verkeerds kunt zeggen. Het is mooi om
te zien dat ook succesvolle mensen uit
het bedrijfsleven met open mond zitten
te luisteren wanneer ik iets over mezelf
vertel.” De sympathieke sportman is
zich zeer bewust van zijn voorbeeldfunctie als topsporter. “Als ik iets op social
media zet, denk ik daar goed over na,
want kinderen die tegen je opkijken,
lezen het ook. Natuurlijk ben ik weleens
gefrustreerd, maar dat reageer ik af op
een plek waar het niet zichtbaar is.”
Naast zijn maatschappelijke inzet
stond Van der Biezen op en rond de
fietscrossbaan ook altijd open voor fans
en andere belangstellenden. “Ik stond
mensen altijd netjes te woord. Er zijn
ook sporters die hun hoofd wegdraaien,
maar zo zit ik niet in elkaar. Of het me
weleens heeft afgeleid bij wedstrijden?
De laatste jaren was ik zó toegankelijk
dat het soms een uur duurde voordat ik

Gedragsregels voor Topsporters
Iedere topsporter met een status van NOC*NSF dient op de hoogte te zijn
van de Gedragsregels voor Topsporters en zich in de geest daarvan te
gedragen. Het volledige document Gedragsregels voor Topsporters én het
Statusreglement Topsporters vind je op www.nocnsf.nl/athleteservices.

Raymon van der Biezen zette vorig jaar een punt achter zijn BMX-carrière.

van de ene kant naar de andere kant van
de baan was. Ik ben een aanspreekpunt,
maar mensen begrijpen het ook als je
ze uitlegt dat ze je even met rust moeten
laten, omdat je er anders niks van bakt.
Als je maar op een normale manier zegt

dat je met alle plezier na de wedstrijd
een handtekening zet. Dan moet je dat
vervolgens wel ook écht waarmaken.”

>> lees verder op pagina 2

Voor de goede zaak
Als topsporter kun je je op veel verschillende manieren belangeloos maatschappelijk inzetten. De één houdt een praatje op de basisschool in zijn of haar
woonplaats, de ander geeft een clinic bij een vereniging uit de buurt en weer
een ander start een eigen stichting om bijvoorbeeld kinderen te laten sporten.
Voor alles geldt: het is voor de goede zaak en wordt erg gewaardeerd!
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Kansen
Van der Biezen sloot zijn carrière
vorig jaar af met een Europese titel.
Inmiddels werkt hij als sportmasseur
twee dagen op Papendal, fungeert hij
bij enkele sporters als personal trainer
en reist hij in juli als assistent van de
bondscoach mee naar Amerika voor het
WK BMX. “Tijdens mijn carrière ben ik
al bezig geweest met de periode erna.
Ik ga niet op mijn dooie gemak zitten

afwachten. En door de persoon die ik
ben, krijg ik kansen die ik aangrijp. Ons
huis wordt binnenkort opgeleverd, dus
het wordt druk, maar als ze me ergens
voor vragen en ik heb er tijd voor, zet ik
me er met alle plezier voor in.”

Raymon van der Biezen met zijn zojuist ontvangen Koninklijke Onderscheiding.

Financiële bijdrage voor
programma’s teamsporten
De Nederlandse Basketball Bond, het Nederlands Handbal
Verbond en Rugby Nederland ontvangen een financiële bijdrage
voor een start-up (opleidings)programma. Ook voor Gehandicaptensport Nederland is een bedrag gereserveerd.
>> NOC*NSF en de sportbonden hebben de ambitie om bij de beste tien
topsportlanden van de wereld te horen.
Er is daarbij gekozen voor een strategie
waarin structureel goed presterende

programma’s en programma’s met
potentie optimaal worden ondersteund.
In een aantal sporten vraagt de weg
naar het wereldpodium echter om een
langere opbouwperiode dan de acht jaar

die als uitgangspunt is genomen voor de
ondersteuning van opleidingsprogramma’s binnen de Focus Top 10. Daarom
is in de Sportagenda 2017+ opgenomen
dat de sport streeft naar een apart budget voor een aantal programma’s binnen
deze sporten.
NOC*NSF en VWS
Het Ministerie van VWS steunt het
focusbeleid van NOC*NSF, maar
vindt het ook belangrijk NOC*NSF te
ondersteunen bij het stimuleren van
prestatieontwikkelingen buiten de focus
en te investeren in een breed topsportlandschap. Daarom hebben NOC*NSF
en VWS afgesproken de komende vier
jaar jaarlijks 500.000 euro beschikbaar

te stellen vanuit de structurele extra
bijdrage van VWS van 10 miljoen euro
voor topsport.
Om het beschikbare budget te verdelen,
hebben VWS en NOC*NSF gezamenlijk,
op basis van de Sportagenda 2017+,
voorwaarden gecreëerd.
Uiteindelijk heeft dit ertoe geleid dat
de Nederlandse Basketball Bond
(herenprogramma), het Nederlands
Handbal Verbond (herenprogramma) en
Rugby Nederland (damesprogramma
Rugby Sevens) een financiële bijdrage
ontvangen voor een start-up (opleidings)
programma. Voor Gehandicaptensport
Nederland (programma Rolstoelrugby)
is ook een bedrag gereserveerd.

OPVALLEND SUCCES STEVE WIJLER

“Je staat niet per ongeluk in een gouden finale”

>> “Ja, ik was best wel verbaasd”, aldus
Wijler, die in aanloop naar de eindstrijd
al van zich deed spreken door drie
spelers uit de mondiale top te verslaan.
“Een plaats bij de top-32 zou redelijk
zijn geweest. Natuurlijk wist ik dat ik
op niveau was, dat kun je wel uit de
statistieken halen, maar dit had ik niet
verwacht.”
Met open armen ontvangen
Zijn talent toonde Wijler, die zeven jaar
geleden met handboogschieten begon,
vorig jaar ook al tijdens het Europees
kampioenschap bij de junioren.
Toen haalde hij zowel individueel als
met het team zilver. Wijler: “Shanghai
was mijn eerste keer bij de volwassenen. Dan kun je toch wel zeggen dat het
onverwacht is, ja. De reacties van de
buitenlandse collega’s? Over het algemeen ben ik met open armen ontvangen.
Het handboogschieten is zeker geen

Colofon

haatdragende sport en je staat natuurlijk
niet per ongeluk in een gouden finale.
Het wordt geaccepteerd dat ik erbij ben
en dat ik goed ben.”
De Nederlander won in de finale de
eerste twee sets en kwam op 4-0.
Olympisch teamkampioen Kim kwam
in de derde set terug, maar met drie
tienen in de vierde set haalde Wijler
zijn opponent op indrukwekkende wijze
onderuit. Volgens Wijler heeft de vele
mentale training ervoor gezorgd dat hij
op dit soort momenten niet verkrampt.
“Bij handboogschieten is techniek
heel belangrijk, maar als je verder wilt
komen, komt het aan op het mentale
vlak. Je moet niet teveel nadenken.
Wij noemen dat actiedenken. Je schiet
pijl voor pijl. Niet nadenken over wat
er daarna gebeurt. Meditatie en yoga
helpen me heel erg. En deze overwinning heeft me natuurlijk ook een enorme
mentale boost gegeven.”
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Steve Wijler deed vorige maand in Shanghai de hangboogwereld versteld staan.
Op 21 mei versloeg hij tijdens zijn eerste World Cup in de finale meervoudig
wereldkampioen en nummer één van de wereld Kim Woo-Jin. Goud dus voor
de twintigjarige Limburger, na een mooie strijd tegen de Koreaanse vedette.

Handboogschutter Steve Wijler verraste in Shanghai.

Olympische Spelen
Eind juni reist Steve Wijler af naar Salt
Lake City voor zijn tweede World Cup.
Nee, hoog van de toren blaast hij zeker
niet, ook niet nu hij heeft laten zien zich
te kunnen meten met de wereldtop.
“Ik ga er met dezelfde ideeën naartoe.”
Het hogere doel voor de jonge handboogschutter zijn de Olympische Spelen
in Tokio. Hij geeft zichzelf een goede
kans zich te plaatsen. “De selectiepro
cedure begint in het jaar vóór Tokio.
We zullen eerst als land een teamplaats

moeten halen. Ik verwacht dat we die
zeker zullen halen. Dat betekent dat
we er met drie man heen gaan. Ik heb
concurrentie van zeven man, we zijn
allemaal goed en op niveau. We gaan
het zien.”
Volgens Wijler is zijn gouden prestatie in
Shanghai niet alleen goed voor hemzelf, maar voor de hele handboogsport
in Nederland. “Het handboogschieten
wordt alleen maar bekender. Diverse
media pakken zo’n resultaat op. Dat is
hartstikke mooi voor onze sport.”

Colofon Lopend Vuur is een uitgave van NOC*NSF, Ontwerp Diep Arnhem, Opmaak Studiorvg, Rotterdam, Druk Edauw & Johannissen BV, Den Haag,
Hoofdredactie Roelof Jan Vochteloo/NOC*NSF, Eindredactie Karlijn de Jonge, Medewerkers Erik Riemens, Joyce Smits, Edward Swier, Nick Tol, Robin Wubben,
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
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Softwareproducent lanceert Team NL-app

NOC*NSF verlengt contract met Dartfish
Vanaf de aanloop naar de
Olympische Spelen in Londen
(2012) werkt NOC*NSF samen
met de Zwitserse software
ontwikkelaar Dartfish.
Hierdoor kunnen aangesloten
sportbonden gebruikmaken
van diens uitgebreide en
toegankelijke videoanalyse
software. Het contract werd
onlangs verlengd tot en met
Tokyo 2020, waarna Dartfish
een heuse Team NL-variant
van diens app lanceerde.

Team NL-app van Dartfish
Ga naar itunes.apple.com,
play.google.com of dartfish.com/
mobile.

Veel Nederlandse sportbonden werken met Dartfish.

>> Als prestatiemanager Technologie
bij NOC*NSF ziet Bernadet van Os veel
Nederlandse sportbonden werken
met Dartfish. “Het levert de oplossing
voor het analyseren van trainingen en
wedstrijden, waarbij Dartfish met name
in de teamsporten wordt ingezet voor
het analyseren van de trainingen. Voor
de wedstrijdanalyse wordt daar vaak
gebruikgemaakt van sportspecifieke
software”, zo legt ze uit.
Functies Dartfish
In Dartfish kunnen hoeken en tijden
gemeten worden, lijnen en highlights
aangebracht worden, waardoor er op
technisch en tactisch vlak geanalyseerd
kan worden. Ook is er de tool waarmee
sporters direct live hun actie terug kunnen kijken. Van Os: “Ze krijgen dus niet
alleen van hun coach te horen wat ze
moeten doen, maar weten ook waarom
het zo is en ontwikkelen zich daardoor

“Een judoka kan in één oogopslag zien
welke voorkeurstechnieken een tegenstander heeft en wat zijn of haar zwakke
plekken zijn.” Die wedstrijden moeten
dan zijn getagd door een videoanalist,
die een statistiekenrapport maakt en dat
linkt aan de betreffende videobeelden.

sneller.” Met de functie SimulCam kunnen sporters en coaches opnames van
races of oefeningen ‘over elkaar heen
leggen’, zodat de verschillen duidelijk
zichtbaar worden.
Opponenten
Sporters en coaches kunnen niet alleen
de eigen acties analyseren, Dartfish
biedt ook de gelegenheid om opponenten onder de loep te nemen. Van Os:

Makkelijk in gebruik
De grootste ontwikkeling zit ’m volgens
Van Os in het gebruik van de app, die
zowel voor IOS als Android beschikbaar
is en nu ook in een Team NL-variant verkrijgbaar is. “De koppeling en synchronisatie tussen de Dartfish-software, de
app en de online omgeving is erg sterk
en maakt het systeem heel makkelijk in
gebruik.”

>> Meer info:
bernadet.vanos@nocnsf.nl

Dartfish bij de volleybalheren
Arne Hendriks werkt als videoscout voor de Nevobo onder meer
met de Nederlandse volleybal
heren en -talenten. Hij gebruikt
Dartfish voor de analyse van de
trainingen, die op Papendal plaatsvinden in twee met camera’s en
schermen uitgeruste hallen.
Hendriks: “Op die schermen kunnen de spelers tijdens en rondom
de trainingen direct feedback
krijgen. Ze kunnen hun eigen
actie direct terugkijken of die in
een splitscreen vergelijken met
het goede voorbeeld.
Dat laatste is erg praktisch bij
bijvoorbeeld het verbeteren van
een complexe beweging als de
sprongservice. Ook kunnen we de
actie van lijntjes voorzien en vanaf
meerdere hoeken in beeld brengen.” Dartfish behoort volgens
Hendriks tot de beste allround
sportanalyseprogramma’s.
“Bij het streven naar prestatie
verbetering is zo’n programma
zeker van toegevoegde waarde.
Wel zijn er ook momenten dat we
de schermen uitzetten, bijvoorbeeld tijdens trainingswedstrijden.
In een echte wedstrijd kijk je namelijk ook niet elk punt terug.”

De Nederlandse rolstoeltennisvrouwen hebben begin mei niet hun dertigste
World Team Cup gewonnen. In de finale in het Italiaanse Alghero was China te
sterk. De Nederlandse vrouwen wonnen de titel in de landenwedstrijd sinds 1986
al 29 keer, maar grepen er nu dus naast. Bondscoach Dennis Sporrel: “Als je veel
wint, komt er een moment dat je verliest. Dat hoort bij topsport.”

>> De mogelijk dertigste titel ‘op rij’, wat
veel geroepen werd, is een vergissing. Ja,
de teller staat op 29 keer, maar de titel
ging in 1994 naar de Verenigde Staten
en in 1999 naar Australië. En in 2017 dus
naar China. Heeft Sporrel een verklaring voor de zeldzame nederlaag? “De
reguliere (amateur)tennisser is gewend
om zeven weken competitie te spelen in
een team. Hij weet dat je wint én verliest
als team – niet als individu. Voor de
rolstoeltennistop is dat anders: het is
51 weken per jaar een individuele sport.
Alleen tijdens de World Team Cup doe je
het samen. Er was in het team de wil om
niet te verliezen, omdat je daarmee het
team in de steek zou laten. En misschien

zijn die berichten over ‘dertigste op rij’ –
ook al klopte dat niet – ook wel tussen de
oren gaan zitten. Je wilt niet degene zijn
die een einde maakt aan zo’n reeks.”
Concurrentie uit Azië
Dat het China was dat Nederland versloeg, is volgens Sporrel niet vreemd.
“De Paralympische Spelen in 2020 zijn in
Tokyo, daar willen de Aziatische landen
goed presteren. Ze maken veel trainingsuren, spelen heel gedisciplineerd.
Het is een spelstijl waar wij aan moeten
wennen. De Japanse spelers komen we
regelmatig tegen, maar de Chinezen
blijven vaak op hun trainingslocatie, we
zien ze te weinig. Ik denk dat het goed zou

zijn als ze meer toernooien gaan spelen; echt
onderdeel worden van het
internationale rolstoeltennis. Het zijn in potentie
toptienspeelsters, maar
ze staan veel lager op de
ranglijst.”
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“Meer concurrentie is goed voor het internationale rolstoeltennis”

Teleurstelling
Aan de inzet van ‘zijn’
vrouwen lag het niet, zegt
Sporrel: “Ze weten dat
ze elke wedstrijd moeten
Dennis Sporrel tijdens de World Team Cup afgelopen mei.
strijden. Ook tegen China
hebben ze dat gedaan. Of
het erg is dat we verloren hebben? We
verliest. Het opent de ogen. Er komt meer
willen altijd winnen, dus is het een teleur- concurrentie en dat is goed voor de sport.
Ook voor Nederland: als er meer goede
stelling. Tegelijkertijd: de afgelopen jaren
spelers bijkomen, gaat dat ons niveau ook
hebben Diede de Groot, Aniek van Koot,
Mischa Spaanstra – en ook Jiske Griffioen omhoog helpen. Daar moeten we hard
voor blijven werken.”
en Marjolein Buis, die er in Alghero niet
bij waren – veel gewonnen. Dan hoort het
er in de topsport ook bij dat je een keer
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“Hier moet je je nooit mee willen inlaten”
Gendoping wordt al enige tijd
gezien als een bedreiging voor
de integriteit van de sport.
Wat is het precies en welke
‘voor’- en nadelen brengt
deze nieuwe vorm van doping
met zich mee? Vijf vragen aan
Maarten Moen, topsportarts
en lid van de medische staf van
NOC*NSF.
>> Wat is gendoping?
“Gendoping is het met niet-lichaams
eigen DNA beïnvloeden van je eigen
DNA, zodat je lichaam prestatiebevorderende stoffen aan gaat maken.
Zo kun je je lichaam bijvoorbeeld de
boodschap sturen om meer eiwitten
aan te maken – voor de opbouw
van spieren – of meer zuurstof te

transporteren. Je spuit dus niet een
specifiek stofje zoals epo in, maar je
zorgt ervoor dat je lichaam zelf die
stofjes extra gaat produceren.”
Zijn er al topsporters betrapt op het
gebruik van gendoping?
“Het is momenteel niet bekend dat het
wijdverbreid gebruikt wordt, maar er
wordt al wel jarenlang voor gewaarschuwd door de WADA, die hier heel
scherp op is. Door de inzet van ingewikkelde technieken kan gendoping deels
al opgespoord worden en die technieken zullen steeds beter worden.
Ook gebruikers van gendoping zullen
dus vroeg of laat tegen de lamp lopen.”
Wat zijn de ‘voor’- en nadelen van
gendoping?
“De genoemde effecten lijken erg nuttig
voor wie vals wil spelen, maar gendoping is heel erg gevaarlijk. Je breekt in

op je eigen DNA en weet nooit welke
gezondheidsrisico’s dit met zich meebrengt. Wat nu als je net knipt in het
deel dat je lichaam beschermt tegen
het ontwikkelen van tumoren? En als
het wel veilig ingebouwd wordt, weet
je niet hoeveel extra stoffen je lichaam
gaat aanmaken. Vanwege die extreme
gevaren zou je verwachten dat sporters
zich hier sowieso niet mee inlaten,
maar het is toch altijd goed om hiervoor
te waarschuwen.”
Op welke manier houdt NOC*NSF deze
ontwikkeling in de gaten?
“Mijn collega Cees-Rein van den
Hoogenband zit in de expertgroep
Prohibited List van de WADA.
Ook hebben we nauw contact met Hidde
Haisma, die in de WADA-expertgroep
gen- en celdoping zit. Onlangs hebben
we voor topsportartsen een masterclass georganiseerd en uitgebreid

gewaarschuwd voor dit dopingprobleem. Bewustwording creëren, dat is
wat we nu vooral doen.”
Welke boodschap zou u de sporters mee
willen geven?
“Allereerst dat het sowieso hartstikke
dom is om doping te gebruiken.
Bij gendoping hoort nog de extra waarschuwing dat het zo’n onontgonnen
gebied is, dat het niet alleen je prestaties negatief kan beïnvloeden, maar
ook je gezondheid ernstige schade kan
toebrengen. Hier moet je je nooit mee
willen inlaten.”

>> Meer info:
Neem contact op met je topsportarts
of met de medische staf van NOC*NSF
via topsportmedisch@nocnsf.nl.

Judobondscoach Maarten Arens heeft technische staf bijna compleet

“We profiteren nu meer van elkaars knowhow”
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Bondscoach Maarten Arens is momenteel een tevreden mens. De centralisatie
van het topjudo op trainingscentrum Papendal kent een goede start, zijn pupillen
presteren dit seizoen vooralsnog naar tevredenheid en zijn technische staf is bijna
compleet. “Er komt alleen nog één buitenlandse coach bij”, verklapt de 45-jarige
oefenmeester.

veel ervaring met het werken op een
trainingscentrum en met topjudoka’s.
Ook alle andere coaches zijn heel blij
met hem. We mogen er best trots op
zijn dat zo’n toonaangevend persoon
in Nederland wil werken in de nieuwe
situatie.”
Eilandjes
Met ‘de nieuwe situatie’ doelt Arens
onder meer op de gang naar trainingscentrum Papendal. Sinds eind vorig jaar
trainen de topjudoka's allemaal op één
centrale plek, waar ze gebruik kunnen
maken van de beste faciliteiten en de
deskundigheid van de nieuw opgezette
coachstaf. “We proberen iedere judoka
gebruik te laten maken van de sterke
punten van alle verschillende coaches
en trainers”, verklaart Arens.
“Vroeger waren alle coaches als het
ware verschillende eilandjes.
Alle judoka's hadden hun eigen coach
en feedback van andere coaches of
trainers werd niet op prijs gesteld.
Nu overleggen we alles gezamenlijk en
kunnen we profiteren van elkaars knowhow. Dat bevalt heel goed. Dat krijgen
we ook terug van onze sporters.”

Een judotraining in de Ruskahal op Papendal.

>> Wie die nieuwe coach is, maakt de
bond binnen een aantal weken bekend.
Het wordt in elk geval de tweede buitenlander in de technische staf van Arens,
nadat eerder al de Duitse medaillejager
Michael Bazynski (58) werd vastgelegd
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als trainer/coach. “Het was best een
stap om een buitenlander aan te nemen,
maar de samenwerking met Michael
bevalt tot dusver heel goed”, vertelt
Arens. “Hij straalt autoriteit uit en
dwingt respect af. Bovendien heeft hij

Trots
Het is lastig te zeggen of de resultaten
van de centralisatie op Papendal nu al
zijn terug te zien in de verrichtingen van
de judoka's. Maar dat de Nederlanders
dit seizoen tot dusver goed presteren,
staat volgens Arens buiten kijf. “We
scoren boven verwachting, met veel
jonge mensen”, aldus de bondscoach,
die dit seizoen nog niet kon beschikken

over toppers als Henk Grol, Marhinde
Verkerk en Kim Polling. Daarnaast
zijn Dex Elmont en Anicka van Emden
gestopt met topsport.
“Op de EK in Warschau wonnen we drie
medailles, waaronder de gouden van
Sanne van Dijke. Ook op de grand slams
van Parijs, Bakoe en Jekaterinenburg
hebben we een hoop gouden medailles
gescoord en de junioren zijn ook goed
bezig. Daar ben ik echt trots op.”
WK
Eind augustus wachten de WK judo
in het Hongaarse Boedapest. Na de
afgelopen twee WK’s en Olympische
Spelen keerden de Nederlandse judoka’s telkens met één bronzen medaille
huiswaarts. “Dat moet absoluut beter”,
besluit Arens.

Technische staf
topjudo
Hoofdcoach: Maarten Arens
Trainer/coach: Michael Bazynski,
Benito Maij, Akkie Muilwijk en
John van der Meer
Trainer/coach (in opleiding):
Garmt Zijlstra
Techniektrainer: Mark Huizinga
Sportarts: Kasper Janssen
Fysiotherapeuten onder leiding
van: Cynthia Bos
Krachttrainer: Jorden Bres
Embedded scientist: Richard Smit

Chef de mission Jan Sjouke van den Bos blikt vooruit op World Games

“Op termijn gaan we voor
een plek bij de eerste tien”
Van 20 tot en met 30 juli vindt in het
Poolse Wrocław de tiende editie van de
World Games plaats. 3251 Atleten uit
111 verschillende landen strijden in
31 sporten om de medailles. Voor dit
multisportevenement heeft Nederland
zich in veertien sporten gekwalificeerd.

Van den Bos was tot eind 2013 bondscoach van het Nederlands korfbalteam, waarmee hij vier World Games
meemaakte en winnend afsloot. “De
grootte van het evenement merk je
vooral bij de openings- en sluitingsceremonie”, zo stelt hij. In tegenstelling tot de Olympische Spelen vinden
de verschillende toernooien plaats
in reeds bestaande – dus niet speciaal voor het evenement gebouwde
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>> De deelnemende Nederlandse
bonden werken gezamenlijk toe naar
de World Games, ondersteund door
NOC*NSF en ditmaal onder aanvoering
van het KNKV. De korfbalbond levert met
Master-coach Jan Sjouke van den Bos

– sportaccommodaties. Van den Bos:
“In 2013 (Cali) was alles mooi centraal
en straks in Wrocław gelukkig ook, want
dat maakt dat je met z’n allen in een
cocon naar de verschillende hoogtepunten toeleeft.”

ook de chef de mission van de delegatie, die uit zo’n 85 sporters en veertig
coaches en stafleden bestaat.

Blijdschap bij karateka Geoffrey Berens bij het bereiken van de WK-finale in het Oostenrijkse Linz, eind vorig jaar.

Top-10
In 2013 won de Nederlandse delegatie
tweemaal goud, zesmaal zilver en vijfmaal brons. Daarmee eindigde Neder
land als achttiende in het medailleklassement. Van den Bos wijst op de elfde
plek in de alltime ranking – sinds 1981 –
en stelt dat hij eind juli op een plek bij de
eerste vijftien landen mikt. “Op termijn
gaan we, conform de toptienambitie van
NOC*NSF, voor een plek bij de eerste
tien. Dat is een realistische doelstelling,
maar die zal dan wel passend ondersteund moeten worden. Natuurlijk zijn
we erop gebrand om dit al in Wrocław te
realiseren.”
De chef de mission is bezig aan een
kennismakingsronde langs de veertien
sporten, die 21 juni op Papendal bij
elkaar komen voor een teambuildingen persdag. “Ik ben erg gecharmeerd
van de puurheid van de sporten en de
professionele wijze waarop de sporters
met hun sport omgaan. In Wrocław vind
ik het belangrijk dat we ons als land
gezamenlijk en nadrukkelijk manifesteren, volgens de olympische waarden en
passend bij de olympische spirit.

Veertien sporten
Nederland is in Wrocław vertegenwoordigd in: biljart, bowlen,
gymsport, handboogsport, inlineskaten, jiujitsu, kanopolo, karate,
kickboksen, korfbal, powerliften,
squash, touwtrekken en wakeboarden.

Geoffrey Berens gaat voor
Dirk Kuijt-scenario
Karateka Geoffrey Berens won
eind vorig jaar voor de tweede keer
in zijn carrière zilver op het WK.
Met dit resultaat plaatste de voormalig nummer 1 van de wereldranglijst zich voor het eerst voor
de World Games, waar hij in actie
komt in de klasse karate kumite
-60 kg. “Ik vind het heel bijzonder
om zo’n multisportevenement
mee te gaan maken. Ik richt me
uiteraard volledig op mijn eigen
prestatie, maar ga zeker ook sfeer
proeven bij de andere sporten.”
Voor de 34-jarige Berens vormen
de World Games het laatste grote
doel in zijn actieve sportcarrière.
“Ik ga me zo goed mogelijk voorbereiden zodat ik daar m’n beste
karate kan laten zien. Die insteek
heeft me de afgelopen jaren het
meeste succes opgeleverd. Ik ga
ook genieten van het evenement
en hoop af te sluiten met een Dirk
Kuijt-scenario.”

Binnen die kaders willen we zo goed
mogelijk presteren.”

>> Meer info:
www.theworldgamesnl.nl

Maurits Hendriks technisch directeur NOC*NSF
De afdeling Topsport van NOC*NSF wordt sinds 1 mei aangestuurd door
Maurits Hendriks. Als technisch directeur is hij verantwoordelijk voor zowel
beleidsontwikkeling van topsport als voor de prestatieontwikkeling van de
Nederlandse topsporters.

Ralf van der Rijst prestatiemanager
Paralympisch
Het High Performance Team van NOC*NSF heeft per 1 juni versterking
gekregen van Ralf van der Rijst, tot voor kort technisch directeur bij de
Nederlandse Handboog Bond. De focus van prestatiemanager Van der Rijst
zal liggen bij de paralympische sport.
Ralf van der Rijst: “In mijn nieuwe functie als prestatiemanager Paralympisch
verwacht ik veel van mijn opgedane ervaring te kunnen gebruiken
om de paralympische topsport te versterken. Door de jaren heen is de paralympische sport uitgegroeid tot echte topsport, die vraagt om een optimaal
prestatieklimaat om tot topprestaties te komen. Ik kijk erg uit naar mijn
nieuwe rol waarin ik de sportbonden kan ondersteunen. Komende winter ligt
er een heel mooie kans voor Paralympic Team NL om successen te behalen
in PyeongChang. Ik heb er heel veel zin in om ook hieraan bij te dragen.”

>> De directie van NOC*NSF heeft
eerder dit jaar besloten de functies
technisch directeur en chef de mission
Olympische Spelen niet langer te laten
samenvallen. Bovendien is direct na
Sochi 2014 vastgesteld dat de organisatie van de afdeling Topsport aangepast
moest worden om recht te doen aan
de visie, ambitie, strategie en aan de
prestaties van de afdeling. Destijds is
de keuze gemaakt om dat na Rio 2016
te doen. Dit voornemen is direct na de
Spelen opgepakt en heeft geresulteerd
in de herinrichting in de aansturing van
de afdeling. Nu kan onder leiding van de
nieuwe technisch directeur de verdere
invulling van de herstructurering van
de afdeling ter hand worden genomen.
Later dit jaar worden de chefs de
mission Tokyo 2020 aangesteld om
leiding te geven aan de uitzending
van de Nederlandse ploegen naar

de Olympische en Paralympische
Zomerspelen in Japan. Jeroen Bijl
werd al eerder aangesteld als olympisch chef de mission PyeongChang
2018. De aanstelling van de paralym
pische winterchef volgt nog.
Volgende stap
Maurits Hendriks, technisch directeur
NOC*NSF: “Ik kijk er naar uit om leiding te mogen geven aan het toegewijde
en deskundige team medewerkers
van NOC*NSF Topsport. Samen met
de technisch directeuren en bondscoaches van de sportbonden gaan we
de volgende stap zetten op weg naar
de top-10 in de wereld. Prioriteit heeft
daarbij het nog verder ontwikkelen van
de ondersteuning van de sporters van
Team NL bij hun strijd om de podiumplaatsen op belangrijke internationale
sporttoernooien.”
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“EYOF zal een prachtige ervaring worden”

De volleybalsters (meisjes U18) vieren de kwalificatie voor het EYOF.

Een nieuwe editie van het
European Youth Olympic
Festival (EYOF) staat voor de
deur. Van 23 tot en met 29 juli
neemt een zeventigtal jonge
Nederlandse sporters deel
aan hun eerste internationale
evenement met olympische
uitstraling. Nederland vaardigt
sporters af in zeven sporten.
“Het zal voor allen een prach
tige ervaring worden”, aldus
chef de mission Pieter van den
Hoogenband.
>> Ook voor de drievoudig olympisch
kampioen zelf waren de Jeugd Olym
pische Dagen zijn eerste kennismaking
met het olympische fenomeen.
Hij dompelde zich in 1993 onder tijdens
het EYOF-spektakel in Valkenswaard.
“Ik heb daarna nog zoveel moois meegemaakt, maar kijk juist hier nog altijd
met heel erg veel plezier op terug.”
EYOF en Van den Hoogenband bleven
daarna ‘verbonden’. In 2013 was hij

toernooidirecteur in Utrecht. En zowel
bij de vorige (2015 in Tiblisi, Georgië)
als de komende editie (23-29 juli in het
Hongaarse Györ) is hij chef de mission
van de Nederlandse afvaardiging.
In april vergewiste Van den Hoogenband
zich in Györ van de vorderingen. De
meeste accommodaties bevielen goed.
“Het zwembad is zo mooi, daar zal
iedere zwemmer de tegels eruit willen
zwemmen. Mijn algemene indruk is
dat de omstandigheden een stuk beter
zullen zijn dan in Georgië. Daar moest
iedereen uit zijn comfortzone treden.”
Zeven sporten
Nederland vaardigt in zeven sporten
atleten af: zwemmen, judo, turnen, atletiek, handbal, volleybal en kanovaren. “Ik
zou met alle liefde voorspellen hoeveel
gouden plakken we verwachten, maar
het is niet te becijferen. Het enige wat
je als sporter van je concurrenten weet,
zijn hun inschrijftijden en dat ze de beste
sporters van hun land zijn. Verder is het
als sporter vooral zaak je eigen ding te
doen. Ik dacht destijds al in scenario’s,
probeerde voor alles een zo slim mogelijke aanpak te verzinnen. Zo ga je voor
het best mogelijke resultaat.

Als iedereen dat doet, zit het goed.”
Van den Hoogenband streeft ernaar een
zo compleet mogelijk team af te vaardigen, inclusief begeleiders.
“Ook voor sporters van deze leeftijd is
een videoanalist geen overbodige luxe.
Een topprestatie is een teamprestatie.’’
Juist dat zal de chef de mission ook voor
ogen hebben. Hij zal in Györ met name
contact hebben met de coaches.

“Ik ben aanvoerder van het begeleidingsteam. Iedere coach zal zich vooral
focussen op zijn of haar team, ik ben het
cement tussen al die stenen.”

>> Meer info:
www.nocnsf.nl/gyor2017

Strijdende globetrotters
Ook deze zomer zijn Nederlandse topsporters weer over de hele wereld
actief. Naast het EYOF in Györ en de World Games in Wrocław (pagina 5)
nemen we ook deel aan de Tour de France, de WK (para)atletiek in Londen
en de WK zwemmen in Boedapest. Daarnaast strijden we om de prijzen
bij bijvoorbeeld het EK softbal in Bollate, de WK BMX in Rock Hill, de EK
eventing in Strzegom, het EK hockey in Amsterdam, de EK hippische sport
in Gotenburg en de WK parawielrennen in Pietermaritzburg. Wat dacht je
ten slotte van onze aanwezigheid bij de World Triathlon Series in Rotterdam,
het WK RS:X (surfen) in Eno-Shima en de WK (para)roeien in Sarasota?
Dit is slechts een kleine greep uit de totale Nederlandse topsportzomer.
Let’s go Orange; hup #TeamNL!

Marit Kamps: “Zo goed mogelijk judoën”
Judoka Marit Kamps (16) heeft haar doel voor de EYOF helder voor ogen.
“Tuurlijk, zo’n openingsceremonie lijkt me wel leuk. Maar dat is niet per se
waar het om gaat. Ik ga naar Györ om zelf zo goed mogelijk te judoën.”
Voor Kamps is de EYOF “de eerste kennismaking met zoiets als de Olympische
Spelen”. Zelf hoopt ze daar in 2024 te stralen. Tot die tijd judoot ze vooral NK’s,
EK’s en WK’s. Zoals deze zomer. EYOF zit ingeklemd tussen een EK (eind juni in
Litouwen) en het WK (begin augustus in Chili). “Ik zie deze zomer heel wat van
de wereld, maar een vakantie zit er niet in.”
De judoka uit Assen traint zes dagen in de week, in Veendam en bij de bond op
Papendal. Daar is Tessie Savelkouls haar sparringpartner. Wat ze in Györ kan
verwachten, kan Kamps moeilijk inschatten. “Ik heb van andere deelnemers begrepen dat het heel vet was om mee te maken. Het zal vooral ook zwaar worden,
iedereen in de categorie boven 70 kilogram zal er zijn.” Ze zet niettemin in op een
podiumplaats.

Commissie De Vries van start
De Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in
de sport is met haar onderzoek begonnen.
>> De afgelopen decennia is de
aandacht voor seksuele intimidatie en
misbruik toegenomen. Dat geldt ook
voor seksuele intimidatie en misbruik in
de sport. Sporters die ermee te maken
hebben gehad, hebben het stilzwijgen
doorbroken en de publieke aandacht
dwingt iedereen die verantwoordelijkheid draagt voor een veilig sportklimaat
om maatregelen te nemen tegen deze
praktijken. Het bestuur van NOC*NSF
heeft oud-minister Klaas de Vries
gevraagd de Onderzoekscommissie te
leiden. Op zijn verzoek maken ook oudstaatssecretaris Clémence Ross-van
Dorp en oud-rechter Egbert Myjer hier
deel van uit. Onderzoeksleider De Vries:
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“Het is van het grootste belang dat
mensen met ons meedenken en hun
ervaringen met ons willen delen.
Daarbij gaat het ons om zowel goede
als slechte ervaringen. Alleen dan lukt
het om een rapport op te leveren waar
iedereen ook wat aan heeft.” Tijdens de
Algemene Vergadering van NOC*NSF,
half mei, vroeg De Vries de sportbonden
en -clubs nadrukkelijk om medewerking
te verlenen aan het onderzoek.
Opzet
De commissie wil allereerst een goed
beeld krijgen van de omvang en aard
van seksuele intimidatie en misbruik in
de sport. Vervolgens wil zij nagaan of de

door NOC*NSF en de daarbij aangesloten organisaties getroffen maatregelen
voor preventie en terugdringing van
seksuele intimidatie en misbruik in de
sport het beoogde effect hebben. Het
derde onderzoeksdeel is gericht op een
doeltreffende aanpak van preventie en
terugdringing. Dit gaat om een heldere,
effectieve communicatie over risico’s
van seksuele intimidatie en misbruik,
op basis van toegankelijke informatie.
De Onderzoekscommissie heeft de
afgelopen twee maanden de eerste meldingen ontvangen. Zonder meldingen
kan niet worden opgetreden en blijft de
kans op herhaling levensgroot.
Voor veel sporters is dit ook de belangrijkste motivatie om hun ervaringen
met anderen te delen. Bovendien kan
aan de hand van meldingen goede

slachtofferhulp worden georganiseerd.
De commissie geeft aan dat informatie
over de wijze waarop opgetreden is naar
aanleiding van berichten en meldingen
over seksuele intimidatie en misbruik,
voor hen van groot belang is. Het gaat
daarbij nadrukkelijk over goede en
slechte ervaringen.
De commissie roept iedereen die seksuele intimidatie en misbruik heeft ervaren
op dat te melden bij de commissie. Ook
anderen die daarover informatie hebben
wat van belang kan zijn, worden opgeroepen om de commissie daarover op de
hoogte te brengen: reactie@simonderzoeksport.nl. Met alle meldingen gaat de
Onderzoekscommissie vertrouwelijk om.

>> Meer info:
www.simonderzoeksport.nl

Klokkenluiden in dopingland
De afgelopen jaren zijn er meerdere grote dopingschandalen aan het licht
gekomen. Vaak was dit alleen mogelijk dankzij informatie van klokkenluiders.
Steeds meer antidopingorganisaties en internationale sportfederaties erkenden
het belang van klokkenluiders en startten een meldpunt voor dopingzaken.

>> Voorbeelden van dergelijke dopingzaken zijn de BALCO-affaire, de Lance
Armstrong-zaak en de verwisseling
van monsters in het lab in Sotsji.
Hoewel hierbij in eerste instantie geen
sprake was van positieve dopinguitslagen, leverde informatie van klokkenluiders toch onomstotelijk bewijs van
dopingovertredingen.
WADA
Het is dan ook niet gek dat er internationaal steeds meer mogelijkheden komen
om dopingovertredingen anoniem aan
het licht te brengen. Zo heeft WADA in
maart een tweetalig Speak Up!-platform
gelanceerd. In deze beveiligde omgeving komen inmiddels vele meldingen
binnen. Waar gewenst kunnen klokkenluiders erop rekenen dat WADA ze

informeert, ondersteunt en beschermt.
Eventueel worden ze ook beloond.
Bijvoorbeeld doordat WADA een deel
van de straf van de melder kwijtscheldt.
Internationale Federaties
Qua grote internationale sportfederaties
hebben bijvoorbeeld de IAAF (Report
Doping) en de CADF (Speak Out!) hun
eigen meldsysteem. Het meldsysteem
van de IAAF bestaat sinds november 2016 en is in zes talen opgezet.
Alle informatie wordt volgens hun
eigen website met CARE behandeld:
Confidential, Anonymous, Responsible,
Encrypted and secure. De CADF is de
stichting voor onafhankelijke doping
controles binnen het wielrennen.
Zij hebben geen digitaal platform,
maar wel een speciaal e-mailadres:

reportdoping@cadf.ch. Ook hier geldt
dat informatie vertrouwelijk wordt
behandeld.

drugsgebruik buiten wedstrijdverband.
Het aantal meldingen lag drie keer zo
hoog als in 2015.

Nationale antidopingorganisaties
In Europa hebben de antidopingorganisaties van onder andere Duitsland
(Sprich’s an), het Verenigd Koningrijk
(Speak Out!) en Ierland (Report Doping)
de mogelijkheid tot melden van dopingzaken. Zij vermelden het platform
prominent op hun startpagina.
In Nederland kennen we het Meldpunt
Doping van de Dopingautoriteit en het
Vertrouwenspunt Sport van NOC*NSF.
Via alle systemen is anoniem melden
mogelijk.

Zelf melden
Wil je zelf een melding maken van een
dopingovertreding? Dan ben je natuurlijk vrij om te kiezen bij welke organisatie én op welke manier je dit wilt doen.
Wil je gebruikmaken van het Meldpunt
Doping van de Dopingautoriteit? Kijk dan
voor meer informatie op www.dopingautoriteit.nl/meldpunt.

Meldingen 2016
Afgelopen jaar kreeg de Dopingautoriteit
in totaal 25 meldingen over dertien
verschillende sporten. Hierbij gaf de
klokkenluider dertien keer informatie over het gebruik van doping, twee
keer over manipulatie, twee keer over
toediening, twee keer over handel en
één over het meewerken aan dopinggebruik. In vijf gevallen bleek de melding
over niet-dopingzaken te gaan, zoals

Aarzel niet om een melding te maken.
Ook als je twijfelt of er echt sprake is
van een dopingovertreding. Een vermoeden is genoeg. We zullen de informatie
altijd nauwkeurig beoordelen voordat we
overgaan tot actie.

>> Meer info:
www.dopingautoriteit.nl

19 juni: Dag van de Fondsenwerving voor de Sport

“Topsporters en -talenten lopen geld mis”
Drie jaar geleden startten NOC*NSF, de KNVB en Eredivisie
de campagne ‘Sport, daar geef je om’. Doel van deze cam
pagne, ondersteund door het Ministerie van VWS, was om
het Nederlandse publiek meer bekend te maken met de
mogelijkheden om geld te geven aan sport. Maandag 19 juni
vindt op Papendal de afsluitende Dag van de Fondsenwerving
voor de Sport plaats.
>> Projectleider Gerben van Hardeveld
(NOC*NSF) constateert hoe de bekendheid van en kennis over het geven aan
de sport groter is geworden. Hij zag hoe
clubs geld ophaalden om accommodaties te realiseren, topsporters succesvolle crowdfundingsacties lanceerden
en bonden extern geld konden gaan
investeren in trainingsprogramma’s
voor nationale selecties. “We zien goede
dingen gebeuren, maar naar onze
inschatting is het nog steeds te bescheiden. Topsporters en talenten lopen nog
altijd geld mis”, zo trapt hij af.
Sinds 2012 kent Nederland een Geefwet,
die het verenigingen en bonden mogelijk
maakt om belastingvrij schenkingen –
direct of uit nalatenschap – te ontvangen. Van Hardeveld: “In Nederland
wordt jaarlijks 5 miljard euro geschonken – via directe schenking of nalatenschap – en de sportwereld krijgt daar
een schamele procent van. Aan de kerk,
cultuursector en goede doelen wordt
aanzienlijk meer gegeven.”
De geef-vraag
Want geven aan sport mag dan aan
bekendheid hebben gewonnen, er is

volgens Van Hardeveld nog één ding
dat ontbreekt: “De geef-vraag wordt
nog niet voldoende gesteld. Als je in
de sportwereld niets vraagt, krijg je
ook bijna nooit iets.” De projectleider
bespeurt een mate van bescheidenheid
of voorzichtigheid bij de sporters, clubs
en bonden, terwijl de ervaring hem
leert dat verzoeken rondom concrete
projecten op bijval van het publiek kunnen rekenen.
Om de sportwereld dat laatste benodigde zetje te geven, wordt op 19 juni
de Dag van de Fondsenwerving voor
de Sport georganiseerd. Op Papendal
komen (aankomende) topsporters,
clubs, bonden, gemeenten en fondsen
bij elkaar om deel te nemen aan clinics
en te leren op het gebied van sponsorwerving. Ook zal hoogleraar René
Bekkers de uitkomsten presenteren van
een onderzoek onder de Nederlandse
bevolking rondom geven aan sport.
Nieuwe fase
De Fondsenwervingdag is volgens
Van Hardeveld een prachtig sluitstuk
van de huidige campagne. “Ik nodig
alle topsporters – ook aankomende en

oud-topsporters – uit om te komen.
Zij kunnen zich laten inspireren om
middelen te genereren of juist iets terug
te doen voor de sport, waar zij altijd veel
plezier aan beleefd hebben.”

>> Meer info en opgave voor 19 juni:
www.sportdaargeefjeom.nl
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AGENDA 2017
15 juni: Sportersbijeenkomst PyeongChang Team NL, Dalfsen 19 juni: Congres 'Sport, daar geef je om', Papendal 23 juni: Olympic Day 1 juli: Paralympische
Talentherkenningsmiddag, Papendal 16 juli-7 augustus: EK vrouwenvoetbal, Nederland 20-30 juli: World Games, Wrocław, Polen 22-30 juli: EYOF Györ, Hongarije
18-27 augustus: EK hockey, Amsterdam

HET TALENT MARIEKE KEIJSER
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“Een race is echt een momentopname”
>> Zoals voor zoveel topsporttalenten
staat dat hoogst haalbare voor Keijser
gelijk aan het halen van de Olympische
Spelen 2020 in Tokyo. “Dat is zo’n groot
evenement, met zoveel uitstraling en
beleving. Vorig jaar werd ik wereldkampioen, maar ik denk niet dat heel
veel mensen dat nog weten. Bij de
Olympische Spelen is dat toch anders.”

de rug. De combinatie trainen en school
was ik de laatste jaren wel gewend,
maar nu met de examens was het wel
zwaar. Na drie uur examens ben je niet
echt op je best om te gaan trainen. Daar
kwam nog bij dat ik moest afvallen,
omdat je echt niet meer dan 57 kilo mag
wegen in de lichte dubbeltwee”, legt
Keijser uit.

De doelstelling is dus duidelijk voor de
twintigjarige Rotterdamse, die vorig
jaar in eigen huis met overmacht de
wereldtitel lichte skiff in de categorie tot
23 jaar behaalde en in Italië een wereldbeker op haar naam schreef. Aangezien
de lichte skiff niet olympisch is en wordt,
stapte Keijser over. “Het is niet zo dat
ik elke dag opsta met de gedachte aan
de Olympische Spelen, maar ik kan mij
voorstellen dat daar in het preolympische jaar echt alles voor moet wijken.”

Toch vindt ze het belangrijk om altijd
wat naast het roeien te blijven doen,
al was het maar voor de afwisseling.
“Straks ga ik Beleid & Management
Gezondheidszorg studeren aan de
Erasmus Universiteit. School vormde
voor mij afleiding van het roeien, omdat
ik dan mijn hersens moest gebruiken
en vanwege het sociale aspect. Eenmaal
aan het roeien, laat je je examens ook
weer even achter je.”

Roeister Marieke Keijser had net haar vwo-examens achter de
rug toen de trip naar de Europese kampioenschappen in Tsjechië
alweer wachtte. Daar won ze samen met Ilse Paulis een zilveren
medaille in de lichte dubbeltwee. Met haar nieuwe partner gaat
ze voor het hoogst haalbare.

Roeien en examens
Voorlopig is het medio 2017 en heeft
Keijser een druk programma achter de
rug. Allereerst uiteraard met trainen.
Afwisselend in de boot en kracht en
eigenlijk maar één dag vrij in de week.
“Het verschil zit hem met name in
de zomer- en wintertrainingen. Deze
periode, waarin we zo hoog mogelijke
bootsnelheid trainen, kwamen daar nog
mijn vwo-examens bij. Die zijn nu achter

NIEUWS

NIEUWS

Marieke Keijser (links) en Ilse Paulis wonnen eind mei zilver op de EK in Tsjechië.

23 juni: Olympic Day
Zoals elk jaar wordt op 23 juni in meer
dan 160 landen Olympic Day gevierd.
Op deze dag wordt de geboorte van de
moderne Olympische Spelen herdacht.
Honderdduizenden mensen van jong tot
oud nemen op 23 juni deel aan diverse
sportieve activiteiten, waarbij de olympische waarden excelleren, respect en
vriendschap centraal staan. Met het
vieren van Olympic Day willen we niet
alleen onze hedendaagse samenleving

Leuker persoon
Keijser hoopt in de toekomst nog veel
roeisters achter zich te laten. “Een race
is echt een momentopname. Ik kan op
zich leven met een tweede plek als ik
weet dat ik er ook alles aan gedaan heb
en dat het allemaal klopte. Alleen denk
ik wel dat ik een leuker persoon ben als
ik eerste word.”

Impeco opnieuw Preferred Logistics Partner NOC*NSF
verbeteren, maar kunnen we ook de
kampioenen van morgen inspireren.
NOC*NSF neemt ook dit jaar actief deel
aan de wereldwijde viering van Olympic
Day. In Nederland richten we onze
Olympic Day-boodschap op kinderen.
We willen hen door middel van het
educatieprogramma IK (excelleren),
JIJ (respect) en WIJ (vriendschap) in
spireren met de olympische idealen.

Rondom de komende Olympische en
Paralympische Winterspelen in ZuidKorea zal Impeco zorgdragen voor het
versturen van de grote hoeveelheid materialen die de Nederlandse topsporters nodig hebben voor het leveren van
hun topprestatie. Behalve de sporters,
de officials en andere betrokkenen reist
straks ook hun uitgebreide uitrusting
naar Pyeongchang, waar begin 2018
de Winterspelen plaatsvinden en dat

op bijna negenduizend kilometer van
Nederland ligt. De sporters moeten
zich ook dan weer volledig kunnen
concentreren op het leveren van topprestaties, zonder afgeleid te worden
door de vraag of hun spullen wel op de
juiste tijd en plaats beschikbaar zijn.
De logistieke expert verzorgde ook al
de logistieke operatie rondom de
Winterspelen in Sochi en de Zomerspelen in Rio de Janeiro.

