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PROFIEL
Strategisch leider in staat om succesvolle initiatieven te creëren door balans te brengen bij
belanghebbenden.
Waterpolo topatleet van Olympisch niveau, trainer en coach met het vermogen om potentiele
topsporters te motiveren om hun doel te bereiken. In staat om topsport programma’s te
integreren op basis van de individuele behoefte met afstemming van studie en andere factoren.
Ervaren trainer en coach bij zowel junioren en senioren op internationaal, landelijk, regionaal en
lokaal niveau.

ERVARING
2013-HEDEN
•

Initiatieven ontwikkeld om de kwaliteit van het park te bewaken, dan wel te vergroten. Visie en
beleid maken in diverse commissies en besturen. Als voorzitter diverse partijen bij elkaar
gebracht en tot overeenstemming gekomen om uitbreidingen te realiseren. Nieuwe
verhuurmaatschappij gecontracteerd met als resultaat hogere rendementen voor de
betreffende eigenaren.

2016-HEDEN
•

•

VOORZITTER VAN DE VERENIGING VAN EIGENAREN DE MARKE VAN RUINEN,
DRENTHE

HOOFDTRAINER VAN HET RTC WATERPOLO DEN HAAG, SPORTTECHNISCH
COORDINATOR KNZB REGIO WEST, ZUID HOLLAND

Op verzoek het RTC trainingscentrum in Den Haag opgezet voor waterpolo talenten. Trainingsen opleidingsprogramma geïntegreerd bij het van het RTC waterpolo Den Haag in samenwerking
met Topsport Den Haag en de topsport talentschool, het Segbroek college en de KNZB. Meisjes
en jongens laten excelleren om zodoende in contact te komen met Jong Oranje selectie. In het
RTC programma, mentale trainingen, voedingslessen en fysieke trainingen opgenomen om
zodoende jonge sporters optimaal te ontwikkelen. Het programma van het RTC Den Haag dient
als voorbeeld voor andere RTC’s in Nederland.
Waterpolo programma’s opgesteld en gecoördineerd met betrokkenen in de Regio West voor
200 meisjes en jongens in de leeftijdscategorie van 10 – 17 jaar op de verschillende locaties in
Zuid Holland.
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OPRICHTER EN EIGENAAR, VAN HET EERSTE NEDERLANDSE WATERPOLO
OPLEIDINGSCENTRUM (WOC), ZOETERMEER

Het eerste opleidingscentrum in Nederland opgericht met de ambitie om junioren zich te
ontwikkelen als internationaal in het waterpolo. In deze jaren zijn er vele sporters opgeleid
middels de “opleiding tot topsporter van het WOC”. Vele meisjes en jongens die het WOC
programma hebben gevolgd zijn actief in de nationale- of internationale waterpolo top.
Het trainingsprogramma van het opleidingscentrum verder uitgebreid met mentale trainingen,
voedingslessen en individuele begeleiding van de topsporter in opleiding
Deel genomen als lid van de technische waterpolo commissie van de KNZB
Opleiden en begeleiden van waterpolo trainers om hen te certificeren als erkend trainer. Alle
trainers die onder mijn huidige regie vallen en trainingen verzorgen bij Regio West, zijn door mij
gestimuleerd om hun diploma te behalen.
Speciale waterpolo test programma’s ontwikkeld in samenwerking met de KNZB om de
voortgang van de sporters te kunnen meten.
Het waterpolo programma gecoördineerd in de Regio West voor 200 meisjes en jongens in de
leeftijdscategorie van 10 – 17 jaar.
Afstemming bewerkstelligen als competitie manager van de Europese Jeugdkampioenschappen
2016 tussen de Europese bond (LEN) de KNZB en lokale eenheden.
In 2012, als competitie manager tijdens het EK waterpolo in Eindhoven gefungeerd. Tijdens dit
evenement namen 12 landen deel en was het zwembad in Eindhoven iedere dag uitverkocht.

2010-2013
TECHNISCH COORDINATOR VAN DE GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN
• In opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn, diverse programma’s ontwikkeld om
kinderen te stimuleren deel te nemen in watersport activiteiten met in het speciaal waterpolo.
Na het opzetten van het programma, namen er diverse scholen deel aan dit
stimuleringsprogramma.
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2003-2004
•
•
•
•

TEAM MANAGER / ASSISTANT COACH VAN HET NEDERLANDS WATERPOLO TEAM
MANNEN VOOR EN TIJDENS HET OLYMPISCH KWALIFICATIE TOERNOOI, RIO DE
JANEIRO
Trainingsprogramma’s gemaakt voor het Nederlands waterpolo team en in samenwerking met
de hoofdcoach op korte termijn de sporters voorbereiden op het kwalificatie toernooi voor de
Olympische Spelen.
Afstemming gerealiseerd tussen de sporters en hun omgeving om zich zodoende optimaal te
kunnen voorbereiden
Contacten onderhouden met betrokkenen zoals, officials van FINA, KNZB en coaches van
deelnemende landen
Voor en tijdens het toernooi logistieke zaken geregeld voor de sporters van het Nederlands
team

2000-2004
HOOFDCOACH VAN HET HEREN WATERPOLO TEAM AZC ALPHEN AAN DEN RIJN
• Gedurende 4 jaar AZC hoofdcoach geweest en ieder jaar landskampioen geworden
• Tijdens deze 4 jaar, 2 maal de nationale beker veroverd
• Drie seizoenen het team begeleid als hoofdcoach in de Europese competitie
• Trainingsplan van hoog niveau ontwikkeld en uitgevoerd om de sporters verder te excelleren om
zodoende het team te kunnen meten met de Europese waterpolo teams. Als resultaat twee
seizoenen in de Europese competitie bij de beste 8 teams gekomen. In de Nederlandse
competitie alle jaren als coach het kampioenschap binnen gehaald.
• Sporters gestimuleerd om te denken en te handelen op professioneel niveau met als resultaat
ieder seizoen deelname aan Europese wedstrijden en beker- en nationale kampioenschappen.

1977-1987
SPELER EN AANVOERDER (5 JAAR) VAN HET NEDERLANDS WATERPOLO TEAM
• Deelname aan Europese Kampioenschappen in 1981, 1983, 1985 en 1987
• Deelname aan Wereld Kampioenschappen in 1978, 1982 en 1986
• Deelname Olympische Spelen in 1980 (Moskou) en 1984 (Los Angeles)

1976-2001
WATERPOLO SPELER VAN AZC ALPHEN
• Waterpolo speler en aanvoerder gedurende 7 jaren van AZC
• 10 x Nederlands kampioen en 11 x beker kampioen
• 14 jaar deelgenomen in de Europese waterpolo competitie
• 2 x finalist tijdens de Europa Cup
• Topscoorder als Nederlandse speler in de Europese competitie
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BEROEPS ERVARING
1988-2000
DIRECTEUR EN EIGENAAR VAN CITROEN DEALER TE GOUDA
• Omzet van 3 miljoen verhoogd naar 10 miljoen gulden
• Personeel aangenomen
• Begrotingen bewaken en bijsturen
• Jonge monteurs de kans gegeven werk en studie te laten combineren en zich zodoende te laten
ontwikkelen op jonge leeftijd in hun talent
• Diverse prijzen ontvangen van de importeur op het gebied van service
• In overleg met gemeente en importeur nieuwbouw gerealiseerd. Met de gemeente Gouda
intensief overleg gepleegd om locatie in het centrum te verlaten en nieuwbouw te realiseren op
een industrieterrein.

1982-1988
HOOFD AFDELING VERKOOP BIJ CITROEN DEALER TE GOUDA
• Verantwoordelijk voor de gehele verkoop afdeling, inclusief de marketing
1981-1982
ASSISTANT VERKOPER BIJ CITROEN DEALER TE GOUDA
• Verkopen van nieuwe en gebruikte automobielen
• Het opstellen van verkoop contracten en het afleveren van de automobielen aan de koper
1979-1980
SERGEANT IN HET LEGER VAN NEDERLAND
• Het volgen van de officiers opleiding
• Het opleiden van soldaten om monteur in het leger te worden
• Aanvoerder van het Nederlands leger waterpolo team

OPLEIDING
1978-1980 Academie voor de automobile industrie , IVA te Driebergen
• Stage bij importeur Citroen Nederland te Amsterdam
1973-1977 Lyceum HAVO te Gouda

BEHEERSING TALEN
Nederlands
Engels
Duits (mondeling)
Frans (un petit peu))
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