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Lid van triathlonvereniging   Lid bij Triathlon Vereniging Haarlemmermeer,   

Veteranium (Tritanium) en  Edo Sports 
 
Reden/doel van mijn TR-lidmaatschap:  
 
Inzetten voor de triathlonsport, bijdragen aan het bestuur en een succesvolle NTB in het 
algemeen voor alle leden. 
 
 
 
Beknopt CV (zowel sportief als maatschappelijk) 
 
Al sinds jonge leeftijd actief in de triatlonsport met een klein aantal wedstrijdjes per jaar in 
mijn geboorteregio (Drenthe). Daarnaast zeer actief geweest met wedstrijdzwemmen. 
Tijdens mijn studie Farmacie in Groningen (2000 - 2008) steeds actiever geworden in de 
triathlon zowel op sportief vlak als in bestuursfuncties bij G.S.T.V. Tritanium en Stichting 
Wintertriathlon Groningen. Daarnaast als jurylid bij diverse wedstrijden gejureerd. Na 2008 
verhuisd richting randstad waar het werkzame leven en ouderschap begon waardoor het 
sporten tot 2018 op een lager pitje is komen te staan. Sinds april 2018 ben ik weer 
fanatieker gaan trainen en deelgenomen in 2e divisie competitie. In 2020 zal het deelname 
aan de 1e divisie worden. In april 2019 ben ik toegetreden tot bestuur van Triathlon 
Vereniging Haarlemmermeer in de functie van Vice-Voorzitter/Technisch Coördinator.  
 
Sinds 2009 werk ik in het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) waar ik mijn 
promotietraject en specialisatie tot ziekenhuisapotheker heb gevolgd. Sinds 2015 ben ik 
werkzaam als Ziekenhuisapotheker Laboratorium met aandachtsgebied TDM & Toxicologie, 
waar ik zowel taken in het kader van patiëntenzorg als wetenschappelijk onderzoek uitvoer. 
Daarnaast heb ik zitting in diverse inter-(nationale) commissies binnen mijn vakgebied. 
 
 
 
Gedragscode voor TR leden 
 
Aan alle TR-leden is gevraagd welke nevenactiviteiten zij in de triathlonsport vervullen, zodat 
dit volledig transparant en inzichtelijk is voor de leden die zij vertegenwoordigen.  
 
Vraag: welke bestuurlijke activiteiten voert u nog meer uit in de triathlonsport? 
Antwoord: Vice-Voorzitter Triathlon Vereniging Haarlemmermeer (TriVH) 
 
Vraag: welke sporttechnische en/of officialactiviteiten voert u uit in de triathlonsport? 
Antwoord: Technisch Coördinator / Trainer TriVH 
 
Vraag: zijn er andere triathlongerelateerde belangen die relevant zijn voor uw functioneren 
in de TR? 
Antwoord: Nee 


