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Reden/doel van mijn TR-lidmaatschap:
In de afgelopen 25 jaar ben ik al vanuit diverse posities actief geweest in de sport. Via
de Triathlonraad kan ik vanuit een andere en nieuwe invalshoek een bijdrage blijven
leveren aan de ontwikkeling van de triathlonsport en de triathlonbond.

Beknopt CV (zowel sportief als maatschappelijk)

Getrouwd en heb een zoon van bijna 15, die inmiddels een fanatiek baanatleet is. In het
dagelijks leven ben ik werkzaam als beleidsadviseur in de gezondheidszorg, waarbij ik me de
laatste jaren met name heb bezig gehouden met de ouderenzorg.
Medio jaren 80 werden mijn toen nog hardlopende ouders gegrepen door de triathlonsport,
toen deze op enig moment in ons dorp (Rosmalen) vaste voet aan de grond kreeg. Een paar
jaar later was ik ook om, met alle gevolgen van dien. Sinds die tijd zelf ettelijke triathlons
(waaronder ruim 15 keer de lange afstand) gedaan, zowel in de zomer als in de winter.
Vanaf het moment dat ik na mijn studie neerstreek in Den Haag ben ik lid geworden van de
plaatselijke vereniging, RTC, en voelde ik mij vanaf het begin al aangetrokken tot het
randvoorwaardelijke naast het sporten zelf. Al kort na mijn toetreden tot RTC nam ik zitting
in het bestuur, en dat heb ik ruim 8 jaar met veel plezier gedaan. Daarnaast ben ik ruim 15
jaar actief geweest als organisator van de Haagse Triathlon en stond mede aan de wieg van
de omvorming van de Haagse triathlon naar de eerste off-road triathlon in Nederland, de
Beach Challenge. Van daaruit ben ik ook mede-initiator geweest van wat nu is uitgegroeid
tot het NTB-crosscircuit.
Via een clubgenoot ben ik ook al in een vroeg stadium het officialwerk in gerold. Ook zo’n
randvoorwaardelijk aspect van de sport die mij trok. En in de afgelopen jaren ben ik daar
inmiddels doorgegroeid naar inmiddels ITU Technical Official Level 2.
In 2000 ben ik vanuit mijn eigen nieuwsgierigheid van wat er omging in de sport gestart met
Triathlon Web Nederland (nu Triathlon226). Dit initiatief is – als je het als hobby ziet gierend uit de hand gelopen, maar nog net zo bevredigend als toen ik ermee begon.

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: Op dit moment heb ik er geen meer. In het verleden (1992-2000) ben ik
secretaris en later voorzitter van RTC Den Haag geweest. Daarnaast ben ik medeinitiatiefnemer van de Beach Challenge triathlon en heb 14 jaar als voorzitter deel
uitgemaakt van het stichtingsbestuur (2000 – 2013).

Vraag: welke sporttechnische en/of officialactiviteiten voert u uit in de triathlonsport?
Antwoord: NTB-official sinds ca. 1995, inmiddels sinds 2012 opererend op ITU level 2
niveau. Daarnaast ben ik sinds 2015 wedstrijdsecretaris van de Powerman Holland.
Vraag: zijn er andere triathlongerelateerde belangen die relevant zijn voor uw functioneren
in de TR?
Antwoord: Zoals hierboven al duidelijk wordt, ben ik momenteel eigenaar / hoofdredacteur
van Triathlon226.nl.

