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 Functie Taak (samenvatting) Verantwoording 

aan 

Henry Bonnes Technisch directeur 
 

• Ontwikkelt het topsport 
meerjarenbeleidsplan 

• Realiseert topsportprogramma, 
talentontwikkeling en 
talentherkenning olympisch en 
paralympisch. 

 

• Maakt (met de fin. Controller) 
en bewaakt de 
topsportbegroting.  

 

• Samenstelling coaches en 
begeleidingsteam. 

 

• Geeft leiding aan het 
technische kader 

• Evalueert met coaches en 
atleten van 
topsportprogramma 

• Coördinatie en overzicht op 
(wetenschappelijke) 
begeleiding 

• Accordeert criteria, selectie en 
uitzending duathlon en 
triathlon LD evenementen 

Algemeen Directeur 

Marcel ten Wolde Hoofdcoach 
talentontwikkeling  
 

• Realiseren van een optimale 
afstemming en doorstroom 
tussen instroom-, opleidings- en 
topsportprogramma. 

 

• Evalueert met coaches en 
atleten van instroom- en 
opleidingsprogramma. 

 

• Regelt status, faciliteiten en 
voorzieningen sporters RTC – 
NTC – OS samen met TS-
ondersteuning 

 

• Geeft leiding aan en 
ondersteunt de RTC en regio 
trainers.  

 

• Coördinatie projecten 
‘regionale talentontwikkeling’ 

 

• Plannen, organiseren en 
uitvoeren van de centrale TO-
trainingsmomenten 

 

Henry Bonnes (inhoud & 
proces) 
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• Coördinatie en organisatie 
talententestdagen  

 

• Inbedden van ‘leerlijnen’ van 
instroom- tot topsport 
programma 

 

• Inbedding meerjaren 
opleidingsplan bij verenigingen 

Hester Balkema Ondersteuning topsport 
 

• Inschrijving internationale 
wedstrijden, organisatie reis en 
verblijf internationale 
wedstrijden.  

 

• Teammanager tijdens 
gecombineerde WK/ EK voor 
OS/PS/Jun/o.23  

 

• Regelt status, faciliteiten en 
voorzieningen sporters RTC – 
NTC – OS en heeft hiervoor 
contact met NOCNSF.  
 

• Wedstrijdkleding, 
trainingskleding 

 

• Ondersteuning TD, HCTO, 
Bondscoaches, coördinatoren 
LD, Duathlon, Agegroup 
coordinator. 

 

Henry Bonnes/ Marcel 

ten Wolde 

Jelmer van Waveren NTC bondscoach Parijs / 
NTC / RTC Limburg - Sittard 

• Coach en trainer Parijs/ NTC 

atleten voor training en 

wedstrijden 

• Opstellen van een trainings-, 
wedstrijdjaarplan, weekplan en 
dagplan inclusief het monitoren 
hierop via TrainingPeaks. 

 

• Leiding dagelijks programma 

sporttechnisch (korte en lange 

termijnplanning) 

• Initieert het Multi Disciplinair 

overleg met het 

begeleidingsteam 

Henry Bonnes (inhoud 
en proces) 

Bas de Bruin Bondscoach Paralympisch 
programma Alkmaar 
 
 

• Coach en trainer paralympisch 

programma voor training en 

wedstrijden.  

• Opstellen van een trainings-, 
wedstrijdjaarplan, weekplan en 

Henry Bonnes (inhoud 
en proces) 
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dagplan inclusief het monitoren 
hierop via TrainingPeaks. 

 

• Leiding dagelijks programma 

sporttechnisch (korte en lange 

termijnplanning) 

• Initieert het Multi Disciplinair 

overleg met het 

begeleidingsteam 

Marcel Wouda a.i. Ass. Bondscoach olympisch 
NTC/ RTC Limburg - Sittard   
 
 

• Coach en trainer NTC/ RTC 

atleten voor training en 

wedstrijden 

• Opstellen van een trainings-, 
wedstrijdjaarplan, weekplan en 
dagplan inclusief het monitoren 
hierop via TrainingPeaks als 
NTC trainer/ coach  

Henry Bonnes 
(Inhoud en proces) 

Sander Berk 
 
 

embedded scientist – 
trainer/coach 
 

• Implementatie 

wetenschappelijke inzichten en 

bruikbare innovatie 

• Testprogramma Parijs OS + PS, 

NTC, alle RTC-programma’s en 

testprogramma talent 

identificatie en ‘talent transfer’. 

(Samen met HCTO)  

• Prestatie diagnostiek/ race 

analyse/ advisering RTC/ NTC 

coaches training en 

periodisering. 

• Trainer NTC/ RTC trainingen, en 

coach tijdens wedstrijden. 

Coach gestuurd via 
bondscoach 
(Olympisch),  
Bas de Bruin 
(paralympisch) 
Marcel ten Wolde 
(opleiding) 
 
Henry Bonnes (proces) 

Remco de Veen Regio trainer  
 
 

• Talentscouting regio Limburg Marcel ten Wolde 
(inhoud) 
Henry Bonnes  (proces) 

Neiske Becks Talentcoach para Zuid-NL 
 

• Talenten identificatie 

paralympisch, ‘Talent transfer’ 

en ontwikkeling 

Bas de Bruin (inhoud) 
Henry Bonnes (proces) 

Ruud Kuipers Talentcoach para Noord-NL 
 

• Talenten identificatie 

paralympisch, ‘Talent transfer’ 

en ontwikkeling 

Bas de Bruin (inhoud) 
Henry Bonnes (proces) 

Tanya ten Velden 
 

RTC-talentcoach en  
Regiotraining regio Alkmaar 
 

• Talentcoach en coördinator RTC 

Alkmaar 

Marcel ten Wolde 
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Paul Verkleij 
Ilona Eversdijk 

RTC-talentcoach en 
regiotraining Flevoland - 
Almere 
 

• Talentcoach en coördinator RTC 

Flevoland Almere 

Marcel ten Wolde 

Armand van der Smissen 
/ Toine van Diessen 

RTC-talentcoach en 
regiotraining Brabant 

• Talentcoach en coördinatie RTC 

Brabant - Tilburg 

Marcel ten Wolde 

Frank Janssen / Melvin 
Keppel 

RTC-talentcoach en regio 
training midden NL Utrecht.  
 

• Talentcoach en coördinatie RTC 

Midden NL - Utrecht 

Marcel ten Wolde 

NTC begeleiding Functie • Taak Verantwoording aan 

Mannes Naeff 
 
 

Bondsarts NTC 
 
 

• Coördinatie medisch team 

• Jaarlijkse medische keuring  

• Blessure diagnose, behandeling 
en begeleiding  

• Aanvraag TUE OS/ PS 

Henry Bonnes (proces)  

Paul Grandjean  
 
Sportartsen TeamNL 
centra 

Sportarts paratriathlon 
 
RTC's 

• Jaarlijkse medische keuring  

• Blessure diagnose, behandeling 
en begeleiding  

Bas de Bruin / Marcel 
ten Wolde 
(sportinhoudelijk)  
Henry Bonnes (proces)  

Fysiotherapie FysioQ 
Edwin Meulenberg 

Fysiotherapie Sittard            
 
Op afspraak 

• Leiding fysiotherapie 
programma 

• Blessurebehandeling 

• Blessurepreventie op 
maandagmiddag 

• ‘on the road’ begeleiding 

Bondscoach 
Bas de Bruin 
 
Henry Bonnes (proces) 

Tanja Sarenac Fysieke training NTC OS + 
PS en RTC-programma 
 

• Jaarlijks spierbalans- onderzoek 

• Voorschrijven en geven van 
individueel rompstabiliteits en 
krachtprogramma atleten 

• Frequent controle 
oefenprogramma 

Bondscoach 
Henry Bonnes (proces)  
 

Rob van der Werf 
 

Voeding 
 
Op afspraak/ projecten 

• Trainingsvoeding 

• Wedstrijdvoeding 
• Gezonde voeding/ gezond 

presteren 

• Supplementen  

• Bodycompositie 

Bondscoach 
Henry Bonnes (proces) 

Bregje den Ambtman  
 
Joost Pluims 
via teamNL centrum 
Zuid.  
 
 
 
 
 

Mentale begeleiding  
Prestatie gedrag 
Leefstijlcoach 
 
Op afspraak/ projecten 
 
 
 

• Intakegesprekken 

• Identificeert sterke/zwakke 
kanten atleten (competentie 
profiel)  

• Ontwikkelen mentale 
vaardigheden en competenties 
Parijs, NTC/RTC  groep 

• Begeleiding atleten 

• Begeleiding coaches 

• Bijdrage teamcultuur 

Bondscoach 
Henry Bonnes (proces) 
 

Javier Sarmiento Masseur 
op afspraak 

• Massage Coaches en 
fysiotherapeut (inhoud) 
Henry Bonnes (proces) 

Kelly / Marion Watersley Woonbegeleiding • Woonbegeleiding Henry Bonnes 

Yvonne van Weert CTO 
Zuid 

Studiecoördinator  • Optimaliseren combinatie 
topsport en onderwijs 

Coaches (inhoud) 
Henry Bonnes (proces) 

 


