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Reden/doel van mijn TR-lidmaatschap:  
 
De TriathlonRaad (TR) is de vertegenwoordiger van NTB-leden richting het bondsbestuur. Vanuit de TR lever ik graag 
een bijdrage in de verdere ontwikkeling van de triathlonsport- en NTB.  
 
 
Beknopt CV (zowel sportief als maatschappelijk) 
 
Sport loopt als een rode draad door mijn leven. In mijn jeugdjaren droomde ik van een carrière als profvoetballer en 
kwam ik uit voor de selecties van NAC en Willem II. Na mijn opleiding als sportdocent belandde ik in de 
fitnessbranche als manager van een fitnessclub en maakte ik ook kennis met de ondernemende kant van sporten en 
bewegen. Sinds 2003 ben ik algemeen directeur van NL Actief, de brancheorganisatie van sport- en beweegbedrijven 
in Nederland. Samen met NOC*NSF de grootste sportorganisatie van ons land. In onze sector sporten zo’n 4 miljoen 
Nederlanders. In 2012 heb ik mijn Master of Science afgerond, op het onderwerp sport- en beweeginnovatie. Ik heb 
meerdere bestuursfuncties vervuld in de recreatieve sportsector en ik ben medeoprichter van PARTIJvdSPORT, de 
enige landelijke politieke partij die het belang van sport, bewegen en gezonde leefstijl voor alle Nederlanders en een 
gezonde samenleving als uitgangspunt neemt. Vier jaar geleden ben ik zelf begonnen met triathlon en inmiddels zijn 
ook mijn twee dochters fanatiek triathleet. We vormen dus een echte triathlon-familie.  
 
 
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: geen 
 
Vraag: welke sporttechnische en/of officialactiviteiten voert u uit in de triathlonsport? 
Antwoord: geen 
 
Vraag: zijn er andere triathlongerelateerde belangen die relevant zijn voor uw functioneren in de TR? 
Antwoord: geen 


