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1. Terugkijken en een blik vooruit  
 

2018 ligt bijna achter ons. Tijd om met elkaar even terug te kijken en vooruit 

te blikken naar 2019.  

 

In 2018 zijn we met een (gedeeltelijk) nieuw bestuur met veel enthousiasme 

aan de slag is gegaan. Nadat we in het voorjaar de koers voor de 

komende jaren hebben bepaald, maakten we concrete plannen hoe 

daar te komen. We kunnen nu tevreden vaststellen dat er veel van die 

plannen is verwezenlijkt.  

Wat wilden we het afgelopen jaar dan allemaal aanpakken?  

▪ Leden meer in verbinding, met het bestuur en met elkaar d.m.v. het 

organiseren van events en reünies 

▪ Ledengroei, door (weer) als vereniging aantrekkelijk te zijn 

▪ Erfgoed positioneren als belangrijkste pijler van de NVOD 

▪ Een professioneler functionerend bestuur 

▪ Uitbreiding van de beschikbare middelen 

▪ Vergroten naamsbekendheid en herkenbaarheid 

We merken dat het zichtbaarder worden, het meer in contact en in 

verbinding met elkaar en met onze partners en ons functioneren als 

bestuur, aantoonbaar is verbeterd.  

Denk bijvoorbeeld aan hele mooie activiteiten als het bezoek aan Team 

Brunel tijdens de Volvo Ocean Race in Scheveningen, het WK allround 

schaatsen in het Olympisch Stadion en Touch of Gold in het Ziggo Dome. 

Maar ook zeker aan de zeer geslaagde reünie Mexico ’68 op Papendal. 

Er is meer contact met de leden door de nieuwsbrieven - met nieuwe 

inhoud zoals interviews. De eerste Doorlopend Vuur werd zelfs onder alle 

NVOD én TeamNL leden en betrokkenen verspreid. We hebben d.m.v. een 

enquête onderzocht wat leden van de NVOD verwachten, en kunnen 

daar nu meer op sturen. De resultaten van dit onderzoek vindt u verderop 

deze Nieuwsbrief.  

Met het opzetten van de nieuwe commissies PR & Communicatie, Erfgoed 

en Events hebben we vele enthousiaste mensen (zowel NVOD-leden als 

niet-leden) bij onze ontwikkeling kunnen betrekken. De leden van Erfgoed 

bijvoorbeeld onderzoeken de komende maanden de maatschappelijke, 

educatieve en culturele waarden van de NVOD en werken hun plannen 

daarover uit. 

Professionele bestuurlijke ondersteuning helpt ons zowel intern als extern 

slagvaardiger te zijn. We kunnen daardoor zichtbaarder en efficiënter zijn 

voor onze leden, partners en maatschappij. 

 

Het jaar 2019 staat voor de NVOD in het teken van het Olympisme.  

Olympisme gaat over sport, educatie en cultuur. Een levensfilosofie, die de 

kwaliteiten van lichaam, wilskracht en geest verheft en met elkaar 

combineert. Door sport te vermengen met cultuur en educatie, stimuleert 

Olympisme een manier van leven die gebaseerd is op plezier in inspanning,  
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de educatieve waarde van ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ en respect 

voor universele ethische principes. 

Olympisme stelt sport in dienst van een evenwichtige ontwikkeling van 

mensen. Op die manier hoopt het bij te dragen aan een vreedzame wereld, 

waarin menselijke waarden voorop staat. 

 

Het spreekt voor zich dat Olympisme een begrip is dat diep geworteld hoort 

te zijn  binnen de NVOD gelederen. Als ‘ambassadeur’ van Olympisme gaan 

we dit breed en zichtbaar uitdragen. Hoe? Daar komen we volgend jaar 

uitgebreid op terug.  

 

Tot slot nog een tipje van de sluier; Er zijn plannen om Tokyo 1964 en 2020 aan 

elkaar te verbinden. We willen dit groots aanpakken! We denken aan 

ontmoetingen tussen deelnemers 1964 en 2020, bijeenkomsten met als thema 

Japan, en de mogelijkheid om als NVOD-er naar de Olympische Spelen te 

gaan. Vanaf januari starten we met de organisatie, leden die actief mee 

willen organiseren kunnen zich rechtstreeks melden.  

 

Kortom, ook in 2019 bouwen we met elkaar verder aan een bruisende NVOD 

vereniging waar je als trotse Olympiër blij bent om lid van te zijn.   

Namens het NVOD bestuur en de commissies wens ik iedereen  

Fijne feestdagen en een Gezond en Gelukkig Nieuwjaar!  

 

 

Hartelijke groet, 

Edwin Benne, Voorzitter 

 

 

 

 

 

2. In gesprek met Jacques Brinkman 

WK Hockey 2018 

Jacques Brinkman zag tijdens het WK Hockey in India alle wedstrijden van het 

Nederlands team. Zowel als liefhebber, maar ook als vader van Thierry die nu 

al drie jaar deel uitmaakt van het Nederlands team. 

Zelf behoorde Jacques tot een soort van gouden generatie die zorgde voor 

heel veel oranje succes. Goud op de Olympische Spelen van 1996 en 2000 en 

ook goud op de Wereldkampioenschappen van 1990 en 1998. In 1987 

debuteerde hij en maakte toen meteen deel uit van het team dat in dat jaar 

Europees Kampioen werd. De eerste Olympische Spelen van Jacques 

Brinkman was Seoul 1988 en daar veroverde Nederland brons. Staat zoon 

Thierry nu nog aan het begin van zijn carrière, Jacques kwam tot een totaal 

van 337 interlands. 

Nu runt hij samen met zijn oom Bierbrouwerij de Uddelaer in het koetshuis van 

Kasteel Staverden op op de Veluwe. Jacques: “Brouwen, bottelen, verkopen, 

alles wordt in eigen beheer gedaan. We zijn officieel pas iets meer dan een 

maand open. In 2015 speelde ik al met de gedachte om dit te gaan doen en 

in 2017 zijn we met de voorbereidingen begonnen en uiteindelijk hebben we 

in november 2018 een fantastische opening gehad. Steeds meer mensen 

weten ons te vinden en drinken “ons” bier in onze brewpub. Meer dan de helft 

van de omzet halen we nu uit toeristen die ons bedrijf bezoeken en verder 

leveren we ook steeds meer aan restaurants op de Veluwe”. 

Voor aanvang van het WK Hockey in India sprak ik al met Jacques Brinkman 

en die zag op dat moment zeker 7 kanshebbers op de wereldtitel waar 

Nederland er uiteraard eentje van was.  
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Hoe kijkt Jacques terug op dit WK: “Al met al was het natuurlijk een heel lang 

toernooi waarbij er met name in de eerste tien dagen ook heel veel rustdagen 

zaten. Nederland won vrij gemakkelijk van Maleisië, maar speelde in de 

tweede wedstrijd tegen Duitsland een heel matig laatste kwart waardoor de 

Duitsers uitliepen naar 4-1. Eerste worden in de poule was daarna onmogelijk 

en moest Nederland de laatste poule wedstrijd tegen Pakistan winnen. De 

winst van 5-1 doet vermoeden dat dit een makkie was, maar dat was echt 

niet zo. 

Daarna dus een tussenronde voor Nederland en die achtste finale werd 

eenvoudig gewonnen van Canada. Iedereen keek toen al vooruit naar de 

kwartfinale waarin Nederland gastland India zou treffen. Dat werd een 

geweldige wedstrijd in een unieke ambiance. India kwam op 1-0, Thierry 

scoorde de 1-1 en pas in het laatste kwart kwam de beslissing toen Mink van 

de Weerden scoorde via een strafcorner. Het stadion was opeens doodstil. 

Daarna nog een Halve Finale en Finale te gaan met als gemeenschappelijk 

kenmerk dat de beslissing via shootouts moest vallen. Jacques: “Eigenlijk 

waren de shootouts in de Halve Finale tegen Australië niet nodig geweest. 

Nederland stond kort voor tijd met 2-0 voor en hadden dat gewoon moeten 

winnen. Maar gelukkig waren er daarna bij de shootouts een aantal hele 

mooie Nederlandse acties en plaatste Nederland zich voor de finale tegen 

België.” 

 

De finale Nederland tegen België werd een wedstrijd waarin de verdediging 

centraal stond bij beide teams. Uiteindelijk dus weer shootouts en nu trok 

Nederland aan het kortste eind. De onbevangenheid die sommige spelers 

hadden bij de shootouts tegen Australië, leek nu een stuk minder. 

Jacques: “In mijn tijd kenden we nog geen shootouts, maar werden er 

strafballen genomen . Op strafballen kun je heel goed trainen en ook hoef je 

tijdens zo’n strafbal niet zo veel na te denken en beslissingen te nemen. 

Shootouts zijn al veel moeilijker, maar ook veel lastiger om op te trainen. Een 

keeper kan dat nooit heel lang achtereen doen, eenvoudigweg omdat zo’n 

shootout voor de keeper veel vermoeiender is”. 

 

En nu. Jacques: “De laatste twee mondiale titels waren van 1998 (WK) en 2000 

(OS), zodat  er nu in feite een hele generatie is die nog nooit mondiaal goud 

heeft gewonnen. Dat verklaarde ook de enorme teleurstelling bij de oudere 

spelers na afloop van de finale. Nu zullen bond, clubs en spelers samen 

commitment moeten hebben om goud in Tokyo 2020 als realistisch doel te 

kunnen hebben. Maar dan zal de komende 18 maanden wel alles in het teken 

van dat doel moeten staan”. 
 

 

 

 3. Erfgoed in beeld  
Op 6 oktober is de commissie “Erfgoed” onder leiding van bestuursleden 

Deborah Gravenstijn en Enith Brigitha voor het eerst bijeengekomen. Na een 

enthousiast weerzien en het ophalen van verhalen werd het al gelijk duidelijk 

dat deze groep van duidelijkheid en structuur houdt met als drive een doel. 

 

Tokyo 2020… 

Aan de slag ! 
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We stellen de Erfgoed commissieleden kort aan u voor:  

▪ Ron Steens: Hockey OS 1976, 1984 

Aanvoerder Klein Zwitserland en talentvolle voetballer. 

Nu: pensioen, maar nog veel contacten als recruiter 

▪ Ben Hilgers: Historicus 

Werkzaam bij verschillende musea 

Nu: werkzaam voor NOC *NSF als verzamelaar van OS-objecten 

▪ Hans Klippus: Decennia sportjournalist voor het NRC en AD 

Nu: Freelancer, tevens bestuurslid 144 

▪ Marianne Vermaat – van Leeuwen: Zwemmen OS 1972 

Zwemtrainer en secretaresse en administratieve medewerker 

Nu: management assistent douane Schiphol Cargo 

▪ Enith Brigitha:  zwemmen OS 1972 en 1976 

Zwemtrainer-coach 

Nu: all-round zwemonderwijzeres en oppas kleinkinderen 

▪ Deborah Gravenstijn: Judo, OS2000, 2004, 2008 

Fysiotherapeut en trainer-coach 

Nu: re-integratie coach en projectleider 

 

We stelden ons als Erfgoed commissie de volgende vragen om de kaders te 

bepalen: 

“Wat verstaan we onder Erfgoed?” Dit leverde de volgende gedachten op: 

➢ Olympic Experience 

➢ Geschiedenis 

➢ Bezieling 

➢ Olympische voorwerpen 

➢ Data die digitaal beschikbaar is 

➢ Vragen beantwoorden via website 

➢ Sporticonen 

➢ Activiteiten NOCNSF koppelen met erfgoed 

➢ Uitstralen door vitrines 

➢ Reünies 

➢ De mens achter de sporter 

➢ Het materiaal achter de sporter 

➢ Wat heeft het je gebracht? 

 

“Hoe gaan we Erfgoed uitdragen?” 

Het kernwoord hierbij is Olympisme. Olympisme is het verbinden van 

sportieve, educatieve en culturele waarden. Het gaat daarbij om 

evenwichtige ontwikkeling van mensen gericht op excelleren, vriendschap 

en respect. We gaan reünies ondersteunen en organiseren. Tevens gaan we 

verhalen en materialen verzamelen en data publiceren. 

 

“Wat is het doel van de Erfgoed commissie?” 

Erfgoed duurzaam verzamelen bij de bron, in de vorm van data, teneinde 

te borgen dat Olympische historie niet verdwijnt.  

 

 

 

 

Olympisme 

Symbool van 

verbinding  
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Een van de mooiste vormen van respect vanuit het Olympisme is hoe of Anton 

Geesink zijn met goud bekroonde wedstrijd afsloot op de Olympische 

Zomerspelen in Tokio in 1964, in het hol van de leeuw, in de speciaal voor het 

judo gebouwde hal genaamd ‘Budokan’. Onder toeziend oog van 

vijftienduizend toeschouwers, waaronder de Japanse kroonprins Akihito, 

stapte Geesink op 23 oktober 1964 de mat op met zijn tegenstander Akio 

Kaminaga. De hele wereld keek of luisterde mee op de radio, want dit was 

een wedstrijd die al jaren in de lucht hing. De twee judoka’s waren aan elkaar 

gewaagd en daarom besloot Geesink over te gaan tot psychologische 

oorlogsvoering. Het hele toernooi negeerde Anton Geesink zijn Japanse 

tegenstander. Zelf zei hij er het volgende over. “Ja, het is echt een kwestie van 

psychologische oorlog voering. Maar het is gelukt. Bovendien was ik dus nu 

qua conditie nog beter dan in 1961. Maar ik had dus met gemak de helft van 

die conditie kunnen hebben.”  

 

Citaat: “Nu heb ik het rustig aan gedaan. Ik wist dus, het is enorm moeilijk om 

met een rechtstreekse aanval Kaminaga te werpen, omdat Kaminaga erop 

getraind was in overnametechnieken, hè. Dus ik moest eigenlijk half 

aanvallen. En die halve aanvallen die moesten dus ook nog een bepaalde 

tijd, bepaalde manier resulteren in, in een voordeel, in regeldaad eigenlijk, hè. 

Dus zonder risico te nemen. En dat probeerde ik dus te fiksen tot een minuut 

of zes. Ik had dus gedacht, als ik dus zonder risico te nemen, in de eerste zes 

minuten, want Kaminaga valt dus niet aan, dus als ik in de eerste zes minuten 

een aanval had gedaan, met resultaat, dan was het de verplichting eigenlijk 

van die Kaminaga om ertegenaan te gaan, en wanneer dus een Kaminaga 

dus gaat aan gaat vallen, dan is voor mij de aanval vrij makkelijk. En daar is-

ie dus eigenlijk ingetippeld.”.  

 

Wat er toen gebeurde was een fantastische vorm van respect, moed en 

waardigheid. Scheidsrechters en fans wilden de mat oplopen terwijl 

Kaminaga nog verslagen uitgestrekt op de mat lag. Hoewel het spel op 

punten uitgespeeld was, hield Anton Geesink de waardigheid van en respect 

voor zijn tegenstander overeind. Hij hief zijn hand en met dit schijnbaar simpel 

gebaar wist hij de situatie van krankzinnige fans en dolle felicitaties te 

herstellen tot aan het moment dat de wedstrijd echt afgelopen was en zijn 

tegenstander zich weer had opgericht. Op het moment dat het gebeurde, 

waren veel Japanners niet echt blij met deze boomlange Utrechter. Dat 

gevoel bleef gelukkig niet lang hangen, omdat de Japanners wisten dat 

Anton Geesink daarmee judo op de wereldkaart had gezet. De Japanners 

waren onder de indruk hoe Anton zijn overwinning vierde. Hij ging niet 

uitbundig juichen, maar bleef respectvol tegenover zijn tegenstander. Dit 

konden de Japanners als geen andere respecteren.  

 

4. Het armgebaar van Anton Geesink 

Een voorbeeld van Olympisch Respect 
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5. NVOD Enquête – Resultaten  

Een klein succes, maar liefst 254 respondenten hebben de enquête ingevuld 

die wij eind oktober naar alle leden van NVOD verstuurd hebben. Het doel 

van de enquête was om inzicht te krijgen in hoe wij onze achterban nóg beter 

kunnen bereiken in de toekomst, welke digitale middelen/platformen we 

daarvoor het beste kunnen gebruiken en welke content het leukst gevonden 

wordt om te lezen in Doorlopend Vuur.  

Hieronder een aantal uitkomsten: 

• De gemiddelde invultijd was 3.25 minuten, dus jullie zijn/waren niet 

alleen snel op de baan, veld, water, tracks, ski’s, te paard maar ook 

op de computer… 

• 81% van alle respondenten geeft aan dat zij graag per digitale 

nieuwsbrief (e-mail) op de hoogte gehouden wilt worden m.b.t al het 

NVOD nieuws.  

• Wat lezen jullie het liefst in Doorlopend Vuur? Het was close maar 

hieronder het podium: 

Goud: Olympisch Nieuws – 76,38% 

Zilver: Interviews & Achtergrond informatie (ex)-Olympiërs – 75,98% 

Brons: Verslag NVOD events en informatie m.b.t upcoming events – 

72,44% 

• Waarom ben je lid van het NVOD; Eens een Olympiër altijd een 

Olympiër, de verbinding met elkaar, dat vinden jullie belangrijk. We 

zijn een unieke groep mensen met unieke achtergronden in de sport 

maar hebben het Olympische met elkaar gemeen – een mooi 

gegeven!       

 

Wij zijn weer wat wijzer geworden en gaan door waar we al mee bezig waren, 

mooie, unieke content genereren. Met de uitkomsten van de enquête weten 

we dat we op de goede weg zijn, door Doorlopend Vuur digitaal bij jou in de 

inbox te krijgen. En weten we ook welke content/vaste rubrieken jij interessant 

vindt. We zien daarnaast ook dat we in mindere mate connectie hebben met 

de ‘jongere’ Olympiër <40, werk aan de winkel dus en op naar een nieuwe 

PR! 
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   Bron: eToon.com  

7. Events – NVOD sluit 2018 af 
Na de vele mooie events die we dit jaar met elkaar hebben bezocht, 

waaronder het WK Schaatsen de de Volvo Ocean Race, staat ons nog 1 

fantastisch event te wachten in 2018. We sluiten het jaar met 130 personen 

in stijl af in de Ziggo Dome bij ‘A Touch of Gold’. A Touch of Gold is hét 

grootste showsport spektakel van Europa met een voorstelling vol 

verrassing en verwondering. Olympische turnhelden, waaronder Sanne 

Wevers en Epke Zonderland, en 100 andere wereldsterren op het gebied 

van acrobatiek en gymnastiek zijn te bewonderen tijdens deze show op 

zaterdag 29 december. Wij hebben er ontzettend veel zin in.  

 

Verder is het bestuur momenteel bezig met het opzetten van een 

nieuwe evenementencommissie van Olympische sporters om ook komend 

jaar weer een aantal fantastische events te organiseren voor u. 

  

In de kalender 2019 is een overzicht opgenomen van de 

sportevenementen die plaatsvinden in Nederland. Afhankelijk van de 

belangstelling en mogelijkheden gaan wij in de komende periode 

specifieke evenementen kiezen waar we met onze vereniging een NVOD 

Event  gaan organiseren. 

6. Curling op weg naar …  

Het Nederlands Curling team was in 2018 in de race voor plaatsing voor de 

Olympische Winterspelen. Eind november 2016 bereikte het team tijdens 

het EK de finale in de B-poule. Dat betekende promotie naar de A-poule, 

maar ook direct plaatsing voor het WK in 2017 en voor het Olympisch 

Kwalificatie toernooi. 

Uiteindelijk haalde Nederland de Winterspelen niet, maar besloot NOC*NSF 

wel te investeren in Curling en kregen de mannen van het Nederlands 

team een A-status. Daardoor kon coach Shari Leibbrandt-Demmon een 

veel professioneler trainings- en wedstrijdprogramma neerzetten. 

Afgelopen week stond voor het team het EK weer op het programma. 

Shari: “Wij troffen in de eerste wedstrijden veelal de wat sterkere landen. 

Daar hadden we er wel een paar van moeten/kunnen winnen, maar door 

kleine details lukte dat net niet. Uiteindelijk wisten we de laatste twee 

wedstrijden wel te winnen”.  

Nederland werd uiteindelijk achtste en handhaafde zich daarmee in de A-

divisie. De top 7 plaatste zich rechtstreeks voor het WK. Nederland kan zich 

nu via een kwalificatie toernooi in Nieuw Zeeland alsnog plaatsen voor het 

WK in 2019. 

Shari: “Nieuw Zeeland betekent voor ons weer een belangrijk leermoment 

met een lange reis naar het oosten. Het toernooi daar begint op 17 januari, 

maar we hopen in de periode tussen 8 en 13 januari daar op goed ijs veel 

trainingsuren te kunnen maken om ons optimaal voor te bereiden. Met als 

doel om ons via een finaleplaats daar te verzekeren van deelname aan 

het WK dat eind maart/begin april in Canada wordt gehouden”. 

 

Zo doen we dat  
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DATUM EVENT PLAATS 

12-13 januari 2019 NK Veldrijden Huijbergen 

27 januari 2019 Wereldbeker Veldrijden Hoogerheide 

23-24 februari 2019 WK sprint schaatsen Thialf Heerenveen 

21 april 2019 Amstel Gold Race Valkenburg (optie NVOD - ALV) 

21-22 april 2019 (Pasen)  EHL Hockey Eindhoven 

5 mei 2019 KNVB Bekerfinale De Kuip 

3-9 juni 2019 Para Handboogschieten Den Bosch 

10-16 juni 2019 Handboogschieten Den Bosch 

19-25 augustus 2019 EK Hippisch Rotterdam 

13-20 september 2019 EK Volleybal Heren Amsterdam, Apeldoorn, Rotterdam 

29 september 2019 Motorcross of Nations TT circuit Assen 

16-20 oktober 2019 EK Baanwielrennen Omnisport Apeldoorn 

 

8. Kalender 2019  


