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1. Algemene Leden Vergadering 2019 

 

Nederlandse Vereniging  

Olympische Deelnemers               
 

Beste NVOD-ers, juni is een belangrijke maand voor ons allen. Natuurlijk 

omdat 23 juni de Olympic Day is, maar  zeker ook omdat we voor 22 juni 

een boeiend programma voor iedereen in petto hebben. 

 

Op 22 juni zullen we namelijk op Papendal onze 33e Algemene 

Ledenvergadering 2019 houden en tevens reünie voor de deelnemers 

van de Spelen van Tokyo 1964 organiseren. Alles staat in het teken van 

‘Tokyo, van oud naar nieuw’. We zijn zeer verheugd om te zien dat velen 

van jullie zich inmiddels hebben aangemeld. 

 

We duiken in het verleden van de Olympische Spelen, en doen dit met 

André Bolhuis, deelnemer aan de Spelen in 1972 en 1976 en Chef de 

Mission in 1992 en 1996. Recent heeft hij na 9 jaar de NOC*NSF 

voorzittershamer overgedragen aan de nieuwe voorzitter Anneke van 

Zanen. 

We blikken vooruit met de bondscoach van de heren beachvolleyballers 

Gijs Ronnes, coach tijdens de spelen van 2016 (brons voor 

Brouwer/Meeuwsen) en al vol op weg om zijn teams op Tokyo 2020 voor 

te bereiden.  

We kijken er naar uit om ’s middags onze helden van 1964 te kunnen eren 

en waarderen. We hebben er een mooi programma voor opgetuigd en 

het belooft een onvergetelijke dag te worden. Daarover meer later in 

deze nieuwsbrief.  

 

Om deze dag goed te laten verlopen zijn vele bestuursleden en 

commissieleden druk aan het werk. Ze zijn samen actief met achterhalen 

van de contactgegevens van niet-leden, het inrichten van het 

programma en de ruimtes van Papendal, het verzamelen van 

materialen en erfgoed stukken en met het samenstellen van de heerlijke 

Japanse lunch. Het doel is een gezellige en mooie bijeenkomst te 

houden waar we, hopelijk met u allen, met veel plezier op zullen 

terugkijken. 

 

Graag tot de 22e! 

  

 

 
 

  

Edwin Benne 

Voorzitter 

 

ALV  

Tokyo 1964 > 2020 

Zaterdag 22 juni 2019 
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2. Reünie Tokyo 1964 

 
Vanwege de Olympische Spelen volgend jaar in Tokyo organiseert de NVOD 

op 22 juni as. een reünie op Papendal voor alle Nederlandse deelnemers aan 

de Olympische Spelen van Tokyo 1964. Zowel leden als niet-leden zijn van harte 

welkom met introducees.  

 

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan het programma en aan het 

bereiken van alle deelnemers. Het belooft een bijzondere middag te worden 

die in het teken staat van een uitgebreide lunch in Japanse sferen met veel 

ruimte om terug te kijken en bij te praten. Om het Tokyo 

gevoel weer op te roepen zullen er diverse bijzondere artefacten te zien zijn, 

verzorgd door de erfgoedcommissie van de NVOD. Daarnaast zal er 

authentiek beeldmateriaal getoond worden. 

 

Tot nu toe hebben circa 45 deelnemers laten weten graag te komen. Samen 

met de introducés zal er een groep van minimaal 65 mensen aanwezig zijn. 

We verheugen ons enorm op deze bijzondere reünie met de vele 

aanwezigen.  

 

Mocht u deelnemer zijn geweest in Tokyo 1964 en zich nog niet aangemeld 

hebben, dan kan dat nog via reunie@nvod.nl. 

 

3. Met de NVOD op reis > Tokyo  
 

126 NVOD-ers en familie/vrienden hebben zich reeds aangemeld voor de reis 

naar de Olympische Spelen in Tokyo volgend jaar. En aanmelden kan nog 

steeds. Want wie wil nou niet deze Spelen van dichtbij beleven?  

 

Op zaterdag 18 mei jl. is er een eerste voorlichtingsbijeenkomst gehouden in 

de Weerelt van Sport. Robbert Bakker vertelde daar over zijn reiservaringen 

tijdens de Winterspelen in PyongChang. Daar ontstond het idee om met de 

Olympiërs van de NVOD de Spelen in Tokyo te gaan bezoeken. Wouter Jolie 

presenteerde de plannen omtrent de inhoud van de reis. De gedachte is dat 

we enerzijds als vereniging een aantal sportevents samen bezoeken en 

anderzijds dat een ieder de vrijheid heeft om eigen wensen voor 

(sport)events een ook  vakanties in te vullen.  

 

StudiumSport is geselecteerd als de reisorganisatie die het bezoeken van 

deze Spelen voor ons mogelijk en aangenaam gaat maken. Er worden drie 

reispakketten samengesteld: één voor de eerste 8 dagen, één voor de 

tweede 8 dagen of en één voor de gehele periode van 16 dagen. En bij die 

reispakketten horen o.a. de heen- en terugvlucht, goede hotels, 6 

toegangstickets voor Olympische wedstrijden, subway pass, dagelijks 

toegang tot het Holland Heineken Huis en toegang tot het WOA Huis. 

Gedurende de gehele periode worden we begeleid door 4 medewerkers 

van StudiumSport, de reisorganisatie die deze Olympische reis speciaal voor 

ons organiseert. Zij zorgen o.m. voor het bijkopen van extra toegangskaarten 

op aanvraag.  

 

mailto:reune@nvod.nl


 
              

   

 

3 

 

Zij willen alles mogelijk maken om voor ons een onvergetelijke reis te 

organiseren, van de Spelen te genieten en tevens vakantie te vieren in een 

land met fantastische culturele hoogtepunten. Later terugreizen is dan ook 

geen probleem. Wordt geregeld ☺. 

In het basispakket voor de eerste week zitten de sporten hockey, 

zwemmen, atletiek, beachvolleybal, handbal en roeien. Voor de tweede 

week zal een ander basispakket gelden. Extra kaarten kunnen op aanvraag 

worden gekocht. Medio juni 2019 zal bekend worden gemaakt welke 

tickets elk land krijgt en hoeveel van elk soort. Dan willen wij ook onze tickets 

reserveren. 

 

Onderstaand kaartje geeft een deel van de plattegrond van Tokyo weer 

waarop te zien is waar de Spelen zich zullen afspelen. Dit is in de 

zogenaamde Heritage zone en in de Tokyo Bay zone. Met behulp van het 

zeer goede metro systeem van Tokyo kunnen wij vanuit ons hotel in korte 

tijd bij de events en bij het HHH aanwezig zijn. 

Huldigingen van onze landgenoten zullen we dus bij kunnen wonen. Dat 

worden feestjes waar we nu al naar uitkijken.  

 

Wil  je meer info hebben over deze unieke Olympische reis? Stuur dan een 

mail naar tokyo2020@nvod.nl.  

mailto:tokyo2020@nvod.nl
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4. In gesprek met André Bolhuis,  

Chef de Mission 1992 en 1996 
Interview met Marti ten Kate 

 

In de vorige editie van Doorlopend Vuur, keek ik met Wim Cornelis terug op zijn tijd 

als Chef de Mission bij de Olympische Zomerspelen van Seoul 1988 en de 

Winterspelen van Calgary 1988. Na een bestuurscrisis binnen het NOC kwam er een 

nieuw bestuur met daarin ook Els van Breda. 

 

André: “Els polste mij toen of ik geen trek had om Chef de mission te worden van 

de Zomerspelen van 1992 in Barcelona. NOC had toen al besloten dat er voor de 

Zomerspelen en Winterspelen een aparte Chef de Mission werd gezocht en dat dit 

niet een bestuurslid van NOC zou zijn, zoals dat wel het geval was bij eerdere edities. 

Een paar weken later zat ik met NOC directeur Rob von Bose om tafel in het Postiljon 

motel in Bunnik en die vertelde dat het NOC bestuur mij graag als Chef de Mission 

wilde hebben”. 

 

Als speler van het Nederland hockeyteam was Bolhuis al op de Spelen van 1972 in 

München en 1976 in Montréal geweest en werd hij beide keren vierde. Bij de Spelen 

van Moskou 1980 nam het Nederlands Hockeyteam niet deel vanwege een 

boycot. Kort na 1980 was Bolhuis coach van Jong Oranje en daarna teammanager 

van het Nederlands elftal en in die hoedanigheid ook bij de Olympische Spelen van 

1984 in Los Angeles. Het NOC kende hem dus goed. 

André: “Daarna werd mijn promotie aan de Universiteit belangrijk en gaf ik leiding 

aan een Tandartsenpraktijk. Sport was voor mij toen een beetje verdwenen naar 

de achtergrond en toen kwam dit verzoek van het NOC om Chef de Mission te 

worden. Daar ben ik toen op ingegaan. Ik kreeg via het Ministerie van Onderwijs 

ook alle ruimte om binnen de Universiteit vrijgesteld te worden van het werk dat ik 

daar deed naast het werk in de Tandartsenpraktijk”. 

 

Dan ben je Chef de Mission voor de Zomerspelen van Barcelona 1992 en wat doe 

je dan: “Het eerste wat mij duidelijk werd, dat ik een eigen budget moest hebben 

waarmee ik er voor zou kunnen zorgen dat de bonden hun programma’s richting 

1992 goed konden uitvoeren. VWS had toen jaarlijks een bedrag beschikbaar dat 

bedoeld was voor het Olympische jaar, maar ik mocht dat budget al in de 

voorafgaande jaren gebruiken. Dat werd dus veel praten met de bonden, plannen 

maken en die moest ik dan voorleggen aan de Commissie Topsport (Piet van der 

Molen, Jan Loorbach, Els van Breda en Govert Wijnberg) en die zeiden dan ja of 

nee tegen mijn voorstellen. Op kantoor kon ik dan terugvallen op de ondersteuning 

van Hans Bertels en Esther Butter. Op kantoor kwamen toen ook mensen in dienst 

als Marcel Sturkenboom en Cees Vervoorn, die er meer en meer voor zorgden dat 

programma’s steeds beter werden uitgevoerd via wetenschappelijke 

ondersteuning en toen ontstonden ook de Nationale Coach Platforms waar de 

beste Nederlandse Coaches hun ervaringen met elkaar deelden”. 
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Nederland ging met 215 sporters naar de Spelen van 1992 en behaalde 15 

medailles: 

 
André: “Ik dacht eigenlijk veel meer goud te kunnen halen, want er gingen 

maar liefst zeven wereldkampioenen mee. Maar dat ging op één af andere 

manier bijna allemaal niet goed. De gouden medailles die er wel waren 

vond ik geweldig met als meest indrukwekkende natuurlijk de gouden race 

van Ellen van Langen. Een jaar daarvoor had ik na een artikel in de krant 

contact gezocht met haar coach Frans Thuys die zich over van alles en nog 

wat beklaagde. Ik heb er toen voor kunnen zorgen dat hij zijn werk in 

Barcelona kon doen en Ellen daar goed kon bijstaan. En er waren een hele 

serie medailles bij zowel paardensport als wielrennen en ook pakte Nico 

Rienks weer een medaille, nu samen met Henk-Jan Zwolle. Maar ik heb van 

deze periode ook wel geleerd dat we nog beter de budgetten moesten 

beheren om ook de allerlaatste voorbereidingen goed te kunnen faciliteren, 

want in 1992 was daar bijna geen geld meer voor”. 

 

De vier jaren richting de Olympische Spelen van Atlanta 1996 werden direct 

na Barcelona ingezet. Allerlei teamsporten manifesteerden zich en 

uiteindelijk ging Nederland met een hele serie teamsporten naar Atlanta 

waarbij ook het roeien van de Holland Acht eigenlijk een teamsport was. 

André: “Het waren allemaal hele enthousiaste teams (ook softbal vrouwen 

en waterpolo mannen) en die hebben we in de aanloop naar Atlanta volop 

ondersteund, ook geholpen doordat er ook voor sporters steeds betere 

financiële mogelijkheden werden gemaakt via een regeling die uiteindelijk 

het huidige stipendium is geworden. PON was belangrijk voor auto’s voor 

topsporters, Randstad was belangrijk voor werk en studie en zo werd er meer 

en meer geregeld voor en rondom topsporters”. 

 

“Het idee van het Holland Heineken House in Barcelona hadden we ook in 

Atlanta en dat was een geweldige plaats voor de Nederlandse supporters. 

Samen met de Belgen hadden we toen ook een hele goede plaats in het 

Olympisch dorp Chef de mission van België was toen Jacques Rogge, de 

latere IOC voorzitter”. Uiteindelijk werden het in Atlanta 19 medailles en 

bestond het team uit 239 sporters: 

 
André: “De hockeyers die voor het eerst Olympisch Goud haalden was 

geweldig. Maar minstens zo indrukwekkend was het goud van de Holland 

Acht roeien en de gouden volleyballers, beide waren vaak terug te zien bij 

de prestaties van de eeuw”. 

 

Na twee maal een Olympische cyclus stopte André Bolhuis als Chef de 

mission. In 1996 werd hij vice-voorzitter van de Hockey Bond en tussen 1998 

en 2006 was hij daar voorzitter. En ook daarna bleef hij voor de sport 

behouden en werd in 2010 voorzitter van NOC*NSF en daar komt in het 

voorjaar van 2019 een eind aan. 

 

Note van Marti: Dit gesprek vond plaats op 15 april, enkele uren voor de Extra 

Algemene Ledenvergadering waarin Anneke van Zanen werd gekozen als 

opvolger van André Bolhuis als voorzitter van NOC*NSF. Geweldig dat André 

toch tijd had voor dit interview. 
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De NVOD heeft tijdens het Sport Film Festival in Rotterdam voor een bijzonder 

intermezzo gezorgd. Te midden van de tientallen films verzorgde onze 

vereniging twee workshops en konden de vele bezoekers in het 

bioscoopcomplex alle vier dagen een pop-up museum met Olympische 

bezienswaardigheden bezichtigen. De vitrines waren vakkundig ingericht 

door Bernard Hilgers, conservator erfgoed van sportkoepel NOC*NSF en 

tevens lid van de werkgroep Erfgoed van de NVOD. 

 

De workshops hadden als thema ‘Olympisme’. Ze werden gepresenteerd door 

Bernhard Hilgers, die voormalige deelnemers naar hun ervaringen bij de 

Spelen en over hun leven erna vroeg. NVOD-bestuurslid en voormalig 

topjudoka Deborah Gravenstijn en oud-beachvolleybalster Merel Mooren 

deden aan beide sessies mee, NVOD-voorzitter Edwin Benne aan één. 

Openhartig vertelden ze hun verhaal. Tussen de interviews door somde 

journalist Hans Klippus, lid van de werkgroep Erfgoed, een aantal interessante 

Olympische feiten op. De bezoekers van de workshops waren enthousiast. De 

werkgroep Erfgoed is dan ook voornemens om dit soort presentaties te blijven 

verzorgen. 

 

 

 

 

 

Van 15 tot 17 april 2019 vond in Lausanne het 2e World Olympians Forum plaats. 

Onze voorzitter Edwin Benne is daar op uitnodiging van de WOA naartoe 

geweest. Seminars, workshops, presentaties, brainstormsessies en 

ontmoetingen. Dit waren - kort geschetst - de ingrediënten van 3 dagen WOF 

in Lausanne.  

 

Het was prettig om Olympiërs van andere landen te ontmoeten en van hen te 

horen hoe de Olympische beweging en Olympisme in hun landen leeft. En 

natuurlijk om in contact te komen met de WOA en organisatie van Tokyo2020 

(al was het alleen maar om alvast ruimte in het ‘WOA House’ en ontmoetingen 

met Japanse Olympiërs tijdens de spelen van Tokyo2020 te kunnen regelen). 

 

De eerste dag begon met openingsspeeches van IOC-president Thomas Bach 

en WOA-president Joël Bouzou. Verbinding, vriendschap, eren en waarderen 

en Olympisme waren hierin de kernwoorden. 

Vervolgens hebben we samen met de IOC Atletencommissie en andere 

Nationale Olympiërs Associaties (NOA’s) in workshops aan thema’s gewerkt als 

• marketing & communicatie, 

• de transitie van sport naar werk,  

• hoe budget te genereren,  

• gezondheid en vitaliteit na de actieve carrière,  

• impact van Olympiërs op sport en samenleving en  

• verbinding tussen actieve en ex-atleten. 

5. NVOD bij Sport Film Festival 
 

6. World Olympians Forum in Lausanne-  

WOA - Conference  
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De tweede dag stond in het teken van de lancering van de NOA Guide 

(handboek) met daarin allerlei nuttige informatie over o.a. marketing, recht, 

finance en projecten. Daarnaast waren er sessies over hoe de WOA de NOA’s 

kan ondersteunen in hun goede werk. De ondersteuningsbehoefte van de 

NOA’s blijkt zeer divers, omdat ze allemaal anders georganiseerd en financieel 

ondersteund zijn. De relaties met de NOC’s zijn hier vooral bepalend in en ik 

stel vast dat we ons gelukkig mogen prijzen met het goede partnership dat wij 

met NOC*NSF hebben. 

 

Op de laatste dag werden er verschillende projecten van o.a. Taiwan, Nigeria, 

Litouwen en Canada gepresenteerd, die uiterst interessant waren en een 

inspiratie kunnen zijn voor onze projecten. Denk hierbij aan ouderenzorg voor 

Olympiërs, gezondheid bij de jeugd, veiligheid voor vrouwen, educatie, gelijke 

rechten en zelfs politiek en religie. 

 

Afsluitend was het een zeer geslaagd bezoek, met vele nieuwe contacten en 

ideeën. Een bredere samenwerking met de WOA en met de Europese NOA’s 

is interessant en nuttig. We kunnen veel van elkaar leren, elkaar versterken en 

zo het Olympische gedachtengoed op de best mogelijke manier vorm geven.  

 

 

 

 

Wij zoeken een betrokken Olympiër die een leuke, nieuwe uitdaging zoekt in 

de sport. Als bestuurslid ‘Events’ is het jouw belangrijkste taak om per jaar een 

aantal fantastische sportevents te organiseren voor alle leden van de NVOD. 

Het bestuur vergadert 6-8x per jaar en bestaat uit een gezellige groep 

Olympiërs. Daarnaast is er een evenementencommissie die jou zal 

ondersteunen in de organisatie van de Events.  

 

Indien je meer informatie wilt ontvangen of geïnteresseerd bent in deze 

functie dan kun je contact opnemen met Wouter Jolie (06-51713638 of 

penningmeester@nvod.nl).  

 

 

 

 

 

7. Oproep bestuurslid Events 

 

mailto:penningmeester@nvod.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiDwZ7oh9PiAhUPjqQKHVtFAs0QjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Fst4x4fun.nl%2F2018%2F08%2F16%2Fbestuurslid-gezocht%2F&psig=AOvVaw3ts9Lp2my4v0TYVH8FDAiS&ust=1559848814979305

