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Het verhaal is bekend. De Britten won-

nen ‘thuis’ in London zes atletiekme-

dailles, waarvan vier keer goud. Op 

Super Saturday ontplofte het stadion 

toen Jessica Ennis (zevenkamp, 21:02), 

Greg Rutherford (verspringen, 21:24) 

en Mo Farah (10 km, 21:46) binnen drie 

kwartier gouden medailles wonnen. 

Deze avond is door de BBC uitgeroe-

pen tot het grootste moment in de 

historie van de Britse sport en is voor 

eeuwig in het Britse collectieve ge-

heugen gegrift. Desondanks nam ‘De 

Vulkaan’ na de Spelen ontslag, omdat 

hij zijn doelstelling van acht medailles 

(waarvan één keer goud) niet had ge-

haald en hij volgens zijn eigen normen 

dus niet langer geloofwaardig zou 

kunnen functioneren. Een voor ‘CvC’ 

kenmerkende rechtlijnige beslissing, 

die zowel grote verbazing als groot 

respect oogstte.

Sabbatical
Na zijn zelfgekozen ontslag nam Van 

Commenée tijdelijk afstand van de 

hectiek van de topsport. Het voelde 

noodzakelijk de batterij op te la-

den, tijd te nemen voor reflectie en 

nieuwe ervaringen op te doen. Ook 

verzilverde hij zijn kennis over ‘high 

performance culture’ door lezingen en 

advieswerk in het internationale be-

drijfsleven. Anderhalf jaar na London 

neemt hij uitgebreid de tijd om de 

inzichten die zijn loopbaan en zijn 

adempauze hem hebben opgeleverd 

met Sportgericht te bespreken.

Vuur
Zijn bijnaam is niet alleen een verwij-

zing naar zijn karakter, maar onge-

twijfeld ook naar zijn passie voor 

sport. Hoe of door wie is dat vuur ooit 

aangestoken?

CvC: ‘De World Cup Atletiek die in 

1977 in Düsseldorf werd gehouden 

heeft een belangrijke rol gespeeld. Ik 

Het leven van Charles van Commenée (56) is al enkele decen-

nia ingedeeld in Olympische cycli. Het grote publiek leerde hem 

kennen als technisch directeur van NOC*NSF (2004-2008) en 

de Britse atletiekbond (2008-2012). Meer dan 25 jaar werken 

als clubtrainer, persoonlijk trainer en bondscoach bereidden 

hem voor op die functies. Hoe leerde hij het vak, wat houdt 

hem gaande en hoe ziet zijn toekomst eruit?

Charles van Commenée: ‘De Vulkaan’ 
spreekt (deel 1)
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charles van commenée (amsterdam, 22 juni 1958)
opleiding: aLo amsterdam
1977-1987 Clubcoach (Sagitta, Amsterdam, Hellas, Utrecht, ADA, Amsterdam)
1984-1996 Clubcoach en technisch directeur Lycurgus, Krommenie
1992-2000 Vakgroepcoördinator werpnummers en bondscoach zevenkamp KNAU
1996-2000 Vakgroepcoördinator meerkamp KNAU
2000-2004 Technical director Jumps & Combined events British Athletics
2004-2008 Technisch directeur NOC*NSF
2008 Chef de mission Nederlands Olympisch Team in Beijing
2008-2012 Head Coach British Athletics
2012-heden Public speaker
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was 19 jaar, studeerde aan de ALO in 

Amsterdam en was al trainer van de 

D-meisjes van Sagitta op het Olym-

piaplein, om als student een centje bij 

te verdienen. Met twee vrienden ging 

ik als toeschouwer naar die World 

Cup. We hadden mooie zitplaatsen en 

konden de atleten bijna aanraken. Daar 

is de vonk overgeslagen. Ik was onder 

de indruk van de ambiance en dacht: 

“Dit is echt iets voor mij, hier wil ik 

bijhoren”. Die ervaring was de raket-

brandstof, daardoor kreeg ik vaart.

Ik deed zelf ook aan atletiek bij AAC. 

Erg serieus, maar ik was niet erg geta-

lenteerd en had ook veel blessures. Op 

relatief jonge leeftijd bemerkte ik, dat 

ik uit training geven meer voldoening 

haalde, en dat ik er veel meer aanleg 

voor had dan voor atleet zijn.’

Te zware training
Die blessures, hadden die met Van 

Commenée’s constitutie te maken, of 

met de manier waarop er in die tijd 

getraind werd?

CvC: ‘Het was tweeledig. Ik had een 

beenlengteverschil van ruim twee cen-

timeter, daar ben ik veel te laat achter 

gekomen. Toen had ik al heel veel en 

zwaar getraind en overal veel pijn. 

Maar als ik nu terugkijk op hoe wij 

toen trainden … dat was sowieso veel 

te zwaar! Ook met een gezond lijf had 

ik dat niet overleefd.’

Mijn trainers hadden de beste bedoe-

lingen, maar het referentiekader van 

de Nederlandse atletiek was in die tijd 

(midden jaren ’70) erg op ‘het Oos-

ten’ georiënteerd. Aan nieuwe jonge 

coaches werd met name Russische en 

(Oost-)Duitse vakliteratuur beschik-

baar gesteld. Veel docenten binnen de 

opleidingen van de KNAU (zoals de 

Atletiekunie toen nog heette), die ook 

succesvol waren als trainer, kwamen 

uit Brabant en Limburg. Daar was men 

veel meer Duits dan Engels georien-

teerd, geografisch maar ook qua taal.

Het werd al snel duidelijk dat de theo-

retische modellen waarop men zich ba-

seerde slechts uitvoerbaar waren met 

ondersteuning van een geavanceerd 

dopingprogramma. Maar in Neder-

land was er geen sprake van systema-

tisch en gestructureerd dopinggebruik. 

Vandaar die vele blessures. Belasting 

en belastbaarheid stonden in geen ver-

houding tot elkaar. Wij deden onvoor-

stelbare dingen. Bijvoorbeeld diep-

springen van het balkon van het AAC 

clubgebouw, dat meer dan 2 meter 

hoog was, in combinatie met kracht-

training. Daarna twee rondjes om de 

Sloterplas lopen en een dag later weer 

sprinten. Onvoorstelbaar nu.

Mijn eerste formele opleiding als atle-

tiektrainer kreeg ik in dezelfde traditie. 

Weliswaar heb ik de Academie voor 

Lichamelijke Opvoeding gedaan, waar 

ik vooral leerde lesgeven en psycho-

logische en fysiologische basiskennis 

opdeed, maar kennis over trainings-

leer vergaarde je vooral via de cursus-

sen van de KNAU. De literatuur die 

je las was met name het Duitse blad 

‘Leichtathletik’ en de ‘Atletiekwereld’, 

het blad van de KNAU. Daarin stond 

‘De weg naar prestaties’, een studie-

rubriek voor trainers. Die werd vaak 

ingevuld door trainers en opleiders die 

veelal Duitse literatuur vertaalden en 

een gestructureerde Duitse benadering 

voorstonden. Engelse of Amerikaanse 

invloeden waren er nauwelijks.’

Omslag
‘Voor mij kwam de omslag in de jaren 

’80, onder andere omdat mijn beheer-

sing van de Engelse taal veel beter was 

dan mijn Duits. Ik las destijds veel, 

maar ik ging ook naar de Angelsak-

sische landen toe en leerde door te 

kijken en te vragen. In de jaren ’70 

en ’80 werd er met een zeker dedain 

gesproken over de Amerikaanse atle-

tiek. Alsof ze niet wisten wat ze deden 

en slechts het geluk hadden dat ze in 

een zeer grote vijver met talent konden 

vissen. In werkelijkheid wisten ze heel 

goed wat ze deden, al formuleerden 

ze het niet op zo’n rigide methodische 

manier als in Oost-Europa.

Eind jaren ’80, begin jaren ’90 begon 

de Angelsaksische invloed in de Ne-

derlandse atletiek toe te nemen. De 

KNAU liet experts overkomen voor 

bijscholingsweekends op Papendal, zo-

als bijvoorbeeld de Canadese horden-

trainer Brent McFarlane. Zijn invloed 

was de maandag erna al merkbaar op 

de Nederlandse atletiekbanen. Ook 

nu worden regelmatig Amerikaanse, 

In het Rheinstadion in Düsseldorf ontvlamde het vuur bij Charles van Commenée.
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Canadese en Britse coaches gevraagd 

om hier naartoe te komen. Hun prakti-

sche benadering is vaak gebaseerd op 

solide kennis. Bovendien kunnen ze 

improviseren en aanpassen 

aan het individu.

In veel meer landen wordt 

nu verstandiger getraind. 

Dat heeft zeker te maken 

met de opkomst van in-

ternet. Bijna alle kennis is 

toegankelijk geworden. Op 

een paar onderdelen na is 

de hele mondiale atletiek 

beter geworden. Dat komt 

met name door de mondi-

alisering van de sport en 

van de kennis. Men weet 

nu in het Caribisch gebied, 

in Kenia en in China heel 

goed hoe men moet trainen. Destijds 

was die kennis heel exclusief en moest 

men een Oost-Europese of Cubaanse 

coach inhuren om tot prestaties te 

komen.Cubanen hadden allemaal hun 

opleiding genoten aan de Hochschule 

in Leipzig.’

Leermeesters
Voor een leerproces zijn uiteraard niet 

alleen je bronnen, maar ook je leer-

meesters van belang. Van welke drie 

‘meesters’ heeft hij in zijn loopbaan het 

meeste geleerd?

CvC: ‘De eerste was Sjef Swinkels, die 

in mijn beginjaren als trainer de drij-

vende kracht was achter het cursus-

werk van de KNAU. Hij heeft mij een 

theoretisch fundament en ‘Begeiste-

rung’ gegeven.

Vervolgens Herman Buuts, trainings-

coördinator van de Nederlandse 

atletiek tussen 1981 en 1985. Hij hielp 

mij bij het geven van werptrainingen, 

maar bovenal gaf hij mij vertrouwen. 

Hij gaf mij echt het gevoel dat ik talent 

had als trainer. Dat zo’n autoriteit me 

dat vertelde is erg belangrijk voor 

mij geweest. Ik geloof dat het overi-

gens voor elk jong mens belangrijk 

is om positieve feedback te krijgen 

van iemand die je respecteert. Daar 

kan zelfvertrouwen uit groeien. En 

zelfvertrouwen is van grote invloed 

op succes of falen in het leven. Ik heb 

dat bij het coachen van jonge atleten 

vaak in gedachten gehouden. Herman 

had zijn opleiding gehad op de Spor-

thochschule in Keulen en was theore-

tisch dus bijzonder goed onderlegd. 

Maar meer dan al die docenten die ik 

al gehad had kon hij die theoretische 

basis vertalen naar de praktijk op het 

veld. Ook wat betreft de omgang met 

je atleten: hoe je ze aanspreekt, hoe je 

ze de maat neemt, hoe je ze triggert.’

Die begeleiding, hoe zag die er in de 
praktijk uit?
‘Eén keer per week trainde ik onder 

zijn toezicht de atletes Ingrid Lam-

mertsma (speer) en Deborah Dunant 

(kogel/discus). Hij gaf training en ik 

observeerde. Of soms gaf ik training 

en hij beoordeelde. Ik stelde onnoe-

melijk veel vragen en we spraken de 

trainingsschema’s door. Hij schreef 

het jaarschema, ik gaf daar invulling 

aan en hij stuurde mij bij. Onze relatie 

was professioneel, ik zou het niet wil-

len omschrijven als kameraadschap-

pelijk, daarvoor zag ik teveel tegen 

hem op. Ik trainde in die periode de 

beste speerwerpsters van Nederland 

en toen de toenmalige bondscoach 

er op een zeker moment mee stopte 

vond ik mijzelf de meest geëigende 

opvolger. Maar Herman zei: “Ik ga 

jou niet benoemen. Dat doe ik in jouw 

eigen belang. Jij wordt ongetwijfeld 

erg goed, maar het zou 

niet goed zijn als jij dat nu 

gaat doen.” Hij heeft niet 

eens uitgelegd waarom. 

Het was te vroeg, ik was 

er nog niet klaar voor. Ik 

snapte het niet helemaal 

en was teleurgesteld, maar 

achteraf begrijp ik het vol-

ledig. Hij wilde het niet 

te gemakkelijk voor me 

maken. Je groeit veel meer 

als je wat weerstand moet 

overwinnen. Dat ben ik 

nooit vergeten. Een goed 

voorbeeld van een geval 

waarin iemand je helpt door niet te 

geven wat je wilt, maar wat je nodig 

hebt.’

Klinisch
‘Van Tudor Bidder heb ik ook veel ge-

leerd. We waren collega’s bij UK Ath-

letics in de periode 2000-2004. Hij was 

verantwoordelijk voor talentontwikke-

ling en ik voor de springnummers en 

de meerkamp. Onze bureaus stonden 

naast elkaar. Van origine was hij Brits, 

maar hij was opgegroeid en opgeleid 

in het Australische sportsysteem. Van 

hem heb ik geleerd klinisch tegen pro-

blemen aan te kijken. Je emoties parke-

ren, afstand nemen en dan beslissen.

Ook heb ik van hem het belang van 

een goede administration geleerd: je 

zaken op orde hebben als bond, een 

transparant systeem bouwen qua se-

lectie, opleiding, talentontwikkeling, 

financiering etc.. De Australiërs zijn 

daar zeer bedreven in. In die periode 

waren er in de Britse sport wel meer 

dan dertig Australiërs werkzaam. De 

Spelen van 1996 waren namelijk een 

dieptepunt geweest voor de Britse 

sport. Ze werden 36e in de medail-

lespiegel, met maar één gouden 

medaille en maar één medaille voor 
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een vrouw: brons voor zevenkamp-

ster Denise Lewis. Dat dieptepunt is 

aanleiding geweest een sportsysteem 

te gaan bouwen, gefinancierd door 

de nationale loterij. Er werden talrijke 

buitenlandse experts aangetrokken 

voor allerlei functies, o.a. algemeen 

directeuren van sportbonden, fysio-

therapeuten en coaches. Ik was één 

van die buitenlanders en had dus veel 

Australische collega’s, die tussen 1992 

en 2000, in de aanloop naar de Spelen 

in Sydney, veel kennis en ervaring 

hadden vergaard. 

Tudor kende dus al de valkuilen. Het 

opstellen van selectiecriteria, het inde-

len van sporters in diverse categorieën 

qua faciliteiten en financiering: hij was 

daar een expert in. Ik heb van hem 

geleerd zulke systemen te bouwen en 

klinisch te zijn, harde beslissingen te 

nemen zonder emotie. En ook om te 

vertrouwen op statistiek. Een voor-

beeld: een springer van 32. De Spelen 

zijn net geweest, hij heeft ze gemist 

omdat hij al een jaar geblesseerd is en 

hij is nog steeds niet fit. In het verle-

den heeft hij echter veel gewonnen. 

Houd je die nog in het systeem, of 

niet? Dan adviseerde Tudor op basis 

van een berg statistische gegevens: niet 

doen. Ik neigde te denken: hij heeft 

veel gewonnen, is nog niet te oud en 

heeft de X-factor, dus misschien moet 

ik hem nog een kans geven. Tudor was 

daar veel resoluter in. Selecteren moet 

je doen zonder emotie, dat heb ik door 

schade en schande geleerd.’

Maar wellicht had jij wel gelijk . . .
‘Als ik nu met 25 jaar ervaring terug-

kijk concludeer ik, dat je bij 

selecteren in de topsport 

bijna altijd spijt krijgt als 

je iemand het voordeel 

van de twijfel geeft. Hoop 

wordt bijna altijd hope-

loos. Atleten die twee jaar 

geblesseerd zijn hebben statistisch een 

te verwaarlozen kans om op het oude 

niveau terug te komen. Bij normale 

training zijn blessures doorgaans het 

gevolg van onvoldoende belastbaar-

heid. De atleet kan de training die 

nodig is om mee te draaien in de top 

niet aan. Dat is een probleem dat blijft. 

Twee keer een serieuze hamstringrup-

tuur op dezelfde plek? De kans dat je 

daarna weer je oude niveau haalt, is 

erg klein.’

Toch voetbalt Arjan Robben nog steeds in 
de absolute wereldtop …
‘Hij is de uitzondering op de regel. Te-

genover Arjan staan ontelbare andere 

voorbeelden. Bovendien weten wij niet 

of Arjan Robben een fractie langzamer 

is dan voorheen. In de atletiek zak je in 

zo’n geval direct een aantal niveaus. In 

het voetbal zijn er natuurlijk veel meer 

factoren van belang om een topspe-

ler te zijn en kan verlies aan snelheid 

tot op zekere hoogte gecompenseerd 

worden.’

Leerlingen
Trial and error, heeft dat ook nog een 

rol gespeeld in het leerproces van 

Van Commenée? Blijkens een eerder 

interview dat we ter voorbereiding op 

het gesprek lazen wel. Hij zegt daarin: 

‘Ook ik heb een hoop fouten gemaakt. 

Dat is jammer geweest voor de betrok-

ken atleten, maar heeft mij de gelegen-

heid gegeven te groeien.’ Kan hij een 

paar voorbeelden geven?

CvC: ‘Ik heb in de loop van mijn 

 carrière veel geleerd over de belast-

baarheid van atleten. Onlangs had 

ik het met Henk Kraaijenhof over de 

vraag wat bepalend is voor de trai-

ningsfilosofie van de meeste trainers. 

We kwamen tot drie factoren: je eerste 

formele opleiding, de eerste goeroe 

die je tegen het lijf loopt en je eigen 

ervaring als atleet. Die vormen veelal 

je filosofie op training en coaching. 

Er zijn betrekkelijk weinig coaches 

die na die eerste indrukken nog hun 

overtuigingen overboord gooien en 

hun aanpak aanpassen. Eigenlijk is dat 

een hele sneue constatering voor hen 

die clinics geven, waaronder ikzelf, 

maar ook voor een blad als Sportge-

richt. Wij sloven ons uit in artikelen 

schrijven, bladen uitgeven, cursussen 

geven, boekjes schrijven. Maar de mate 

waarin onze afnemers het na een week 

of een jaar anders doen op het veld is 

zeer beperkt. Ik was zelf ook zo. Ik heb 

heel lang training gegeven op basis 

van de informatie van Sjef Swinkels en 

de oefenstof van Peter van Beusekom, 

mijn clubtrainer bij AAC. Het heeft bij 

mij een kleine tien jaar geduurd om za-

ken los te laten en om volgende stap-

pen te maken. Vandaar dat ik sporters 

in het begin van mijn trainerscarrière, 

geheel te goeder trouw, te zwaar heb 

belast. Tot mijn grote spijt is daardoor 

een aantal uitermate talentvolle spor-

ters afgehaakt. Een voorbeeld is speer-

werpster Nicole Heuwekemeijer. Op 

16-jarige leeftijd wierp ze al 51 meter. 

Ik heb haar veel te zwaar belast en dat 

leidde tot een vroegtijdig einde van 

haar carrière. Later heb ik mijn aanpak 

bijgesteld, maar voor haar was het te 

laat. Gelukkig is ze daarna nog wel 

succesvol geweest als speelster van het 

Nederlands handbalteam.’

Details
‘Maar je hoeft niet altijd fouten te ma-

ken om toch te kunnen leren van een 

sporter die je begeleidt. Neem kogel-

stootster Huang Zhihong. 

Zij werd zowel in 1991 als 

1993 wereldkampioene. Als 

beloning voor haar verdien-

sten voor de Chinese sport 

werd haar hartenwens ver-

vuld: enige jaren in Europa 

leven en sporten en zich daar kunnen 

meten met de besten. Onder andere via 

Jos Hermens kwam ze bij mij terecht 

‘In de topsport krijg je bijna altijd spijt als je  

iemand het voordeel van de twijfel geeft’
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en ik werd haar coach. Wat ik vooral 

van haar geleerd heb is het belang van 

ogenschijnlijk minieme details. Zij kon 

zich bijvoorbeeld enorm opwinden 

over in mijn ogen verwaarloosbaar 

kleine afwijkingen in haar techniek, 

bijvoorbeeld de exacte richting van 

haar rechter voet in een bepaalde fase 

van de beweging. Ik vroeg mij in het 

begin echt af waarom iets, dat ik niet 

of nauwelijks kon waarnemen, voor 

haar zo belangrijk was. Maar al snel 

groeide ik als het ware toe naar haar 

niveau van kritisch kijken. In feite 

legde zij wat dit betreft als atlete de 

lat hoger voor mij als coach, in plaats 

van andersom. Dat is niet te leren uit 

een boek en in de clubatletiek kom je 

dit soort bijzondere mensen ook niet 

tegen. Ik was bevoorrecht haar onder 

mijn hoede te hebben, andere atleten 

hebben daar later profijt van gehad.’

Extreem
‘Iets anders dat ze me leerde was de 

kracht van mentale voorbereiding. 

Ik kende de technieken wel en paste 

ze ook wel toe als coach, maar zij 

gebruikte ze zelf om bijvoorbeeld uit 

een vormcrisis te komen. Zoals gezegd 

lette ze erg op de details. Gingen twee 

of drie trainingssessies niet naar wens, 

dan maakte ze zich grote zorgen. Dan 

dacht ze: “Ik ben het kwijt, ik kan het 

niet meer.” Als coach probeer je dan 

wat anders, en nog wat anders. Maar 

mijn creatieve oplossingen brachten 

soms geen soelaas. Wat ze dan deed – 

ik heb het een paar keer meegemaakt: 

dan kwam ze twee of drie dagen niet 

naar training, was niet te genieten, 

sloot de gordijnen en ging video’s 

kijken. Alleen maar beelden van hoe 

het eruit zag toen ze in vorm was. En 

van andere kogelstootsters met een 

perfecte uitvoering van een bepaald 

element uit de techniek. Na drie dagen 

verscheen ze dan weer op de training. 

Dan is het cruciaal dat de eerste paar 

worpen technisch 100% zijn, anders 

ben je nog veel verder van huis. Ik 

kende het model natuurlijk wel, maar 

ik paste het tot dat moment nooit in 

die mate toe. Ik zou gezegd hebben: 

we bekijken die video’s even voor of 

na de training en nemen nog wat din-

gen door. Maar zij deed dit alles veel 

grondiger.

Zij had zo’n fijngevoelige coördinatie, 

als ze ook maar een fractie vermoeid 

was bleef er niets van over. Dus als 

ze een uurtje ging shoppen – en dat 

was voor haar in haar isolement best 

verleidelijk – dan bakte ze er de vol-

gende dag niets van. Je zou denken: 

zo’n uurtje op straat kan toch geen 

kwaad? Maar ons zenuwstelsel is niet 

zo gevoelig als het hare. Als dat zo 

sterk ontwikkeld is, dan is het ook veel 

gevoeliger voor minieme prikkels. Ik 

heb dat vaker gezien bij absolute to-

patleten, die zijn allemaal extreem fijn 

afgesteld, maar zij was ook binnen die 

populatie wel heel bijzonder. Dus ik 

heb geleerd dat een hele lichte inspan-

ning genoeg vermoeidheid kan ople-

veren om een grote impact te kunnen 

hebben op prestaties. Die ervaringen 

zijn enorm waardevol geweest voor 

mijn ontwikkeling als trainer. Ik heb 

geleerd dat extreme prestaties gele-

verd worden door extreme mensen en 

heb dat toegepast op de atleten die ik 

daarna heb begeleid.’

Sotsji 2014
De ongekende medailleoogst van de 

Nederlandse schaatsploeg in Sotsji kan 

natuurlijk niet onbesproken blijven. 

Hoe kijkt Van Commenée hier naar? 

Is het een bewijs voor de effectiviteit 

van het sponsorploegensysteem, of 

komt de dominantie er mogelijk uit 

voort dat wij het enige land ter wereld 

zijn dat het langebaanschaatsen echt 

serieus neemt?

CvC: ‘Ik heb een rolletje gespeeld in 

het selectieproces en tijdens de Spelen 

was ik namens een zakelijke relatie in 

Sotsji, ik heb het vanaf de zijlijn mogen 

beleven. Ook in mijn tijd bij NOC*NSF 

heb ik de schaatsers meegemaakt. Het 

zijn doorgaans hele goede, competi-

tieve sporters met een professionele 

attitude, die fysiek goed getraind zijn 

en vaak presteren op het moment dat 

het moet. Dat is een kunst op zich. Het 

prestatieniveau tijdens de Olympische 

trials was al bewonderenswaardig en 

vervolgens hebben ze het op de Spelen 

gewoon heel goed gedaan. Natuur-

lijk zou een bredere internationale 

competitie voor het schaatsen mooier 

zijn, maar je kunt het de Nederlandse 

ploeg niet kwalijk nemen dat die er nu 

niet is. En het is vooralsnog maar één 

keer gebeurd hè, we hebben ook Win-

terspelen meegemaakt dat we zwaar 

teleurgesteld naar huis gingen. Dus 

voorlopig zou ik dit succes eerst maar 

even vieren. Dan zien we over vier en 

acht jaar wel in welk perspectief we 

Sotsji moeten plaatsen.’

Ontluisterend
Was het dan alleen maar hosanna? 
‘Nou, ik vond het afhaken van Jorrit 

Bergsma voor de ploegenachtervol-

ging en de rol die zijn coach Jillert 

Anema daarbij speelde wel een ont-

luisterend moment. Dat het op enig 

begrip van de journalistiek kon reke-

nen, verbaasde mij. Voor mij is het een 

doodzonde om het Nederlands team 

in de steek te laten, nota bene op de 

dag van de finale.’

Ook als je in de aanloop naar de Spelen 
de garantie hebt gekregen dat je in de 
voorronde mee mag schaatsen, zodat je 
kunt meedelen in de medailles?
CvC: ‘Dat is een hypothetische situatie 

die niet heeft plaatsgevonden. Maar 

zelfs als het wel zo gegaan zou zijn, 

dan nog is het naar mijn mening onac-

ceptabel om het team in een onmoge-

lijke positie te manoeuvreren. Eigen 

ego en gebrek aan loyaliteit zijn be-

langrijker gebleken dan het nationaal 

teambelang. Een slecht voorbeeld voor 

jonge sporters. Je vertegenwoordigt 

daar niet alleen jezelf maar ook je land! 

Je laat je team nooit zakken, in geen 
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enkele omstandigheid. En zeker niet 

als je afreist als teamlid.’

‘Geen sieraad voor het vak’
‘Dat Anema bij dit alles naar eigen 

zeggen (‘Op de avond dat Jorrit die 

beslissing nam was ik stappen’) geen 

rol heeft gespeeld is ondenkbaar. Geen 

individuele sporter neemt zo’n dras-

tische beslissing zonder daarover met 

zijn coach te overleggen. Ik vind dat 

iedere coach de verplichting heeft het 

vak op professionele en stijlvolle wijze 

over het voetlicht te brengen. Om dan 

op de Amerikaanse televisie in je Ne-

derlandse Olympische outfit de uiter-

mate professionele Amerikaanse sport 

proberen belachelijk te maken geeft 

geen pas. Het straalt niet alleen af op 

ons vak maar ook op het Nederlands 

team dat natuurlijk niet op deze wijze 

vertegenwoordigd wenst te worden. 

Nog geen sieraad voor het vak!’

Succesmodel?
De moordende concurrentie tussen de 

sponsorploegen en de daaruit voort-

vloeiende energievretende kwalifica-

tieprocedures zijn lang als een zwakte 

van het Nederlandse prestatiemodel 

gezien. Moeten we daar nu anders te-

genaan kijken? Welke voor- en nadelen 

ziet Van Commenée en is die kennis op 

andere sporten toe te passen?

CvC: ‘De feiten bewijzen dat het model 

op dit moment uitermate succesvol 

is. Ten opzichte van de twee vorige 

Spelen is er niet fundamenteel iets aan 

veranderd. Wat je wilt is dat de beste 

sporters de beste faciliteiten hebben en 

werken met de beste coaches. Dat lijkt 

nu, op dit moment het geval te zijn. 

Er is een soort evenwicht tussen de 

beschikbare sporters, de beschikbare 

coaches en de beschikbare middelen. 

Maar wat ik wel heb geleerd is dat er 

meerdere succesvolle modellen zijn. 

Wat werkt voor de ene sport hoeft 

niet te werken voor de andere sport. 

Bovendien is het model gerelateerd 

aan de tijd. Het model dat nu succes-

vol is, is dat over enige jaren niet meer. 

Wat ik wel weet is dat concurrentie in 

eigen land altijd werkt. Voor de meeste 

sporten, zeker in het kleine Nederland, 

ben ik voor een gecentraliseerd top-

sportsysteem: de beste sporters gekop-

peld aan de beste coaches en de beste 

voorzieningen in de beste prestatieom-

geving. Maar als je top heel breed is, 

zoals in het schaatsen of in het hockey, 

dan is er wat te zeggen voor een con-

currentiemodel met meerdere teams.’

Vervolg
We zijn nog lang niet uitgepraat met 

‘De Vulkaan’. In het volgende num-

mer van Sportgericht leest u deel 2 van 

dit interview, dat onder meer zal gaan 

over wat hij leest en wie hij spreekt 

om bij te blijven, over zijn veranderde 

drijfveren, over de kenmerken van een 

optimale prestatiecultuur en over zijn 

toekomstplannen.

over de auteur
Pieter van Vliet is freelance journalist 
en eigenaar van Parole - bureau voor 
journalistieke producties te Gouda. 
Hanno van der Loo is hoofdredacteur 
van Sportgericht en werkt daarnaast 
als freelance sportwetenschappelijk 
adviseur via zijn bureau AdPhys te 
Boskoop.

(Advertentie)
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In het eerste deel van dit interview ver-

telde Van Commenée op welke manier 

en van wie hij het coachvak leerde.

Wat doe je nu om bij te blijven? Wat lees 
je, wie volg je?
CvC: ‘Ik lees boeken, kijk geregeld op 

bepaalde sites en spreek regelmatig 

mensen met wie ik kan sparren. Vier 

websites bezoek ik zeer regelmatig, 

dat zijn:

– www.sportperformancemanage-

ment.com, de fantastische site van 

Peter Davis. Davis is een perfor-

mance consultant die in het verleden 

onder meer voor het Australian 

Institute of Sport en voor het Ame-

rikaanse Olympisch comité heeft 

gewerkt;

– www.helpingthebesttogetbetter.com, 

de site van Henk Kraaijenhof;

– www.wgcoaching.com/sports-coa-

ching, de site van Wayne Goldsmith;

– www.ted.com; een algemenere site 

waar half Nederland ook naar kijkt. 

Maar ook ik vind het belangrijk om 

mij breed te oriënteren en daar in 

mijn eigen werkomgeving weer wat 

mee te doen.

Een paar boeken die ik recent heb 

gelezen zijn:

– “The chimp paradox” van Steve 

Peters. Een zeer intelligente en in-

nemende vent. Hij is de mentaal be-

geleider van de Britse wielrenners en 

van een aantal atleten. Hij gaat ook 

met het Britse voetbalelftal naar het 

WK in Brazilië. Het boek gaat onder 

meer over omgaan met angsten.

– “The power of habit” van Charles 

Duhigg;

– “Wat doe je nu?” van Francesco Wes-

sels, een boek over weerbaarheid;

– “There is an I in TEAM” van Mark 

de Rond, een Nederlandse professor 

die lesgeeft aan de Universiteit van 

Cambridge;

– “501 Must know speeches”.

Ik heb het laatste jaar ook veel naar 

allerlei toespraken van bijvoorbeeld 

Barack Obama, Bill Clinton en Steve 

Jobs gekeken. Ik let dan vooral op 

de techniek van het speechen, een 

vaardigheid die je in Engeland moet 

beheersen.’

Zingeving
CvC: ‘Maar mijn mooiste boek, “De 

Zin van het Bestaan” – ik lees ook 

wel eens dingen die niks met sport te 

maken hebben – komt uit 1946 en is 

geschreven door Viktor Frankl, een 

Het leven van Charles van Commenée (56) is al enkele 

decennia opgedeeld in Olympische cycli. Het grote publiek 

leerde hem kennen als technisch directeur van NOC*NSF 

(2004-2008) en de Britse atletiekbond (2008-2012). Hoe 

blijft hij bij op zijn vakgebied? Hoe hebben zijn drijfveren zich 

ontwikkeld? En hoe kijkt hij terug op zijn zelfgekozen vertrek 

bij UK Athletics?

Charles van Commenée: ‘De Vulkaan’ 
spreekt (deel 2)

INTERVIEW

Hanno van der Loo  
& Pieter van Vliet 
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Weense psychotherapeut. Hij beschrijft 

vanuit zijn professionele achtergrond 

zijn verblijf in diverse concentratie-

kampen. Waarom overleven sommige 

mensen daar wel en andere niet? En 

hoe zit de psyche van de kampbewa-

ker in elkaar? Ik heb dat boek ooit op 

de ALO gekregen. Zo van ‘dat moet 

je nog eens lezen’, maar ik was er 

nooit aan toegekomen. Dit jaar wel en 

ik had het veel eerder moeten lezen. 

Ook al heeft het met sport dus niks te 

maken. Sterker nog: het boek gaat over 

zingeving in het leven en eigenlijk 

zou je dan met sporten moeten stop-

pen. Want het leven gaat om grotere 

dingen.’

Dus zingeving zit ’m altijd in grotere din-
gen en sport hoort daar niet bij?
‘Nou, de boodschap van het boek is 

eigenlijk, dat er niet zoiets is als DE 

zin van bestaan. Maar ik denk dat je 

wel iets moet hebben om naar uit te 

zien, je moet enige vorm van perspec-

tief hebben. En dat kan voor iedereen 

iets anders zijn. Dat is ook één van 

de boodschappen van dit boek. Als je 

maanden lang in de ijzige kou op je 

blote voeten in een steengroeve moet 

werken, dan lukt dat niet als je geen 

perspectief hebt. En ik schat in dat de 

halve finale van een NK willen halen 

in zo’n situatie geen geschikt perspec-

tief is om het vol te kunnen houden.’

En Olympisch kampioen willen worden, 
zou dat wel genoeg gewicht in de schaal 
leggen?
‘Ik sluit niets uit als je je bedenkt welke 

prijs sommige sporters bereid zijn te 

betalen voor succes.’

Diesel
Het zou natuurlijk onzinnig zijn om de 

vergelijking met een concentratiekamp 

hier door te trekken, maar Van Com-

menée heeft wel tropenjaren achter de 

rug met een hele zware werkbelasting.

Hoe zit dat bij jou dan? Welk perspectief 
hielp jou om je werk vol te houden?
CvC: ‘Eerder hadden we het over de 

raketbrandstof om van start te gaan, 

maar nu komen we dus bij de diesel 

uit: wat houd je gaande? Voor mij is 

dat nu heel anders dan vroeger. Zoals 

ik eerder al vertelde werd ik in 1977 – 

toen was ik 19 – vooral bevangen door 

de ambiance van een internationaal at-

letiektoernooi. Al snel daarna ging het 

me om winnen en dat heeft heel lang 

geduurd. Maar ik ben nu 56, de laatste 

jaren is daar iets bijgekomen: anderen 

helpen beter te worden en samen, als 

beroepsgroep, een voorbeeldfunctie 

vervullen.

Ik wil coaches graag meer meegeven 

dan enkel en alleen de focus op winst, 

uitgedrukt in secondes en centimeters. 

Ik probeer ze inzicht te geven in wat 

hun eigen functioneren betekent voor 

anderen. Ben je een ambassadeur voor 

je sport? Wat voor voorbeeld geef je 

door je eigen gedrag aan je sporters, 

je collega’s en misschien wel aan de 

hele Nederlandse bevolking? Als een 

voetballer in de eredivisie vernielingen 

aanricht als hij van het veld moet en de 

trainer roept alleen maar ‘Ja, sport is 

nu eenmaal emotie’, dan schuift hij de 

norm op in ongewenste richting. Vanaf 

dat moment zullen veel kinderen, de 

toekomstige generaties, het als accep-

tabel gedrag beschouwen. Omdat die 

coach nou eenmaal gezag heeft, maar 

geen besef van zijn verantwoordelijk-

heid.

Met coaches die ik de afgelopen jaren 

heb aangestuurd heb ik geregeld ge-

sprekken gevoerd over zulke situa-

ties. Sommigen overtuig je niet, die 

hebben moeite de consequenties van 

eigen uitlatingen te overzien of zijn er 

simpelweg niet in geïnteresseerd. Dat 

is jammer, want sport kan een hele 

mooie voorbeeldfunctie vervullen als 

het gaat om zaken als tolerantie, fat-

soen en respect. Maar uit elke collega 

die wel iets doet met mijn feedback 

haal ik veel voldoening. De sport 

krijgt heel veel aandacht op mooie 

platforms en ik vind dat coaches, als 

constante factor in de sport, daar een 

voorbeeldfunctie moeten vervullen. 

Sporters, bestuurders en sponsors 

komen en gaan, maar coaches zijn de 

cultuurdragers.’

Maar hoe ging dat dan bij UK Athletics? 
Gaf in de aanloop naar London 2012 
niet gewoon de doorslag of een coach 
zijn atleten liet winnen?
‘Uiteindelijk natuurlijk wel, het blijft 

immers topsport. Als je de Spelen 

‘thuis’ hebt, dan moet er succes zijn. 

Succes wordt door de bevolking niet 

ervaren doordat de bussen op tijd 

rijden, of dat de stadions er glimmend 

bijstaan. Het gaat om de medailles die 

het thuisland wint. En dat moet zeker 

in de atletiek, dat tijdens de Zomer-

spelen natuurlijk een speciale positie 

heeft. Tot een paar jaar geleden was 

dat alles voor mij, daar stopte het. Nu 

vind ik dat er meer is.’

Omslag
Wanneer heeft die omslag plaatsgevon-
den? Al in de aanloop naar London, of 
pas nadat je gestopt was?
CvC: ‘Het zou natuurlijk voor de hand 

liggen dat ik vooral de afgelopen 

De boekenkast van Charles van Commenée. 
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anderhalf jaar, waarin ik meer tijd heb 

gehad voor reflectie en meer afstand 

heb kunnen nemen, op zulke ideeën 

ben gekomen. Maar ze spelen al veel 

langer. Door de jaren heen ben ik me 

meer en meer gaan verbazen over het 

smalle blikveld van veel coaches. Er is 

heel veel onvermogen om zich in de 

positie van een ander te verplaatsen, 

het grotere belang te zien. Bijvoor-

beeld het grotere belang van jouw 

sport in plaats van je eigen belang of 

dat van je team. Of het imago en de 

betekenis van sport als maatschap-

pelijke kracht. Nu ik er over nadenk: 

na de Spelen van 2004 in Athene ben 

ik volledig gestopt met training geven 

en werd ik technisch directeur van 

NOC*NSF. Vanaf dat moment heb ik 

beter zicht gekregen op het functio-

neren van coaches. Tot dat moment 

was ik ook zelf nog aan het coachen. 

Natuurlijk had ik veel van doen met 

andere coaches, maar mijn aandacht 

was verdeeld. Vanaf 2004 heb ik me 

helemaal kunnen richten op het aan-

sturen van coaches.’

Dus in je eerste periode bij UK Athletics 
was je nog vooral op het veld bezig?
‘Ongeveer de helft van mijn tijd. 

Maar daar word je zo door in beslag 

genomen, dat je daarnaast eigenlijk al-

leen managed, maar niet coacht. Dus ik 

coachte atleten en daarnaast managede 

ik een systeem en mijn staf. Vanaf 

2004 coach ik de coaches ook en ben ik 

scherper gaan zien wat we zojuist be-

sproken hebben. Coachen kost enorm 

veel tijd.’

Is dat een kwestie van ervaring?
‘Mwah, ervaring is op zichzelf niet 

veel waard. Ik ken coaches met 40 jaar 

ervaring die nog steeds hetzelfde doen 

als toen ze begonnen. Je moet wel leer-

gierig zijn en een kritische benadering 

hebben, ook naar jezelf. En idealiter 

moet je een paar mensen om je heen 

hebben die jou af en toe een lullige 

vraag stellen die je aan het denken zet. 

Want als je aan de top van de piramide 

staat dreigt altijd het grote gevaar dat 

je geen eerlijke feedback meer krijgt.’

Welke mensen zijn dat voor jou?
‘Mensen als Henk Kraaijenhof, Toon 

Gerbrands, Joop Alberda, Peter 

Verlooy. Met hen heb ik regelmatig 

gesprekken over onze persoonlijke 

ontwikkeling binnen het vak. Buiten 

Nederland doe ik dat met Dan Pfaff en 

Kevin Tyler, sprintcoaches uit Noord 

Amerika . Neem bijvoorbeeld die drie 

“bronnen” waaruit coaches putten, 

waarover ik het eerder had. Dat be-

denk ik niet in mijn eentje tijdens het 

tanden poetsen. Dat komt voort uit de 

dialoog met een collega, in dit geval 

Henk.’

Gevestigde orde
Zijn dit niet typisch de gedachten van 

een coach die het karwei al geklaard 

heeft? Hoe was dit in het heetst van de 

strijd?

Toen je bij UK Athletics het hoogst op 
de apenrots zat heb je best veel kritiek 
gehad. Stond je daar werkelijk voor open?
CvC: ‘Ik beoordeel mijzelf als iemand 

die open staat voor kritiek. Ik luister 

graag. Maar dat betekent niet dat ik 

dingen altijd aanneem. Soms wel en 

dan doe ik er iets mee, soms niet. Dat 

tweede wordt dan nogal eens uit-

gelegd als ‘je luistert niet’. Ik luister 

echter wel, maak daar ook tijd voor, 

maar ik maak uiteindelijk mijn eigen 

afweging. Bovendien heb ik geleerd 

dat kritiek onvermijdelijk is. Winston 

Churchill zei al: “You got enemies? 

Good! That means you’ve stood up for 

something in your life”.

Ik heb wel geleerd dat mensen bijna 

per definitie “tegen” zijn als je werkt 

voor een instituut. Het maakt niet uit 

wat je doet. Of je voor de NS werkt, 

voor de gemeente Amsterdam, de 

Belastingdienst, UK Athletics of 

NOC*NSF: mensen zijn anti-establish-

ment. Daarom ook verliezen rege-

ringspartijen haast altijd zetels. Ik ken 

maar weinig organisaties waar mensen 

massaal voor op de banken gaan. Ap-

ple misschien, tot een jaar geleden. 

Voor coaches, maar ook voor de pers, 

is de ‘bond’, zijn bestuurders altijd shit. 

Als je dat besef niet hebt in de posities 

die ik heb bekleed, dan neem je kritiek 

vaak te persoonlijk. In het begin had ik 

daar wel last van, maar in de loop der 

tijd begreep ik het beter.

Nogmaals, mensen verzetten zich bijna 

per definitie tegen de gevestigde orde. 

Toen ik zelf een young and angry coach 

was had ik precies hetzelfde. Alles ging 

me te langzaam, ik wilde alles gisteren 

geregeld hebben voor mijn atleten. Ik 

zag nog niet in dat een bond een grote 

mate van objectiviteit en transparan-
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tie moet hanteren, dat zaken daardoor 

langer duren en dat niet ieder individu-

eel probleem honderd procent opgelost 

kan worden. De doorsnee coach conclu-

deert dan gemakshalve dat “ze” er niks 

van snappen, maar dat is lang niet altijd 

terecht.’

Je hebt dus alle stadia doorlopen. Maar 
op een gegeven moment zit je zelf op die 
positie, als mikpunt van kritische collega’s. 
Wat heb jij gedaan om het echt beter 
te doen dan je voorgangers waar je ooit 
tegen te hoop liep? Durfde je bijvoorbeeld 
individuele uitzonderingen te maken?
‘Het meeste gedoe gaat over accredi-

tering, benoemingen, financiering en 

selectie. Als TD of hoofdcoach moet je 

bereid zijn om beslissingen te nemen 

waar niet iedereen de handen voor op 

elkaar brengt. Er is moed nodig voor 

goed leiderschap. Zo heb ik bij de 

Olympische selectie op de 800 me-

ter vier vrouwen met A-limiet thuis 

gelaten ten faveure van een atlete die 

slechts de B-limiet had gelopen. Je 

weet dat internet zal vollopen en dat 

de Britse pers er ook wel pap van lust.

Je moet een systeem bouwen waar een 

zekere marge in zit voor de uitzonde-

ringen, maar dat in zijn algemeenheid 

als fair wordt beschouwd zodat men 

ook weet wat men moet doen om voor 

bepaalde faciliteiten in aanmerking 

te komen. Maar voordat je de ruimte 

voor een uitzondering benut moet je 

wel alle juridische, commerciële en 

andere consequenties voor de organi-

satie voor de lange termijn overzien. 

Dat valt niet altijd binnen het blikveld 

van de individuele coach. Ook niet 

voor mij toen ik nog slechts persoon-

lijk coach was. Ik heb ook wel kabaal 

gemaakt terwijl ik niet alle consequen-

ties kon overzien van een besluit om 

de ruimte voor de uitzondering niet te 

benutten. Bijvoorbeeld als coach van 

Sharon Jaklofsky bij de selectie voor 

Atlanta 1996.

Een goed voorbeeld van een fair sys-

teem is de systematiek die NOC*NSF 

heeft bedacht om 

sporten wel of niet te 

ondersteunen. Dat is een 

transparant systeem, 

iedereen weet waar men 

aan toe is. Daarnaast 

heeft de technisch direc-

teur zijn eigen speel-

ruimte om naar eigen 

inzicht dingen te repa-

reren of te stimuleren. 

Om een historisch beeld 

te geven: toen Joop Al-

berda in 1997 de eerste technisch direc-

teur van NOC*NSF werd ging 15% van 

het topsportbudget via een openbare 

systematiek naar de programma’s. De 

rest (85%) kon Joop naar eigen inzicht 

verdelen. Nu loopt ongeveer 90% via 

de vaste systematiek en heeft de TD 

slechts ongeveer 10% speelruimte. Ik 

zat daar destijds met een verdeling van 

ongeveer 2/3 (vast)-1/3 (speelruimte) 

tussenin en vind dat nog steeds de 

beste situatie. De huidige speelruimte 

van de technisch directeur zou wat mij 

betreft opgerekt moeten worden, zeker 

nu de financiering van de sport flink 

onder druk staat.’

Moet je ook geld weg kunnen halen, als 
er ondergepresteerd wordt?
‘Ja, in principe wel, mits er van te 

voren vastgelegde criteria zijn die 

bij betrokkenen bekend zijn. Het zou 

slecht bestuur zijn als de TD op een 

ochtend opstaat en tegen een sporter, 

een coach of een bond zegt: ik zie het 

niet meer in je zitten, ik draai de geld-

kraan dicht.’

Gefaald?
We gaan weer even terug naar 

London. Ondanks Super Saturday 

heeft Van Commenée daar zijn zelf ge-

stelde doelen niet weten te behalen en 

dus – in zijn eigen woorden – ‘gefaald’.

Wat is er gebeurd? En hoe kijk je daar 
nu op terug?
CvC: ‘Ik was toen echt teleurgesteld, 

maar zie het nu iets genuanceerder. 

We kenden een bijzonder succesvolle 

Olympische cyclus, waarin alle targets 

op EK’s en WK’s, zowel indoor als 

outdoor, werden gehaald. We hadden 

het beste resultaat aller tijden bij de 

WK indoor nog in hetzelfde Olympi-

sche jaar. Ook werden in dat jaar op 

11 onderdelen nationale records ver-

broken, een uitzonderlijk hoog aantal. 

We hadden 19 man in de mondiale top 

10, we hadden voldoende atleten in 

de medal zone weten te krijgen, maar 

op het moment suprême lieten teveel 

van die laatste categorie het liggen. De 

blessurecurve ging vier jaar lang ge-

staag in de juiste richting, maar in juli/

augustus 2012 stonden we er in dat 

opzicht minder goed voor. Toch ver-

wachtte ik dat we sterk genoeg waren. 

Er was niet alleen bij mij optimisme 

en geloof in onze kracht, iets wat een 

decennium lang ontbroken had. Maar 

ik werd uiteindelijk teleurgesteld. 

De doelstelling was bewust scherp 

gesteld. Het hoogste aantal atletiekme-

dailles op niet geboycotte Olympisch 

Spelen was acht, in 1988 in Seoel. Daar 

was geen goud bij, terwijl het wel een 

‘gouden’ periode was voor de Britse 

atletiek, met atleten als Daley Thomp-

son, Colin Jackson, Linford Christie en 

Sally Gunnell. Toen ik aantrad in 2008 

leek het verbeteren van dit beste re-

sultaat ooit me een mooie doelstelling 

voor 2012, dus daar ging ik voor: acht 

medailles, waarvan één goud.

Je moet ook een ambitieus doel hebben 
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om je beleid, de soms radicale keuzes 

die je maakt, te kunnen verantwoor-

den. Als het bijvoorbeeld de doelstel-

ling zou zijn geweest om in alle finales 

vertegenwoordigd te zijn om een zo 

groot mogelijk team te hebben zou ik 

mijn middelen anders hebben moeten 

aanwenden. Ik besloot meer in een se-

lectieve groep te investeren en minder 

in het verbreden van de topsport.

Daar komt bij, dat de Spelen in het alge-

meen en het atletiektoernooi in het bij-

zonder door de Britse bevolking als een 

enorm succes zijn ervaren. En daar was 

het uiteindelijk om te doen. Als je nu, 

twee jaar later, in London vraagt hoe de 

Spelen waren, dan blijkt iedereen nog 

enorm trots op wat collectief bereikt is. 

Het enthousiasme is nog even levend. 

Alleen de gouden medailles worden 

onthouden. De emotionele waarde van 

een gouden medaille is exponentieel 

groter dan van zilver of brons.

Ik vind nog steeds dat we acht medail-

les hadden moeten kunnen halen. Een 

paar tegenvallers hadden voorkomen 

kunnen worden, maar zijn er in de 

laatste weken doorheen geglipt. Dat 

gebeurt kennelijk als je een team van 

80 sporters en 40 begeleiders moet 

managen tijdens het laatste trainings-

kamp. Veel mensen staan vlak voor 

een absoluut hoogtepunt in hun leven 

en dat brengt een heel aparte dyna-

miek met zich mee, met bijvoorbeeld 

conflicten en wanhoopsaanvallen. Dan 

verwatert je focus op de echte kans-

hebbers een beetje en blijk je er als 

hoofdcoach soms net te ver van af te 

zitten om problemen voor te zijn.

Al met al ben ik nu achteraf toch wel 

tevreden, ook omdat ik het systeem 

netjes achter heb kunnen laten. De 

performance tijdens het WK 2013 in 

Moskou was heel goed, de cultuur is 

verbeterd, er is meer optimisme en 

professionaliteit.’

Heb je dan achteraf spijt van je keuze 
om terug te treden?
‘Nee, want ik had geen keus. Ik was 

die vier jaar zo overduidelijk geweest 

over accountability dat ik niet kon aan-

blijven. Als opruimer van de excuus-

cultuur kon ik zelf niet aanblijven op 

basis van een excuus, ook al gezien de 

invloed en het budget die ik in die vier 

jaar had gehad. Ik vind het volkomen 

fair om daarop afgerekend te worden, 

ook al heb je zelf niet direct de hand 

gehad in bepaalde mislukkingen. Een 

soort Carrington doctrine: de hoogste 

baas is altijd eindverantwoordelijk en 

moet dus de consequenties dragen. 

Dat is uitstekend voor de prestatiecul-

tuur binnen een organisatie.’

Vervolg
We zijn zeker nog niet uitgepraat met 

‘De Vulkaan’. In het volgende nummer 

van Sportgericht zal het onder meer 

gaan over prestatiecultuur, over de 

sterke en zwakke punten van ‘de Ne-

derlandse coach’ en over de spanning 

tussen (top)sport en wetenschap.

over de auteurs
Hanno van der Loo is hoofdredacteur 
van Sportgericht en werkt daarnaast 
als freelance sportwetenschappelijk 
adviseur via zijn bureau AdPhys te 
Boskoop.
Pieter van Vliet is freelance journalist en 
eigenaar van Parole-bureau voor jour-
nalistieke producties te Gouda.

(Advertentie)
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We spraken met Charles over coa-

ching, sport en wetenschap, presta-

tiecultuur, doping en tot slot over 

de invloed van zijn karakter op zijn 

loopbaan. Genoeg voor dit derde deel 

en nog een vierde deel, dat in het okto-

bernummer van Sportgericht verschijnt.

Verantwoordelijkheid
Van Commenée beschreef zijn ideale 

prestatiemodel jarenlang als‘Atleet 

centraal, coach gestuurd’. 

Geldt dat nog steeds?
CvC: ‘Daar stond ik inderdaad pal 

voor, jaren lang. Maar inmiddels heb ik 

geleerd dat er ook programma’s kun-

nen zijn waarin de sporter niet alleen 

verantwoordelijk is voor het resultaat, 

maar ook voor het proces dat tot dat 

resultaat leidt. Ik heb namelijk te vaak 

gezien dat sporters slachtoffer zijn 

geworden van de tekortkomingen van 

hun coach. Zeer getalenteerde sport-

ers die niet tot wasdom komen omdat 

de coach vindt dat hij centraal dient te 

staan, zonder dat overigens zo te zeg-

gen. Of omdat zowel sporter als coach 

niet bekend zijn met de internationale 

standaard. Sporters die zich schuldig 

voelen als ze hun coach, vaak te laat, 

verlaten. Het is dus van belang dat een 

sporter een goed beeld heeft van de 

internationale standaard en van wat hij 

van een goede coach mag verwachten. 

Het is één van de taken van een tech-

nisch directeur of een hoofdcoach hem 

hierover te informeren.

Coaches kunnen het winnende ver-

schil maken, maar ik heb ook genoeg 

coaches gezien die je medailles kosten. 

Ik herinner me een intern rapport dat 

direct na de Spelen van Sydney (2000) 

werd gepubliceerd. Aan alle Aus-

traliërs die als vierde waren geëindigd, 

werd gevraagd of ze achteraf gezien 

op het podium hadden kunnen ein-

digen. Een antwoord dat regelmatig 

terugkwam was ‘Jazeker, als mijn 

coach niet plotseling in een dwaas was 

veranderd’.

Het hangt natuurlijk ook van de sport 

af. Bij teamsporten ligt het voor de 

hand dat de coach verantwoorde-

lijk is voor het programma. Maar bij 

individuele sporters, zeker als ze een 

bepaalde volwassenheid hebben, is het 

belangrijk dat ze verantwoordelijkheid 

dragen. Daarbij komt dat de volwassen 

sporter van de 21e eeuw een andere is 

dan die van de 20e. Het eerste model 

ging er van uit dat een coach te allen 

tijde op zijn taak berekend is, maar de 

realiteit is helaas nogal eens anders.’

Waar bevindt ‘de Nederlandse coach’ 
zich in dit spectrum?
‘Nu vragen jullie me natuurlijk om 

een enorme generalisatie en dat doet 

geen recht aan de unieke kwaliteiten 

Eén sessie van twee uur bleek niet voldoende om alles wat 

we van ‘De Vulkaan’ wilden weten te bespreken. Dus spraken 

we voor een tweede keer af en zaten we eind juni opnieuw 

ruim twee uur met Charles van Commenée aan tafel.

Charles van Commenée: ‘De Vulkaan’ 
spreekt (deel 3)

InTeRVIew

Hanno van der Loo  
& Pieter van Vliet
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van een aantal individuele coaches. 

Bovendien heb ik slechts tot en met 

de Spelen van Beijing (2008) gewerkt 

met Nederlandse coaches. Dat is al 

weer zes jaar geleden. Maar als ik het 

toch een beetje moet duiden, dan zou 

ik zeggen dat de Nederlandse coaches 

de laatste vijftien jaar vooral ontwik-

kelingsmogelijkheden op het vlak 

van communicatie aangereikt hebben 

gekregen. Het Action Type model heeft 

een hele prominente rol gekregen. Ik 

heb daar wel zo mijn gedachten bij, 

maar veel van de betrokken coaches 

vinden het waardevol. Het geeft ze een 

kapstok. Maar hoe dan ook is er meer 

nadruk gelegd op hoe je communiceert 

en veel minder op wat je communi-

ceert. En die inhoud is natuurlijk ook 

van groot belang. Voor coaches met 

degelijke kennis op het gebied van me-

chanica, fysiologie, psychologie, trai-

ningsleer en tactiek, maar wat mindere 

communicatieve vaardigheden, staat 

de meerwaarde van die extra aandacht 

buiten kijf. Maar je hebt niets aan com-

municatieve uitblinkers met een hoog 

voodoo gehalte. ‘Wat’ en ‘hoe’ kunnen 

niet zonder elkaar, ze moeten bij een 

topcoach allebei van topniveau zijn. 

Maar voor mij begint coaching wel met 

eerst weten wat je wilt communiceren. 

Pas daarna volgt het hoe.

Wat dat betreft is het jammer dat veel 

bondsopleidingen niet meer bestaan. 

Coaches die iets willen leren moeten 

dat nu vooral doen via internet en 

seminars en via de ROC’s. Dat is een 

oppervlakkiger manier van leren dan 

in het verleden. Ik kan het beste voor 

de situatie in de atletiek spreken. En 

dan denk ik dat er in de loop van de 

tijd wel wat waardevols verloren is 

gegaan. Lerende mensen met een zeer 

specifieke interesse regelmatig bij 

elkaar stoppen, is bijzonder waarde-

vol. Je kunt trainingsleer algemeen 

aanbieden, zoals nu in veel opleidin-

gen gebeurt, maar het gaat er juist 

om hoe je die trainingsleer in jouw 

specifieke sport kunt toepassen. Denk 

alleen maar aan begrippen als speci-

fieke belasting en belastbaarheid. Toen 

de bondsopleidingen nog bestonden, 

werd je als coach min of meer au-

tomatisch op het goede spoor gezet. Je 

leerde door het delen van ervaringen. 

En van experts die al een selectie had-

den gemaakt tussen waardevolle en 

waardeloze informatie. Probeer nu nog 

maar eens in die gigantische massa 

aan informatie op internet die selectie 

te maken.’

Is het coachvak sterk veranderd?
‘Bij de jeugd niet, daar blijft het 

natuurlijk vooral gaan om aanleren 

en enthousiasmeren. Maar aan de 

top draait het steeds meer om het 

delegeren van taken. Tot een jaar of 

tien geleden deed je als coach het 

meeste werk zelf, of het nu ging om 

krachttraining,voedingsadvies of 

videoanalyse. Nu bestaat je werk voor 

een belangrijk deel uit het aansturen 

van experts en het op elkaar afstem-

men van hun inbreng. Je coacht in 

feite twee teams: één team van spel-

ers en één team van begeleiders. Kijk 

naar het Nederlands voetbalelftal. 

Dat heeft tijdens een WK ongeveer 

evenveel begeleiders als spelers bij 

zich. Toen Avital Selinger coach was 

van de volleybalvrouwen hield hij 

het begeleidingsteam bewust zo klein 

mogelijk, omdat hij zo weinig mogelijk 

tijd wilde besteden aan die coördinatie 

en bang was voor verstoringen. Dat 

begrijp ik, maar inmiddels ben je niet 

meer competitief zonder de bijdrage 

van een uitstekend begeleidingsteam.

Een coach die verantwoordelijk is voor 

het programma moet in ieder geval 

een zodanig kennisniveau hebben 

dat hij aan alle specialisten waarmee 

hij samenwerkt de juiste, kritische 

vragen kan stellen. Om vervolgens 

het gewicht van hun inbreng op de 

prestatie te kunnen bepalen. En op 

dat punt wringt de schoen nog wel 

eens, omdat de coach niet adequaat 

is opgeleid of zichzelf niet adequaat 

heeft opgeleid. Dat kan het resultaat 

zijn van het onderwijssysteem, maar 

ook van gemakzucht. Dan wordt de 

verantwoordelijkheid als het ware 

weggeparkeerd bij de expert, heeft de 

sporter zes verschillende programma’s 

en heeft niemand meer het complete 

overzicht. Eén van de gevaren zit hem 

er onder meer in, dat ieder lid van het 

begeleidingsteam belangrijk wil zijn. 

Bijvoorbeeld om zijn ego te strelen of 

om zijn broodwinning veilig te stellen. 

Dat heb ik vaak gezien. Dat zijn ook 

redenen waarom allerlei begeleiders 

graag in de spotlights willen staan, 

terwijl ze in de coulissen thuishoren. 

Zo lang het puur over hun vak gaat 

heb ik daar geen bezwaar tegen. Maar 

gekoppeld aan het functioneren van de 

sporter of de prestatie wel. Begeleiders 

dienen in principe onzichtbaar te zijn. 

Het gaat om de sporter.’

Tegenwoordig zijn bij alle topsportpro-
gramma’s mentale begeleiders betrokken. 
Hoe kijk jij daar tegenaan? Is dit noodza-
kelijk om op topniveau mee te kunnen?
‘De psyche van de sporter is onte-

genzeggelijk van cruciaal belang bij 

presteren. Dus is het niet onlogisch dat 

expertise op dat vlak ter beschikking is 

van sporter en coach. Ik heb de indruk 

dat het kaf – dat zo lang gezichtsbepa-

lend was in deze beroepsgroep – beter 

gescheiden is van het koren.’

Als jij voor de atletiek of een andere 
sport een begeleidingsteam moet samen-
stellen, hoe ziet dat er dan uit?
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‘Toen ik in London hoofdcoach was 

over een team van tachtig atleten had 

ik een team van veertig begeleiders:  

assistent-coaches, voedingsdeskundi-

gen, een psycholoog, biomechanici, een 

inspanningsfysioloog, artsen, fysiothe-

rapeuten, sportmasseurs, een osteopaat, 

een chiropractor, teammanagers en 

communicatie & pr mensen. Verder is 

het uiteraard van de sport afhankelijk. 

In het zeilen kunnen ze bijvoorbeeld 

niet zonder een meteo roloog en een 

technicus, bij de paardensport heb je de 

grooms en de veterinair enz.’

En natuurlijk de kapper …
‘Ja, wat een gekkigheid.Voetbal en atle-

tiek hebben beiden een hoog entertain-

ment gehalte. Alleen moeten atleten 

die kapper nog wel zelf opzoeken.’

Terug naar het functioneren van het 
begeleidingsteam …
‘Het allerbelangrijkste is, dat het team 

geïntegreerd functioneert en dat de 

sporters een eenduidige boodschap 

krijgen. De coach moet daarop toezien 

en moet de knoop doorhakken als zijn 

experts het niet eens zijn. Die experts 

moeten ook bereid zijn zich daar ver-

volgens aan te confirmeren. De coach 

moet er ook op toezien dat de diverse 

verantwoordelijkheden duidelijk zijn 

afgebakend. Bijvoorbeeld bij het her-

stel na een blessure. Wie is nu verant-

woordelijkheid voor welk deel van het 

traject? Daar mag geen enkel misver-

stand over bestaan.’

Kennis
CvC: ‘Er is tegenwoordig over de 

hele wereld veel kennis toegankelijk. 

Op kennis versla je de tegenstander  

haast niet meer. Maar je kunt wel het 

verschil maken door beter samen te 

werken en door beter management 

van kennis. Dus de expert moet ook 

een echte teamspeler zijn.’

Hoe werkte dat in de atletiek?
‘Daar vind je vanwege het karak-

ter van de sport van nature weinig 

teamspelers. Dus het is vrij lastig daar 

soepel teamwork tot stand te brengen. 

Ik heb ooit een artikel gelezen over het 

functioneren van orkesten. Wat bleek: 

orkesten waar veel gemopperd wordt 

spelen beter samen dan een groep 

muzikale vrienden! Men houdt elkaar 

scherp, wil niet voor elkaar onderdoen 

en daagt elkaar uit.

Geniale mensen zijn vaak ook lastige 

mensen. Als coach – of als leider in het 

algemeen – is het je taak die mensen 

aan boord te houden. Dat valt niet 

altijd mee, want soms wil je het liefst 

hun nek omdraaien. Je kunt het je ech-

ter om prestatieredenen niet altijd ver-

oorloven ze kwijt te raken. Denk aan 

de Maradonna’s en de Ronaldo’s en je 

voelt sympathie voor de coach. Maar 

soms geldt het ook 

voor coaches die 

je in je team nodig 

hebt. Je moet dat 

proces continu in 

goede banen lei-

den en bent daar 

nooit klaar mee. 

Uiteindelijk moet 

iedere ster zich 

wel houden aan 

de ‘team values’, 

zeker in moeilijke 

tijden, anders gaat de rest muiten en 

valt het team uit elkaar.

Los hiervan wordt er ook in het bege-

leidingsteam doorgeselecteerd. Je wilt 

altijd een betere assistent-coach, een 

betere biomechanicus enzovoorts. Dus 

is het ook jouw taak als hoofdcoach 

om te zorgen dat de leden van het 

begeleidingsteam doorlopend worden 

bijgeschoold.’

Hoe werd dat bij UK Athletics georgani-
seerd?
‘Dat was heel intensief. Er waren 

wekelijkse bijeenkomsten waarin we 

de sporters één voor één bespraken. 

We hadden een aantal topcoaches in 

huis die de begeleidingsstaf daarbij 

het vuur na aan de schenen legden. 

Iemand als Dan Pfaff heeft bijvoor-

beeld hele duidelijke eigen ideeën over 

voeding of over het werk van de fysio-

therapeut. Daar kwamen verhitte de-

batten uit voort en daar werd iedereen 

beter van, omdat we dat proces goed 

hadden georganiseerd.

Verder stuurde ik mijn mensen de hele 

wereld over om kennis op te doen. 

Soms voor het bezoeken van een con-

gres, maar het liefst om de kunst als 

het ware af te kijken bij collega’s. Mijn 

ervaring is dat mensen vooral leren als 

ze langduriger de gelegenheid heb-

ben om te leren van iemand anders. De 

Britse sprint zit na bijna vijftien jaar ma-

laise sinds anderhalf jaar bijvoorbeeld 

enorm in de lift door het werk van een 

paar jonge coaches, dertigers. Zij heb-

ben daarvoor eerst 

vier jaar lang als 

‘apprentice coach’ 

meegelopen in 

de slipstream van 

ervaren coaches uit 

Canada en de USA. 

Dat werkt uitste-

kend. Je plaatst 

mensen in een 

lerende omgeving, 

waarin ze vragen 

kunnen stellen en 

hun ogen en oren open moeten houden. 

Maar ook af en toe een training moeten 

overnemen, of voor hun collega’s een 

presentatie moeten houden over hun 

vorderingen. Ik was wel eens jaloers 

op de mogelijkheden van die jonge 

coaches om zichzelf te ontwikkelen. 

Ze hoeven zich als het ware geen route 

meer door de rimboe te hakken om hun 

eigen weg te vinden, er ligt tegenwoor-

dig al een begaanbaar pad.’

Neemt dat ook niet iets weg? Je had het 
eerder over het belang van selectie …
‘Ja, dat is ook weer waar. Dat is de 

prijs die je betaalt voor vooruitgang. 

Ontbering maakt je in het algemeen 

sterker. Wordt iets je te gemakkelijk 
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gemaakt, dan heeft het uiteindelijk ook 

minder waarde voor je en haak je wel-

licht eerder af om iets anders te gaan 

doen, waarmee dan weer veel ervaring 

verloren gaat. Het is dus steeds zoeken 

naar een evenwicht tussen helpen en 

weerstand organiseren voor jonge 

mensen. Weerbaarheid is voor coaches 

en sporters een belangrijke eigen-

schap en om die te ontwikkelen moet 

je in situaties komen waarin je je door 

tegenslag en veronderstelde tegenwer-

king heen moet slaan.’

Hoe kijk jij wat dat betreft naar pas 
gestopte topsporters die al snel op 
belangrijke coachposities terecht komen?
‘Het kan zeker een voordeel zijn als 

je een sport zelf op hoog niveau hebt 

beoefend, maar alleen als je de andere 

aspecten van het coachvak ook be-

heerst. En dat laatste zie je niet vaak. 

Daarnaast zijn toppers van nature 

vaak ‘nemers’ in plaats van ‘gevers’, 

terwijl dienstbaarheid zo karakteristiek 

is voor coaching. Meer dan eens zie je 

ze er dan ook al snel mee stoppen. Ik 

heb zelf ook een keer de fout gemaakt 

om een ex-wereldtopper snel na het 

einde van zijn carrière aan te stellen 

als bondscoach en daar heb ik – om 

diverse redenen – alleen maar spijt van 

gehad. Ik was verblind door de grote 

expertise die hij had met betrekking tot  

zijn onderdeel en had niet gezien dat 

hij op een aantal andere vlakken on-

geschikt was. Nu zou ik die fout niet 

meer maken.’

Zie jij voorbeelden van ex-toppers die het 
wel goed doen?
‘Niet velen innoveren zichzelf en zijn 

in staat hun benadering aan te passen 

aan wat hun pupil of team nodig heeft. 

Als ik een gunstige uitzondering moet 

noemen denk ik aan Marco van Basten. 

Hij stelt zich in alle bescheidenheid 

kritisch op naar zichzelf, stelt vast dat 

hij dient te veranderen en doet dat ver-

volgens ook. Een succesvolle coach is 

in staat de sporter of het team datgene 

aan te reiken wat op 

dat moment nodig is. 

Dat kunnen honderd 

verschillende dingen 

zijn, afhankelijk van 

het moment en het 

ontwikkelingsstadium 

van de sporter of het 

team. Als je maar één 

kaart te spelen hebt, 

moet je wel heel veel 

geluk hebben dat die 

nou net op dat mo-

ment nodig is. Het is dus zaak om er 

voor te zorgen dat je over veel verschil-

lende opties beschikt. Dat kost tijd en 

het vereist leergierigheid. Je kunt niet 

teren op die ene kaart uit je eigen tijd 

als topsporter. Succesvolle coaches als 

Van Gaal of Hiddink waren geen abso-

lute topvoetballers, maar beschikken 

wel over een grote gereedschapskist.’

Kun je andere namen noemen van ex-
toppers die het goed doen als coach?
‘Ik kijk dan vooral of ze met diverse 

sporters of teams op mondiaal niveau 

succesvol zijn geweest. Dan denk ik 

aan Maarten Arens in het judo, Carlo 

Ancelotti van Real Madrid of aan 

Alberto Salazar in het lange afstand 

lopen. En in het schaatsen lijken mo-

menteel een aantal ex-toppers flexibel 

genoeg. Het zijn er al met al in ieder 

geval niet veel, het lijstje met misluk-

kingen is veel langer.’

Wetenschap
Van Commenée liet zich in zijn periode 

als technisch directeur van NOC*NSF 

nogal eens laatdunkend uit over de 

toegevoegde waarde van wetenschap 

in de topsport.

Je leek vaak een soort tegenstelling 
te creëren. Kun je daar iets meer over 
 vertellen?
CvC: ‘Dat wil ik wel nuanceren. Laat ik 

voorop stellen dat ik de meerwaarde 

van de wetenschap wel zie en ook heb 

omarmd. De sportgeneeskunde en de 

voedingsleer zijn bijvoorbeeld onmis-

baar in de topsport en hun waarde is 

evident door de op het individu toege-

sneden aanpak. Ook is er bijvoorbeeld 

heel veel winst geboekt bij het genere-

ren van directe feedback aan sporters, 

mogelijk gemaakt door allerlei techno-

logische ontwikkelingen. 

Mijn scepsis van destijds, zo rond de 

oprichting van InnoSportNL, was 

gebaseerd op een paar zaken. Ten 

eerste gingen er veel tijd en middelen 

zitten in het zoeken naar minimale 

winstmarges, terwijl er op hetzelfde 

moment nog veel meer winst viel 

te behalen door basale dingen beter 

te regelen. Is er in de programma’s 

bijvoorbeeld wel het juiste topsport-

klimaat, worden de harde keuzes die 

soms nodig zijn wel gemaakt? Waarom 

overdreven veel mankracht inzetten 

op jacht naar die honderdste seconde, 

terwijl er ‘gratis’ drie volle seconden 

voor het grijpen liggen?

Ook was er onduidelijkheid over het 

begrip innovatie. Alles werd op een 

gegeven moment innovatief genoemd, 

omdat het modieus was en omdat het 

deuren naar (financiële) ondersteun-

ing en exposure opende. Hockeycoach 

Marc Lammers noemde bijvoorbeeld 

alles wat de hockeysters nog niet eerder 

in hun programma hadden gedaan een 

innovatie. Ik denk bij een innovatie 

echter aan een niet eerder vertoonde 

mondiale ontwikkeling. Er is veel 

‘frozen knowledge’. Neem bijvoor-

beeld de koelvesten. Die werden reeds 
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op het WK atletiek van 1995 door de 

Australiërs gebruikt. In Nederland 

kwam het onderwerp pas in 2006 

prominent op de agenda, met het oog 

op de Spelen van 2008. Er ging enorm 

veel tijd en energie in zitten en zaken 

werden zelden op tijd voor de grote 

evenementen opgeleverd. Dat leidde 

dus vooral af.’

Sociale inbedding
CvC: ’Ik heb zeker de meerwaarde 

gezien van sportweten-

schappers die heel dicht 

op het programma zitten, 

er bijna continu deel 

van uitmaken. Ik heb 

geleerd dat experts 

niet alleen deskun-

dig moeten zijn, 

maar ook gemogen 

moeten worden. 

Een wetenschap-

per kan nog zo 

briljant zijn, als hij 

bijvoorbeeld de 

verkeerde grap-

jes maakt op het 

verkeerde moment, dan nemen de 

sporters niets van hem aan.’

Dus de sociale inbedding in de top-
sportomgeving is essentieel?
‘Ja! Je moet zowel vaardig als aardig 

zijn, echt deel uitmaken van het team. 

Niet af en toe even binnen komen val-

len. Een goed voorbeeld vind ik Barry 

Fudge, de inspanningsfysioloog die 

werkt met Mo Farah: up-to-date, een 

teamspeler, bescheiden, weet precies 

wanneer hij iets moet zeggen tegen 

sporter of coach, sociaal vaardig en 

bovendien bereid een stap harder te 

lopen als dat nodig is. Je moet bijvoor-

beeld niet piepen als je zes weken in 

Kenia moet werken, terwijl je kind 

ziek thuis is. Dat is de consequentie 

van het werken in de topsport. Een 

sporter komt ook niet halverwege 

het trainingskamp vragen of hij een 

weekje naar huis mag.’

Is het in jouw model toegestaan dat de 
wetenschapper direct, dus niet via de 
coach, met sporters communiceert?
‘Ja, met goedkeuring van de coach is 

dat geen probleem.’

Instapmoment
Heb je de indruk dat de inbreng van de 
wetenschap in de Nederlandse topsport 
de afgelopen jaren verbeterd is?
CvC: ‘Ik kan daar niet uit de eerste 

hand over praten, maar ik heb be-

grepen dat inmid-

dels een aantal zeer 

deskundige sport-

wetenschappers 

toegevoegde waarde 

heeft. Maar dat kan 

ik binnenkort weer 

gaan toetsen, want 

ik kan jullie verklap-

pen (inmiddels is 

dit realiteit, red.) dat 

ik vanaf 1 juli weer 

voor NOC*NSF ga 

werken, als presta-

tiemanager in het 

team van Maurits 

Hendriks. Ik volg Ad Roskam op en 

zal onder andere betrokken zijn bij 

zwemmen, atletiek en turnen.

Direct na London heb ik prachtige 

aanbiedingen gehad, maar dat kwam 

me toen niet goed uit. Ik wilde toen 

vooral even energie bijtanken. Nu, 

twee jaar voor de volgende Spelen, 

is een mooi moment op weer in 

te stappen. Ik word op mijn 56e 

niet gemotiveerd door status of 

zichtbaarheid, maar heb er vooral 

aardigheid in om mensen, op de 

achtergrond, te helpen. Dus ik ben 

heel blij met deze functie.’

Dus we kunnen ‘De vulkaan spreekt’ ver-
vangen door ‘Raspoetin fluistert’?
‘Fluisteren lijkt me een pré in tijden 

van Twitter. En ik heb net zoveel met 

ondermijnende gebedsgenezers als 

Geer en Goor met goede smaak.’

Maar serieus: Ad Roskam als technisch 
directeur bij de Atletiekunie en jij als zijn 
adviseur bij NOC*NSF, gaat dat wel goed?
‘Vakmensen met hetzelfde belang 

voor ogen hebben nooit een problem. 

Bovendien heb ik uitstekend gewerkt 

met Ad in mijn eerste periode bij 

NOC*NSF. Ik snap natuurlijk ook wel 

dat terugkomen en dan gaan werken 

onder je opvolger een ongebruikelijke 

stap is. Meestal vermoedt men de 

mogelijkheid van een ondermijnend 

effect. Maar we zijn allemaal, ook 

Gerard Dielissen als algemeen direc-

teur en Jeroen Bijl als hoofd Topsport, 

uitstekende teamspelers. Ik ben er 

alleen om te helpen, ik voeg wat denk-

kracht toe in het team en ben er niet 

om mensen de maat te nemen. Maurits 

zal de enige woordvoerder zijn, dus je 

hebt nu direct één van mijn allerlaatste 

interviews.’

Is een rol als coach daarmee voorgoed 
verleden tijd?
‘Geen idee wat de toekomst brengt.’

Doping
In ieder gesprek over topsport is het 

lastig om het onderwerp te vermijden, 

dus hadden we het ook over doping.

Is dopingvrije topsport mogelijk?
CvC: ‘Er zal altijd doping zijn. Bedrog 

zit nu eenmaal in de aard van de mens. 

Dat begon al bij Adam en Eva.’

Sommigen pleiten voor het vrijgeven van 
doping om ‘het probleem’ op te lossen. 
Hoe kijk jij daar tegenaan?
‘Daar pleitte sportpsycholoog Pe-

ter Blitz al voor in de jaren zeventig. 

Maar ik ben er tegen. Ik sta achter het 

huidige model met strenge controles. 

Dat gepiep over het ongerief van out-

of competition controles hoor ik ook, 

maar ik hoor nooit een beter alterna-

tief. Dus vind ik het goed dat ze plaats-

vinden, want ze hebben een groot ver-

schil gemaakt. De sport is veel schoner 

in vergelijking met een paar decennia 
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geleden, toen er alleen rond wedstrij-

den werd gecontroleerd.’

Maar is het in veel sporten niet onmoge-
lijk om Olympisch goud te halen zonder 
doping?
‘Nee, ik weet dat het wel degelijk mo-

gelijk is. Ik heb diverse Olympische 

gouden medaillewinnaars begeleid 

en weet zeker dat zij geen doping 

hebben gebruikt. Heel frustrerend 

overigens om in het verdachtenbankje 

te moeten zitten, alleen omdat je ge-

wonnen hebt.’

Kun je daar 100 procent zeker van zijn? 
Is het voor een topsporter niet mogelijk 
om doping te gebruiken zonder dat de 
coach er van weet?
‘Dat is nooit helemaal uit te sluiten, 

maar ik acht die kans zeer klein. Ik ben 

in de loop van de jaren veel optimis-

tischer geworden op dit punt, ik ben 

mijn cynisme kwijtgeraakt. Zo lang 

je als coach niet op het allerhoogste 

niveau werkt en dus niet met eigen 

ogen van dichtbij ziet hoe uniek geta-

lenteerd sommige sporters zijn, en hoe 

doorontwikkeld de begeleiding is, ben 

je geneigd te denken dat doping nood-

zakelijk is om te winnen. Een onderge-

sneeuwd feit is dat 99 procent van de 

sporters nooit positief test, elke andere 

inschatting van zogenaamde experts 

is speculatie. Ik zeg dus niet dat alle 

winnaars schoon zijn, maar wel dat er 

zeker schone winnaars zijn.’

Is het niet raar dat bij een positief geval 
doorgaans alleen de sporter geschorst 
wordt en de coach niet?
‘Ja, dat zou in principe anders moeten. 

Er zijn overigens wel een paar coaches 

geschorst in het verleden. Zij pasten 

systematisch dopinggebruik toe bij 

hun hele trainingsgroep. Binnen de 

IAAF (internationale atletiek federatie, 

red.) worden momenteel de moge-

lijkheden bestudeerd of de entourage 

rondom een betrapte atleet juridisch is 

aan te pakken. Ik vind het overigens 

wel erg belangrijk dat de rechten van 

de coach en de arts in deze ook goed 

beschermd blijven en dat zij niet de 

dupe worden van wanhopige acties 

van sporters.’

Slot
Het vierde en laatste deel van dit 

marathoninterview leest u in het 

volgende nummer van Sportgericht. 

Het gaat dan onder meer over inter-

nationale verschillen in prestatiecul-

tuur en over de toekomst van het 

topsportproces. Kunnen de grenzen 

van het menselijk presteren nog verder 

worden opgerekt? Ook spraken we 

met Charles over de samenhang tussen 

zijn karakter en zijn loopbaan en over 

de persoonlijke keuzes die hij heeft 

moeten maken.

over de auteurs
Hanno van der Loo is hoofdredacteur 
van Sportgericht en werkt daarnaast 
als freelance sportwetenschappelijk 
adviseur via zijn bureau AdPhys in 
Boskoop. 
Pieter van Vliet is freelance journalist 
en eigenaar van Parole – bureau voor 
journalistieke producties in Gouda.

(Advertentie)
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Ook kwamen we met CvC te spre-

ken over de samenhang tussen zijn 

karakter en zijn loopbaan en over de 

persoonlijke keuzes die hij heeft moe-

ten maken.

Progressie
Waar liggen in de topsport van de 
komende 10-20 jaar nog mogelijkheden 
om vooruitgang te boeken?
CvC: ‘Allereerst in het opsporen en 

selecteren van talenten. Dat blijkt nog 

steeds razend moeilijk. Dat geldt niet 

alleen voor ons, maar eigenlijk voor 

alle landen. Zelfs de NFL, waarschijn-

lijk de meest professionele sportor-

ganisatie, kent nog veel missers. Dat 

komt omdat we neigen veel te veel 

naar het huidige prestatieniveau en 

naar de fysieke kenmerken van jonge 

sporters te kijken. De potentiefactor, 

inclusief het fenomeen ‘karakter’, is 

nog niet goed meetbaar. Met de toene-

mende kennis over genetica doemen 

er nieuwe mogelijkheden op. Of dat 

overigens wenselijk is laat ik even in 

het midden.

Verder is onze kennis van het brein 

nog minimaal, laat staan dat duide-

lijk is hoe deze kennis in de sport kan 

worden toegepast. Daar moet winst 

te behalen zijn. Ook is er de afgelopen 

jaren vooruitgang geboekt wat betreft 

fysiologische monitoring en het meten 

van de belastbaarheid en daar is ver-

dere vooruitgang mogelijk. En ook op 

het gebied van blessurepreventie en 

blessuregenezing is veel vooruitgang 

geboekt en zie ik de ontwikkeling nog 

niet stoppen.’

En het belang van slaap voor de sporter?
‘Ongeveer een derde deel van je leven 

breng je slapend door, dus alleen al 

op basis van dat percentage is het een 

belangrijk thema. Voor mijn eigen her-

stel na 12 tropenjaren in de topsport 

was het aanschaffen van een nieuwe 

matras in ieder geval de belangrijkste 

doorbraak haha.’

Prestatiecultuur
Van Commenée heeft in diverse lan-

den en topsportsystemen gewerkt en 

rondgekeken. Wat zijn volgens hem 

de belangrijkste verschillen tussen 

het Nederlandse systeem en andere 

systemen?

CvC: ’Als je kijkt naar het Olympische 

medailleklassement dan zijn twee 

variabelen het belangrijkst: de bevol-

kingsomvang en de grootte van de 

economie. Als je die beide gegevens 

combineert komt Nederland rond 

Charles van Commenée is inmiddels al weer een maand of 

vier aan de slag als prestatiemanager bij NOC*NSF. Kort 

voor zijn aantreden had Sportgericht twee uitgebreide 

gesprekken met hem. In dit laatste deel gaat ‘De Vulkaan’ 

onder meer in op de toekomst van de topsport en op inter-

nationale verschillen in prestatiecultuur.

Charles van Commenée: ‘De Vulkaan’ 
spreekt (deel 4 – slot)

INTERVIEW

Hanno van der Loo  
& Pieter van Vliet
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plaats 13 uit. In die buurt eindigen we 

ook meestal. Dus we presteren onge-

veer naar vermogen.

Nederland is compact, met een uniek 

fijnmazig netwerk van sportclubs en 

–accommodaties. Onze sport is op dat 

punt bijzonder goed georganiseerd. 

Toen we in Nederland nog de ambitie 

hadden om mee te dingen naar het 

organiseren van de Olympische Spelen 

heeft NOC*NSF een inventarisatie 

gemaakt van de peilers onder onze 

sportcultuur. Zaken als sportdeelname, 

topsportresultaten, topsportevene-

menten, media-aandacht, in hoeverre 

sportwaarden door de Nederlandse 

bevolking omarmd werden et cetera. 

Op veel vlakken bleken we internati-

onaal reeds bij de besten te behoren, 

hoewel er nog genoeg ruimte voor 

verbetering was. Maar in algemene 

termen doen we het zo slecht nog niet.

Geld
‘De manier van financieren verschilt 

internationaal sterk. In Amerika is vrij-

wel de hele sport, dus ook de nationale 

topsportprogramma’s, privaat gefinan-

cierd. Er is daar grote interne concur-

rentie en vangnetjes ontbreken daar 

sowieso in de maatschappij, dus ook 

voor geblesseerde of onderpresterende 

sporters. De brandstof voor sporters is 

vaak ‘passion and patriotism’. Ge-

voegd bij een in de regel hoog kennis-

niveau blijkt dat bijzonder effectief.

Australië is een andere grootmacht. 

Daar wordt vaak tegenop gekeken, 

omdat ze met een relatief geringe be-

volkingsomvang veel succes hebben. 

Er is veel kennis en er zit een duide-

lijke visie en strategie achter, maar 

men heeft de neiging om door te slaan 

wat betreft bureaucratie. Daar kunnen 

ze nog wel eens een prijs voor gaan 

betalen. Het Nederlandse systeem is 

veel compacter, veel komt samen bij 

NOC*NSF. Daar is wel eens kritiek op, 

maar het maakt het Nederlandse mo-

del wel efficiënt en wendbaar.’

Maar de Australiërs doen het toch 
 substantieel beter dan wij?
‘Onderschat Nederland niet. Als je 

alleen kijkt naar de Zomerspelen heb 

je een punt. Maar betrek je de Winter-

spelen en het WK voetbal erbij, dan 

blijken beide landen het ongeveer even 

goed te doen.’

Wat maakt het Britse model succesvol?
‘Afgezien van de beschikbaarheid 

van de loterijgelden waar we het 

eerder over hadden, uitgelokt door 

het collectieve falen op de Spelen van 

1996, is dat vooral de centralisatie die 

is doorgevoerd. Alle programma’s 

gingen terug naar een beperkt aan-

tal locaties, om op die plekken een 

‘climate of excellence’ te creëren. Het 

wielrennen is een heel mooi voorbeeld. 

Er was eigenlijk geen programma, 

noch een traditie, maar men begon 

gewoon in Manchester en binnen acht 

jaar was men world leading. Dat lukt 

niet als er overal in het land eenlingen 

bezig zijn. Je moet het samen doen. En 

wat bleek: topsportsucces is maakbaar. 

Van de kelder van het medailleklasse-

ment in 1996 (36e met slechts 1 gouden 

medaille) naar een 3e positie in 2012 

met 29 gouden medailles. Dat is onder-

meer terug te voeren op het feit dat 

er harde keuzes zijn gemaakt. Niet 

alle sporten kregen even veel geld. Er 

werden per sport duidelijke targets 

vastgesteld. Als je die haalde kreeg je 

meer middelen, als je ze niet haalde 

had dat financiële consequenties. Dus 

er was een selectieproces waarin de 

sterke programma’s overleefden en de 

zwakke afvielen.

Schoolsport met veel competitie is 

altijd al een sterke peiler van het An-

gelsaksische sportsysteem geweest. 

Verder heeft men veel geld en andere 

Hoewel een interview in vier delen 
wellicht anders suggereert, gelooft 
Charles van Commenée in de 
kracht van weinig woorden. Zijn 
gedachtegoed over prestatiecultuur 
heeft hij daarom opgetekend in 
een zeer compact boekje, getiteld 
‘High Performance Culture als basis 
voor succes’. Het is als PDF te 
downloaden via zijn website www.
charlesvancommenee.com, maar 
voor de abonnees van Sportgericht 
zijn vijf gesigneerde exemplaren 
van de fraaie, in oranje en goud 
ingebonden hard cover versie 
beschikbaar. Wilt u daarvoor in 
aanmerking komen? Volg ons dan op 
Twitter (@SportGericht) en reageer 
zo snel mogelijk op de tweet die wij 
op vrijdag 31 oktober zullen posten.
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middelen gestoken in het opbouwen 

van talentprogramma’s. De effecten 

daarvan moeten eigenlijk pas de ko-

mende jaren zichtbaar gaan worden. 

Ik ben ervan overtuigd dat het enorme 

Britse succes in London niet eenmalig 

was.’

Speelt de Britse volksaard, zo die al 
bestaat, ook nog een rol?
‘Nee, die speelt volgens mij eigenlijk 

geen rol. De internationale concur-

rentie bepaalt wat je moet doen om de 

wereldtop te halen, niet de kleur van 

je paspoort. Als je acht uur per dag in 

het water moet liggen om een medaille 

te halen maakt de volksaard geen 

verschil.

Wel een opvallend verschil met Neder-

land vormen de talrijke grote evene-

menten met een rijke traditie, zoals 

de Grand National (paardensport), 

Wimbledon (tennis), de Boat Race 

(roeien), de Six Nations Cup (rugby), 

Silverstone (Formule 1) en nog veel 

meer. Dat houdt de sport altijd in het 

oog van de natie. Er is waardering 

voor sport en die waardering beklijft. 

Daarom is de overheid ook structureel 

bereid om de topsport te financie-

ren. Dat is een essentieel verschil met 

Nederland, waar de betrokkenheid 

van de bevolking en de politiek bij de 

topsport weliswaar hoge pieken kent 

maar ook vluchtig is; eerder een kwes-

tie van dagen dan van jaren.

Het valt me ook op dat Britse sporters 

vrijwel allemaal welbespraakt zijn 

voor de camera, terwijl de meeste Ne-

derlanders niet verder komen dan een 

rijtje clichés. Dat maakt ze ook geschik-

ter voor het innemen van invloedrijke 

posities na hun carrière.’

Kan mediatraining dit probleem oplossen?
‘Mogelijk, maar dan moet die training 

wel een andere insteek krijgen. Nu is 

die vaak risicomijdend, gericht op het 

voorkomen van domme uitspraken. 

De insteek zou veel meer moeten zijn 

hoe je het publiek op een intelligente 

en onderhoudende manier kunt ver-

tellen wat we in de topsport allemaal 

doen en waarom we dat doen. Los 

daarvan is goed leren formuleren een 

vaardigheid die overal van pas komt, 

ook buiten de sport.’

Dilemma’s
Tot slot van onze tweede marathonses-

sie leggen we ‘De Vulkaan’ nog een 

paar dilemma’s voor:

Ratio of emotie?
CvC: ‘Als coach: ratio. Je moet een 

klinische blik houden. Zodra je emo-

tioneel wordt gaat dat ten koste van 

de waarneming en van het nemen van 

scherpe beslissingen. Daarom snap ik 

coaches niet die maar langs de zijlijn 

kabaal lopen te maken. Veelal duidt 

dat op onvermogen om de eigen emo-

ties te controleren, denk ik.’

Elders heb je gezegd ‘Coachen draait 
om empathie en inspiratie’. Zijn dat dan 
geen emotionele factoren?
‘Als coach moet je over empathie 

beschikken. Je moet doorhebben op 

welke knoppen je bij een sporter moet 

drukken. Heeft hij nu, op dit moment, 

veel of weinig woorden nodig? Moet 

ik een grapje maken, of juist niet? Raak 

ik hem even aan, of juist niet? Moet ik 

hem irriteren, of juist niet? Daar moet 

je invoelingsvermogen voor hebben. 

Maar dat is een rationele afweging en 

geen emotionele.’

Een tweede dilemma: 
plan of principe?
‘Het ene sluit het andere 

natuurlijk niet uit. Je 

moet een plan hebben, 

maar ook in staat zijn 

om dat plan steeds 

aan te passen 

als de situ-

atie daarom 

vraagt. Dus 

het principe 

is dan: ik 

blijf niet met oogkleppen vasthouden 

aan mijn zorgvuldig uitgedachte plan, 

maar doe wat NU nodig is om het ge-

wenste resultaat te bereiken.

Principes zijn uiteraard wel van groot 

belang. Topsport gaat om winnen, dat 

staat buiten kijf, maar niet ten koste 

van alles. Zodra je een loopje met de 

regels neemt en het principe van fair 

play negeert vreet dat aan de geloof-

waardigheid en de zingeving van de 

sport.’

Winst of progressie?
‘Progressie voor junioren en winst 

voor senioren.’

Maar als je een ton moet verdelen tus-
sen aan de ene kant een gearriveerde 
medaillewinnaar die zich al heeft bewe-
zen en aan de andere kant vier jonkies 
die nog één laatste stap naar de absolute 
wereldtop moeten maken, wat kies je 
dan? Wat is je eerste ingeving?
‘Aan eerste ingevingen doe ik niet. 

Iedereen roept altijd dat je eerste idee 

het beste is, maar bij mij nooit hoor! 

Als ik twee minuten langer nadenk 

heb ik altijd een beter idee.

Het antwoord is erg afhankelijk van de 

financiering van het programma. Als 

die afhankelijk is van het succes van 

vandaag, dan moet je nu scoren om 

het programma van morgen te waar-

borgen. Dus dan zou mijn geld naar 

de arrivé gaan. Maar gelukkig kom je 

niet vaak voor die keuze te staan, 

want doorgaans gaat het om 

gescheiden budgetten.

Je kunt bijna niet overschat-

ten wat het winnen van me-

dailles voor een sport kan 

betekenen, niet alleen qua 

financiering. Het succes 

van de Spelen in 

London werd 

niet bepaald 

doordat de 

stadions er 

zo mooi 

bij lagen 



S p o r t g e r i c h t  n r.  5  /  2 0 1 4  –  j a a r g a n g  6 8  5

of omdat de treinen op tijd liepen, 

maar omdat de Britten een container 

vol medailles wonnen. Zo was het 

WK voetbal voor de Brazilianen een 

fiasco omdat het eigen team door het 

ijs zakte. En de WK roeien deze zomer 

in Amsterdam was een grote teleur-

stelling, ondanks de exposure door de 

NOS en de uitmuntende organisatie, 

omdat de Nederlandse roeiers het col-

lectief lieten afweten.’

Het laatste dilemma, waarop we het ant-
woord al kunnen vermoeden: ‘my way’ of 
maatwerk?
‘Coachen is altijd maatwerk. Dat is 

weer aardig bij Louis van Gaal. Ieder-

een denk dat hij het type ‘my way’ is, 

maar het tegendeel is waar. Hij durft 

steeds aan te passen tegen de stroom 

in en heeft zeer veel oog voor het in-

dividu.’

Roeien en ruiten
Ter afsluiting brengen we het gesprek 

op een herinnering aan een NK meer-

kamp in Dordrecht, in het jaar 1991.

CvC: ‘Ah, dat kan ik me nog goed her-

inneren! Er was enorm veel wind en ik 

at er mijn eerste Magnum ijsje!’

Ik (HvdL) herinner me vooral een coach 
die op de aanloop ging zitten omdat 
de organisatie de zevenkampsters met 
tegenwind wilde laten verspringen, terwijl 
er ook een aanloop vanuit de andere 
richting lag . . .
‘Ja, dat soort dingen heb ik inderdaad 

regelmatig gedaan. Daar ben ik nu niet 

zo trots op. Maar jonge goeie coaches 

moeten per definitie opstaan tegen de 

gevestigde orde. Het moet ze allemaal 

te langzaam gaan.’

Maar het paste toch heel goed bij de 
compromisloze opstelling die jou zo 
kenmerkt en die je ook succesvol heeft 
gemaakt?
‘Ik heb vroeger inderdaad wel vaker 

dingen geforceerd omdat ik dacht dat 

het goed zou zijn voor de sporters. En 

vaak was dat op dat moment ook wel 

zo. Maar als je langer meeloopt krijg je 

ook oog voor het belang van bijvoor-

beeld de organisatie, de sponsor en de 

media. Je overziet het totale speelveld 

beter en leert begrijpen dat er meer 

partijen nodig zijn om sport mogelijk 

te maken. Een coach moet daarin het 

goede voorbeeld geven en een ambas-

sadeur van de sport zijn.’

Maar wat heeft dat karakter je gebracht 
en misschien ook wel gekost? Heeft het 
je bijvoorbeeld vijanden opgeleverd?
‘Je bedoelt dat door roeien en ruiten 

gaan? Uiteraard zijn er mensen die me 

niet mogen, maar hoeveel dat er zijn 

weet ik niet. Als je alleen maar vrien-

den hebt betekent het waarschijnlijk, 

dat je nooit een beslissing hebt hoeven 

nemen. Dus ik heb niet alleen maar 

vrienden. Sommigen denken dat ik 

plezier ontleen aan confrontaties, maar 

het tegendeel is waar. Het hoort bij het 

werk dat ik doe, maar het heeft abso-

luut niet mijn voorkeur’.

Wat het me heeft opgeleverd? Ik denk 

dat het niet van grote invloed is ge-

weest op mijn loopbaan. Ik heb – denk 

ik – vooral een paar mooie internatio-

nale posities bekleed door veel inzet te 

tonen en hard te werken. En door de 

bereidheid rigoureuze beslissingen te 

nemen. Wat het me heeft gekost zou ik 

eerlijk gezegd niet weten.’

Een gezinsleven bijvoorbeeld?
‘Dat blijft natuurlijk altijd hypothe-

tisch. Ik ben van jongs af aan een 

Einzelgänger, ben graag in mijn eentje. 

Er zijn natuurlijk ook coaches met een 

bloeiend gezinsleven, maar nog meer 

met een echtscheiding. Dit leven past 

goed bij mij, bij mijn persoonlijkheid. 

Ik ben een gelukkig mens.’

Heb je nog een laatste tip voor de lezers 
van Sportgericht?
‘Nou, een vraag die ik vaak aan 

 coaches stel is: waarom zou een spor-

ter nou persé door jou gecoached wil-

len worden? Dat is vaak onthullend. 

Soms valt er dan een langdurige stilte. 

Of we komen te spreken over hun ken-

nis en persoonlijkheid, waarbij ik dan 

vraag of ze meer denken te weten dan 

andere coaches. Of bijvoorbeeld over 

grotere communicatieve vaardig heden 

denken te beschikken. Wat ik wil be-

reiken is dat ze gaan nadenken over 

hun eigen profiel en of er echt redenen 

zijn voor anderen om jou te volgen. 

Als je als jonge coach snel succes hebt 

met een getalenteerde sporter kan het 

zomaar gebeuren, dat je nooit over dit 

soort vragen na gaat denken. En dan 

doe je jezelf op langere termijn tekort.’
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