
Wie had dat ooit gedacht? Kandidaat-bestuurslid voor de NOB? 

 

Voor degene die mij nog niet kennen: ik ben 62 jaar en woon 

samen met mijn vrouw Cokky in Capelle aan den IJssel. Onze 

twee volwassen zoons zijn ondertussen alweer wat jaren de 

deur uit. In mijn dagelijkse leven verdien ik als zelfstandige 

interimmanager, (management) trainer en -adviseur mijn 

brood. Ik geloof in een leven lang leren en probeer mijzelf dat 

ook blijvend te ontwikkelen. Alles bij elkaar best een druk 

bestaan! Over het waarom dan ook nog NOB-bestuurder kom 

ik zo terug.  

 

Als duiker ben ik sinds 1986 actief. In de loop der jaren heb ik best een aardig aantal duiken 

over de wereld kunnen maken. Mijn logboek telt ongeveer 2500 duiken, maar bijna evenveel 

heb ik niet gelogd. Naast het fun-duiken heb ik als instructeur (IT-er) een groot aantal 

duikers en instructeurs mogen opleiden en begeleiden. Ik ben nu al ruim 25 jaar lid bij 

Duikteam-Dolphin in Capelle a/d IJssel waarvan ik een van de oprichters ben. Mijn duik CV 

is redelijk compleet als ik nog vermeld dat ik DAN IT-er ben en dat ik in 2009 de VGM-

specialisatie voor de NOB geschreven heb. 

 

Maar waarom bestuurslid? De eerste keer dat ik voor deze rol gepolst werd, was mijn 

reactie: sorry, geen tijd en ook niet de ambitie. Maar ik realiseerde mij ook dat ik mezelf al 

lange tijd verwonderde waarom er in mijn beleving toch zo’n grote kloof lijkt te zijn tussen 

de leden, de instructeurs en overige vrijwilligers en onze NOB? Nu kan je als betrokken 

lid/instructeur natuurlijk aan langs de kant blijven staan en je verbazing en soms irritatie 

uitspreken, maar dan verandert er zeker niets. En dat is precies waar ik mij komende 

periode voor zou willen inspannen! Hoe zorgen we ervoor dat we alle leden (weer) kunnen 

binden en boeien en dat de NOB een bruisende en groeiende organisatie wordt? 

 

Herken je de situatie dat je in het buitenland op zoek bent naar een restaurant? Waar ga je 

dan zitten? Bij dat mooie, maar vrijwel lege terras? Of bij dat sjofele tentje waar het redelijk 

vol zit en gezellige geroezemoes opstijgt? Ik spreek de wens dat om in de komende jaren 

niet alleen de belangen van de verenigingen en de individuele leden kunnen behartigen. 

Maar vooral dat we elkaar weten te binden, te boeien en te enthousiasmeren. Dat we met 

elkaar van de NOB (weer) een bruisende en energieke organisatie kunnen maken. Als 

volgend jaar de NOB-stand op de Duikvaker vol staat en het er zoomt van de energie, zou 

dat voor mij een mooi bewijs zijn dat we op het goede pad zitten. Nu is het ondenkbaar dat 

ik of het bestuur of zelf het bondsbureau dat alleen kan realiseren. Daar hebben we echt 

iedereen voor nodig! Doen jullie mee? 


