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Betreft: vacature functiezetel Topsport 
 
Geachte meneer Sialino, 
 
"Waarom wil de NTTB mij graag als bondsraadlid wil verwelkomen?  
 
In de veertien jaar dat ik op de arbeidsmarkt actief ben, heb ik geleerd kritisch, analytisch en objectief 
kennis te interpreteren en te vertalen naar praktisch toepasbare kennis voor de topsport. Ik heb bij 
verschillende doelgroepen, van bondscoach tot talentvolle topsporter, ervaren wat het belang van 
wetenschappelijke innovatie is op het behalen van prestatiedoelen. Feitelijk ben ik een bruggenbouwer 
tussen enerzijds de wetenschapswereld en anderzijds de topsportpraktijk.  
 
Mijn werk als promovendus en accountmanager bij Topsport Topics hebben bij mij voelsprieten 
ontwikkeld om de nieuwste kennis op te sporen en te toetsen op betrouwbaarheid en toepasbaarheid 
voor onder andere de topsport. Door afgelopen acht jaar meer dan honderd internationale 
wetenschappelijke tijdschriften maandelijks door te lichten, heb ik een duidelijk beeld van het 
wereldwijde onderzoeksveld als het gaat om sport in de breedste zin van het woord. Dit maakt dat ik op 
de hoogte ben van de nieuwste inzichten op het gebied van onder andere sportvoeding, sportpsychologie, 
inspanningsfysiologie, talentontwikkeling en sportgeneeskunde. Anderzijds geven de nauwe contacten 
binnen de topsportwereld met leden van NOC*NSF, bondscoaches, technisch directeuren en bondsartsen 
mij een duidelijk beeld welke antwoorden zij zoeken om prestaties verder te optimaliseren.  
Hierdoor ben ik in staat om inhoudelijke discussies te voeren over sportbeleid en sportonderzoek. Door 
de vele gesprekken die ik heb gehouden met de staf van verschillende topsportprogramma’s heb ik een 
sterke helikopter-view ontwikkeld. Deze eigenschap maakt het mogelijk een topsportprogramma door te 
lichten en te evalueren met de kennis die ik enerzijds uit andere topsportprogramma’s heb opgedaan en 
anderzijds uit de het onderzoeksveld heb gehaald. De samenwerking, waarin ten alle tijden de mensen uit 
de praktijk de experts blijven en ik de generalist, wordt door het werkveld als zeer nuttig en prettig 
ervaren.     
 
Met de invulling van de functiezetel Topsport wil ik graag een bijdrage leveren aan het optimaliseren van 
het topsportklimaat binnen de Nederlandse Tafeltennisbond. Met mijn ervaring in zowel het werkveld als 
op bestuurlijk niveau ben ik van mening dat ik van meerwaarde kan zijn voor de NTTB.  
 
Indien gewenst, kijk ik er naar uit om deze brief en mijn curriculum vitae in een persoonlijk gesprek toe te 
lichten.   
 
Hoogachtend, 
 

 
dr. Herman IJzerman  
 
 


