
Sauerbreij klaar voor 
ambassadeurstaken 
Sportkoepel NOC*NSF heeft voor 

de Olympische Winterspelen van 
Turijn (van 10 t/m 26 februari) 

vier sporters aangewezen die als 
ambassadeur voor de sportkoe-

pel zullen optreden. Het zijn de 
schaatsers Erben Wennemars 

en Beorn Nijenhuis, snow-
boardster Nicolien Sauerbreij 

en Eline Jurg van het 
bobsleeën.

Het kwartet zal NOC*NSF 
voor Turijn, te houden in 
februari 2006, in enkele 

campagnes ondersteunen. 
Zo zullen ze bijvoorbeeld te 

zien zijn in reclamespotjes op 
televisie. Ook moeten ze de 

koepel helpen aan de gewens-
te uitstraling: Eén van vita-
liteit. De sportkoepel begint 
met de campagne die aftelt 
naar de spelen. De sporters 

worden in de tv-spotjes gevolgd 
bij hun voorbereiding op Turijn. 

Wedstrijdbeelden gaan daarbij 
over in trainingsbeelden 

van de sporters.
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Eerder al werkten diverse sporters aan de campagne 
“Dreams and Inspiration”. Leontien Zijlaard - van Moorsel 
en zwemmer Pieter van den Hoogenband waren te zien 
in tv-commercials . Ook Simon Vroemen (steeple chase), 
Martin Verkerk (tennis), Lornah Kiplagat (5 en 10 km), 
zeilster Carolijn Brouwer, gouden medaillewinnaars Mark 
Huizinga en Anky van Grunsven, Michael Boogerd (wiel-
rennen) en Paralympiër Esther Vergeer kwamen voorbij. 
Deze ambassadeurs van het Nederlands Olympisch Team 
werden niet zomaar gekozen. Deze atleten werden uitge-
kozen omdat ze representatief zijn voor het Nederlands 
Olympisch Team. Ze zijn ambitieus, trots, prestatiegericht 
en enorm gepassioneerd voor hun sport.

De Sportbestuurder sprak met één van de vertegenwoor-
digers van de nieuwe lichting ambassadeurs snowboard-
ster Nicolien Sauerbreij. Ben je blij met de benoeming 
als ambassadrice en ben je niet bang dat dit ten koste zal 
gaan van de voorbereiding?
“Nee, ik voel me juist vereerd uitgekozen te zijn tot 
ambassadeur van het Nederlands Olympisch Team. Wij 
hebben duidelijke afspraken met NOC*NSF en het sport 
technische programma staat altijd voorop, daar is begrip 
voor. De sport staat altijd centraal”.

n het persbericht staat omschreven dat de vier sportkoe-
pel NOC*NSF moeten helpen aan een vitaal imago. Blij 
dat derhalve voor jou en Eline is gekozen?
“Snowboarden is een sport die bij uitstek past bij de merk-
waarde vitaliteit. Ik voel me zelf ook vitaal (glimlach)”.

De ambassadeurs van de zomerspelen zijn we alweer 
vergeten. Wat wil je bereiken zodat we je over twee jaar 
nog herkennen als succesvol ambassadrice?
“Ben het niet met je eens dat zij vergeten zijn. De meest 
in het oog springende atleten (Leontien, Pieter, Anky, 
Mark) zijn nog steeds bekende atleten en boegbeeld van 
het Nederlands Olympisch team. Mijn doel is allereerst 
een goede prestatie neer te zetten in Turijn. Ik ben trots 
te mogen uitkomen voor Nederland op de Olympische 
Spelen en zal mijn enthousiasme, passie en gedreven-
heid laten spreken. Daarnaast is het fantastisch dat de 
Partners in Sport de sport ondersteunen en daar wil ik 
graag iets voor terug doen. Ik ben tevens ambassadeur 
van Right To Play en hoop ook voor deze goede organi-
satie (opgericht door Johann Olav Koss) iets te kunnen 
betekenen”.



Meer informatie?

Meer informatie en vele andere artikelen zijn te vinden op www.sportvraag.nl

Dat (top)sporters een ongekende populariteit genieten 
is u vast niet ontgaan. Steeds meer sporters zetten zich 
in voor maatschappelijke taken (zoals dat tegenwoordig 
zo mooi heet) en proberen iets terug te doen voor het 
goede doel. Sommige voetballers worden er zelfs toe 
“verplicht” zoals in Utrecht. Een kort overzichtje waarbij 
we ons hebben beperkt tot ambassadeurs met een sport-
achtergrond.

Esther Vergeer rolstoeltennis, Michael Boogerd 
wielrennen, Carolijn Brouwer zeilen, Anky van 
Grunsven dressuur, Pieter van den Hoogenband 
zwemmen, Mark Huizinga judo, Lornah Kiplagat 
atletiek, Verona van de Leur turnen, Martin Verkerk 
tennis, Simon Vroemen atletiek en Leontien 
Zijlaard-van Moorsel wielrennen: ambassadeurs 
voor het Olympisch Team in aanloop naar Athene

Mark Huizinga, judoka: tevens! ambassadeur 
Koninklijke Luchtmacht

Mark Huizinga, judoka: tevens!! ambassadeur van 
De Lotto

Zelko Petrovic, voetballer: ambassadeur Johan 
Cruijff Foundation

Jan van Halst, voetballer: ambassadeur Stichting 
Kids

Leontien van Moorsel, wielrenster: ambassadeur 
van Laureus Sport for Goods Foundation

Johan Olav Koss, schaatser: ambassadeur UNICEF 
en tevens van Right To Play (door hemzelf opgericht 
en geflankeerd door Wayne Gretzky (ijshockey), 
Anni Friesinger (schaatsen), Haile Gebrselassie 
(atletiek), Ian Thorpe (zwemmen) In Nederland 
Ellen van Langen (atletiek), Arnold Vanderlyde 
(boksen), Bart Veldkamp (schaatsen), Kristie 
Boogert (tennis) Gert-jan Liefers (atletiek), 
Edith Bosch (judo), Carl Verheijen (schaatsen) 
en Nicolien Sauerbreij).

Hein Verbruggen, ex-UCI lid en lid IOC: “voortref-
felijke ambassadeur voor de Nederlandse sport” 
aldus staatssecretaris Ross-Van Dorp

Arnold Vanderlyde, bokser: ambassadeur van het 
Nationaal Fonds Sport Gehandicapten

Stella Jongmans, atlete: sportambassadeur gemeente 
Den Haag

Bart Veldkamp, schaatser: ambassadeur ‘Right to 
Play’

Humberto Tan, presentator: ambassadeur van het 
Nederlandse Rode Kruis

Louis van Gaal, voetballer en voetbaltrainer en 
Truus Opmeer: ambassadeur van de Stichting 
Spieren voor Spieren (Frank en Ronald de Boer 
zijn beschermheren)

Leontien Zijlaard- van Moorsel, Erben Wennemars, 
schaatser, Foppe de Haan, voetbaltrainer, Frank 
en Ronald, u weet wel: allen goodwill ambassadeurs 
van CliniClowns

Nigel de Jong, voetballer: ambassadeur van de 
Nierstichting

Ronald Waterreus, voetballer: mede oprichter van 
de stichting Panterreus

Ernest Faber, voetballer: ambassadeur stichting 
Leergeld


