
VOLG JE DROOM! 
GAAN VOOR GOUD

Toen Hans Nieuwenburg 8 jaar was droomde hij 
ervan ooit een keer Olympisch kampioen water-
polo te worden. De geboren Koudekerker kwam 
een heel eind en bereikte ook daadwerkelijk twee 
keer de Spelen. Maar na de 10e plaats in Atlanta 
1996 beëindigde Hans zijn interlandcarrière. Hij 
was jaloers op de volleybalmannen en voelde zich 
jarenlang een ‘loser' omdat hij géén goud had 
gewonnen.

Dat gevoel raakte hij pas twaalf jaar later kwijt 
in Peking. Toen was hij er als persvoorlichter van 
het Nederlands Olympisch Team getuige van hoe 
‘zijn' waterpolodames lieten zien dat dromen wel 
degelijk uit kunnen komen.

Sindsdien is Hans een man met een missie. 
Hij gelooft er heilig in dat ook de Nederlandse 

waterpolomannen een keer Olympisch goud 
kunnen winnen en wil daar samen met Robin van 
Galen, coach van de gouden vrouwen in 2008, 
een fundament voor leggen. 

Tijdens zijn ‘Volg je droom!’-presentatie laat Hans 
bedrijven en andere organisaties inzien dat ze zelf 
ook goud in handen hebben. En dat ALLE medewer-
kers daar ook een steentje aan bij kunnen dragen ...

Met veel passie en plezier vertelt Hans zijn levens-
verhaal. En hoe hij - na de nodige tegenslagen zake-
lijk en privé - dankzij zijn eigen ‘5 Ringen Business-
plan’ de weg omhoog weer heeft gevonden.

Een boeiend en inspirerend verhaal over doelen 
stellen, focus, ‘teamwork’, vallen, opstaan en weer 
doorgaan.

INTERESSE?
De ‘Volg je droom!’-presentatie is bij uitstek geschikt als aftrap, intermezzo of afsluiting 
van een activiteit voor uw personeel of zakelijke relaties. Maar ook voor een trainings-
dag of ‘heisessie’ voor uw managementteam. Desgewenst kan Hans zijn presentatie 
ook combineren met een rol als dagvoorzitter van een seminar, congres of een andere 
zakelijke bijeenkomst. Voor meer informatie: hans@waterpolo.nl  

Zeer humorvolle, afwisselende & in-
teractieve lezing van @hanswaterpolo 
Nieuwenburg. ‘Mijn droom is goud 
met de waterpolomannen!’ * aanrader!

Gertjan Huijbens
@GertjanHuijbens via twitter 

@hanswaterpolo dank je Hans! We 
hebben goede reacties op je presen-
tatie gehad. We hebben zelfs verno-
men dat er traantjes zijn gelaten.

ClubJoy
@ClubJoyNL via twitter 

Zeer vermakelijke inspiratie sessie 
van een succesvolle ‘loser’ @hans-
waterpolo#sportcongres#velsen

Karin Dobber-Postmus
@DobPost via twitter  

 
“Met een frisse, sportieve blik en de 
nodige zelfspot presenteert Hans 
Nieuwenburg. De ambitieuze drive 
van een sportman heeft hij overge-
bracht op de medewerkers van de 
corporatie die aan de slag gaan met 
een Ondernemingsplan!”

Stadgenoot Amsterdam
Reactie via SportsSpeakers-website 
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Het ‘5 Ringen Businessplan’
Voor bedrijven, teams en mensen die vooruit willen! 


