
Van Commenée (60), die dit week-
einde bij het EK indoor in Glasgow
zijn ogen goed de kost wil geven,
stootte in de afgelopen achttien
jaar op in de vaart der volkeren. Als
hoofdcoach van de Britse atletiek-
bond leverde hij in de periode
2001-2004 goed werk af, waarna
sportkoepel NOC NSF hem in 2005
strikte als de eerste technisch direc-
teur die ook chef de mission tij-
dens de Olympische Spelen was.

Redder in nood
In 2009 volgde een rentree in En-
geland, als redder in nood. Van
Commenée moest, met het oog op
de Home Games, zorgen voor Brits
atletieksucces op de Olympische
Spelen in Londen in 2012. Als
hoofdverantwoordelijke slaagde hij
met zes medailles (waaronder vier
gouden) glansrijk in die missie,
maar de smeekbede om bij te teke-
nen werd door hem niet verhoord.
Hij koos, na een sabbatsperiode, in
2014 voor een tweede termijn bij
NOC NSF, zij het nu als invloedrijk
prestatiemanager met schaatsen,
shorttrack, zwemmen, judo én
atletiek in zijn portefeuille.
Maurits Hendriks, zijn opvolger op
Papendal, en hij verschilden in een
aantal opzichten van opvatting en
Van Commenée stapte mei vorig
jaar daarom weer op: hij zocht,
zoals hij het verwoordde, ’een
ander thuis’. Dat resulteerde in een
terugkeer in de sport die hem
vormde, in de schoot van de fami-
lie die hem niet vergeten was.
Hoewel hij zich niet de verloren
zoon waant die in de armen is
gesloten, is er toch sprake van enig
sentiment. Want soms denkt Van
Commenée terug aan de plek waar
het voor hem 41 jaar geleden be-
gon: de atletiekbaan van Sagitta op
het Olympiaplein in Amsterdam,
de club die werd opgericht voor
Fanny Blankers-Koen, met vier
gouden medailles de latere konin-
gin van de Spelen in 1948 in Lon-
den. Hij gaf er acht jaar training,
nadat hij als jochie zelf op de
sintelbaan had hardgelopen. ,,Daar
kwam ik er achter dat coachen
mijn roeping was, aangezien ik
sporters beter kon maken.’’
Het is voor hem altijd de essentie
gebleven: zorg dat groeibriljanten
de juiste begeleiding krijgen.
,,Voor mij is talentrijping het ge-

volg van coachontwikkeling. Eén
goede trainer leidt tientallen sterke
sporters op, zeker als hij of zij de
juiste (lichaams)taal spreekt: im-
mers, met woorden en gedragingen
kun je iemand maken of breken.
En zelfvertrouwen is de basis om te
kunnen presteren. Daarom zul je
dus in de eerste plaats in coaching
moeten investeren.’’

Professionaliseringsslag
In 2006, als technisch directeur van
NOC NSF, deed Van Commenée de
aanzet tot die professionaliserings-
slag. Via het door hem geïnitieerde
programma ’Coaches aan de top’
kregen 52 bondscoaches in olympi-
sche sporten een voltijds baan
aangeboden, waardoor zij zich
volledig konden vrijmaken. Dat

was nodig om internationale aan-
sluiting te vinden. ,,Het primaire
proces is immers goed trainen en
voldoende rusten. Dat vraagt om
maatwerk.’’
Wat hij destijds óók in gang zette:
centralisatie. Van Commenée sti-
muleerde om topsporters bijeen te
brengen, om zo de drie bouwste-
nen voor sportief succes te stape-
len: talent, deskundige (medische)
begeleiders en geschikte facilitei-
ten. ,,Als je nu naar de Nederlandse
atletiek kijkt: de sprintgroep op
Papendal is bijvoorbeeld van inter-
nationaal kaliber, met Dafne Schip-
pers en Churandy Martina als de
boegbeelden. Van het samen op-
trekken gaat een aanjagende wer-
king vanuit. Als je met een wereld-
kampioene traint, zie je als jonge

sporter elke dag hoe het moet en
hoe ver je nog van dat niveau ver-
wijderd bent.’’
Toch kan de kruisbestuiving nóg
beter, meent hij. In begeleidende
zin, welteverstaan. ,,Samenwerken
zit niet in het DNA van het atle-
tiekkader. Het is vaak ieder voor
zich, terwijl het veel beter is om de
krachten te bundelen en van el-
kaars kennis te profiteren.’’

Cohesie
De cohesie bevorderen, is de op-
dracht die Van Commenée als
’coach van de coaches’ zichzelf
heeft meegegeven. Hij weet zich
daarin gesteund door Ad Roskam,
de technisch directeur met wie hij
een tandem vormt. ,,De eilandjes-
cultuur moet doorbroken worden,

vinden wij. Er moet een werkwijze
ontstaan, waarin gezamenlijk
oplossingen worden gezocht voor
dilemma’s en uitdagingen. Simpel
gesteld: vijf coaches samen weten
en zien meer dan één. Om die
reden wil ik de verbinding zoeken
en tot stand brengen: de atleten
worden er sneller en sterker van.’’
Te vaak ziet Van Commenée dat
coaches ’in een zee van emoties
verzuipen’. ,,Emotie vertroebelt de
blik, en zorgt er vaak voor dat er
niet de juiste beslissingen worden
genomen. Daarmee dupeer je de
sporter, die vaak rendeert onder
kalmte. Ik zie het derhalve als m’n
taak coaches te bewegen onder alle
omstandigheden de rust te bewa-
ren.’’

Klinische aanpak
De klinische aanpak die Van Com-
menée voorstaat, is iets wat hijzelf
ook heeft moeten leren. Niet voor
niets luidde in het Verenigd Ko-
ninkrijk zijn bijnaam ’The Volca-
no’, een uitvloeisel van zijn woede-
uitbarstingen in de eerste periode
dat hij er werkte. ,,Het was veel
effectiever geweest en ik had tijd
gewonnen als iemand me destijds
op de schouder had getikt en ge-
zegd: ’Doe eens rustig aan, joh.’
Dat is nooit gebeurd. De zelfreflec-
tie kwam pas toen ik me in andere
sporten ging verdiepen en ik me
bewust werd van m’n eerdere fou-
ten. Nu ben ik dus maar degene die
op de schouders van coaches tikt.’’
Dat Van Commenée - die lang niet
altijd zo compromisloos was als
werd verondersteld - met legio
wereldtoppers heeft gewerkt en
zich tot een kampioenenmaker
ontpopte, heeft hem ’geloofwaar-
digheid verschaft’ – merkt hij in de
dagelijkse praktijk. ,,Als overtui-
gen nodig is, doe ik het. Maar in
het algemeen praat het gemakke-
lijk als je een paar olympische
medailles meeneemt.’’

Molshoopjes
Zo slaagde hij erin, nadat de Ame-
rikaan Rana Reider bij de bond was
vertrokken, Dafne Schippers aan
haar oude coach Bart Bennema te
koppelen. Ondanks oud zeer. ,,Ik
ben afzonderlijk met ze gaan wan-
delen en daarna zijn ze bij elkaar
gaan zitten. Het was niet alsof het
Himalaya-gebergte tussen hen in
stond, het waren meer molshoop-
jes. De butsjes waren snel uitge-
deukt.’’
Pessimistisch over het toekomst-
perspectief, vanuit Nederlands
oogpunt bezien, is Van Commenée
dan ook geenszins. Integendeel.
,,De structuur staat, talent is bo-
vendien voorradig. De i is daarom
al geschreven, alleen kan het punt-
je op de letter nog iets dikker. Ik
hoop daarin een aandeel te kunnen
leveren zodat, net als eerder in
Groot-Brittannië, de prestaties
nationale trots ontlokken.’’

’Ik wil graag de verbinder zijn’
Charles van Commenée hoopt als hoofdcoach Atletiekunie de eilandjescultuur te doorbreken

Charles van Commenée: ,,Voor mij is talentrijping het gevolg van coachontwikkeling.’’ FOTO ANP/KOEN VAN WEEL

Arnhem De cirkel is rond. Char-
les van Commenée trad afgelopen
najaar in dienst van de Atletiek-
unie, de bond die hij in 2001 ver-
liet. Destijds was Van Commenée
bondscoach meerkamp, nu fun-
geert hij als hoofdcoach. Die posi-
tieverbetering symboliseert de
transformatie die hij heeft doorge-
maakt.

Marco Knippen
m.knippen@hollandmediacombinatie.nl
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Sport

Bij het EK indoor in Glasgow zijn er
ook meedere podiumkandidaten, al
tempert Ad Roskam de hooggespan-
nen verwachtingen. Volgens de
technisch directeur van de Atletiek-

unie zijn klasseringen in de top-drie
’zeker geen vanzelfsprekendheid’.
Van de veertienkoppige Oranje-
ploeg staat geen enkele deelnemer
bij de beste drie op de Europese sei-
zoensranglijst. Nadine Visser is met
haar vierde plaats op de 60 meter
horden het hoogst geklasseerd. Ook
Maureen Koster (zesde op de 300
meter), Dafne Schippers (zevende op
de 60 meter) en Lisanne de Witte
(achtste op 400 meter horden) draai-

en bovenin mee. De andere EK-gan-
gers behoren niet tot de beste tien.
Twee jaar geleden in Belgrado ver-
overde alleen Liemarvin Bonevacia
brons op de 400 meter, in een Neder-
landse recordtijd (46,26 seconden).
Hij kwalificeerde zich ditmaal op de
valreep voor het EK indoor.
Schippers, die vorige week van de
trap viel en daarbij een pijnlijke rug
opliep, trainde gisteren probleem-
loos en lijkt op tijd fit. 

Medailles op EK indoor ’geen vanzelfsprekendheid’

Glasgow Adel verplicht. Sinds
2013 ging er geen internationaal at-
letiekkampioenschap op de baan of
in de hal voorbij zonder een Neder-
landse medaille. 

Marco Knippen
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