Ton

Als lid Raad van Advies Rijkswaterstaat, commissaris APG Groep, commissaris VADO,
bestuurslid Brainport en voorzitter van de
Kamer van Koophandel Brabant staat drs.
Ton Nelissen midden in het economische
leven. Daarnaast legt hij de (sport)lat hoog
als oud NOC*NSF-bestuurslid en bestuurslid Olympisch Plan 2028. Alle reden voor een
rondje FRITS-vragen aan deze doorzetter.
TEKST: rob bonnemaijers foto: gerard van hal

meest indrukwekkende momenten is het live mogen meemaken
van de Tour de France. Wat je dan meemaakt, is bijna met geen pen
te beschrijven.”
5. Doet u zelf aan sport en waarom?
„Ons gezin is erg geïnteresseerd in sport. Hockey, skiën en golf
staan regelmatig op mijn agenda. Ik kan echt genieten om samen
iets te presteren. Daarnaast vind ik de technische kanten wel uitdagend.”
6. Zijn de Olympische Spelen 2028 een realistisch idee?
„Wij willen sport meer en meer gaan inzetten bij het realiseren
van maatschappelijke thema’s. Denk daarbij aan gezondheid, opvoeding, normbesef, competitief gedrag en integratie, maar ook
aan het economisch belang van sport en sportevenementen. De
route naar de Olympische Spelen is belangrijk. En als één land die

1. Waarom staat u in FRITS?

droom kan verwezenlijken is het Nederland. Onze infra- en organi-

„Bij de Kamer van Koophandel ga ik alweer mijn vijfde jaar in en

satiekracht is enorm. En in 2021 vindt pas de besluitvorming plaats,

geniet ik volop van deze uitdagende functie. Daarnaast heb ik veel

maar we moeten dan nu wel plannen gaan maken.”

belangstelling voor sport en wellicht is mijn betrokkenheid bij de
Nederlandse Olympische ambities voor deze sportieve FRITS alle

7. Wat moet er in Nederland veranderen op het gebied van sport?

reden om eens bij mij aan te kloppen. Leuk. ”

„Sport moet een belangrijkere rol gaan spelen in het leven van iedereen. Een goed voorbeeld daarvan is sporten voor vijftigplussers.

2. Ondernemen en sporten; hoe staat het daarmee in Eindhoven?

Het is gezond, verstandig, leuk en sociaal om meer te gaan sporten.

„Ik hou van sport, maar ik weet er natuurlijk niet zoveel van als pro-

Denk out of the box. Met aangepaste speltypes komen allerlei spor-

fessionals. Ik geniet enorm als sporters op innovatieve wijze durven

ten ineens binnen handbereik. Dat doen we toch ook bij onze kin-

te kijken naar hun sport. Sporters willen nu eenmaal altijd hoger,

deren?”

sneller en harder. Innovatief denken brengt je dan de voorsprong.
Gedurfde metingen, vernieuwende regels, gewaagde psychologie

8. Heeft u een goede (sport)slogan voor Eindhoven?

en aangepaste spelvormen. Wat mij betreft: kom maar op!”

„Eindhoven blijft verrassen.”

3. Hoe staat de vlag ervoor in het Eindhovense sportland?

9. Wie verdient in Eindhoven uw persoonlijke (sport)pluim?†

„Ik heb Eindhoven stap voor stap leren kennen als een uitdagende

„Aan de familie Van den Hoogenband; hun sportieve én economi-

stad. We lopen voorop in allerlei ontwikkelingen. Wonen, onderne-

sche bijdrage is van groot belang in deze regio. Als voorzitter van de

men, onderwijs, cultuur en sport; alles is volop in beweging en in

Kamer van Koophandel wil ik een pluim uitreiken aan Theo Hurks.

voldoende mate aanwezig. Met PSV natuurlijk als grote publieks-

Een man met innovatieve ideeën waar we als stad nu nog het ver-

trekker. Een beter uithangbord kan Eindhoven bijna niet beden-

schil mee maken: denk aan Brainport.”

ken.”
10. Wilt u nog ergens op terugkomen?
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Wat is uw favoriete sportmoment?

„Ik ben trots op het ondernemerschap dat in deze regio wordt ge-

„De gouden plak van het herenteam volleybal in Atlanta staat in

toond. We blijven innoveren en kijken vooruit. Dat getuigt van

mijn geheugen gegrift. Maar ook de gouden plak van het dames

doorzettingsvermogen, veerkracht en intelligentie. Morgen begint

waterpoloteam in Beijing: kippenvel. Of Nicolien Sauerbreij, Ne-

vandaag, hier in Eindhoven. Het is gewoon prachtig om daar soms

derlands Olympisch kampioene in de sneeuw. Maar één van mijn

een rol in te mogen spelen.”
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