
 

 

Gerben Wiersma stopt als bondscoach 
 

In de persupdate van donderdag 18 maart heeft Gerben Wiersma aangekondigd 

per direct te stoppen als bondscoach van het Nederlands vrouwen turnteam. Hij gaf 

het onderstaande statement. 

 

‘Voor het besluit om te stoppen heb ik verschillende redenen. Mijn afwegingen zijn 

zowel professioneel als persoonlijk van aard. De afgelopen periode heb ik mijzelf een 

aantal vragen gesteld die betrekking hebben op mijn rol en verantwoordelijkheden 

als bondscoach. Ik heb gekeken waar we nu staan: het grootste deel van de 

olympische voorbereiding is afgerond, en ook de route richting de Olympische 

Spelen in 2024 is uitgestippeld. Ook heb ik gekeken naar mijn rol als bondscoach. Het 

leiding geven aan een olympisch team vraagt een kritische en professionele 

houding. Als geen ander weet ik wat er nodig is. De overtuiging, het enthousiasme, 

de toewijding en de energie die ik als bondscoach van anderen vraag, eis ik ook 

van mezelf. Nu ik constateer dat ik niet meer voor de volle 100% kan leveren, om 

welke reden dan ook, doe ik niet alleen hen tekort, maar ook de sport en natuurlijk 

mezelf. 

 

Er is in de afgelopen periode veel gebeurd binnen het turnen. Ik ben me er terdege 

van bewust dat onze mooie sport onder een vergrootglas ligt. Ook ikzelf ben daarin 

onderwerp van gesprek. Hierdoor heb ik mijn aandacht minder kunnen richten op 

het primaire proces. Dat is vanzelfsprekend ook een factor in mijn afweging 

geweest. Het is verschrikkelijk om te horen over de negatieve ervaringen van jonge 

sporters, zij verdienen erkenning. Het is mijn overtuiging dat de binnen de KNGU 

ingezette cultuurverandering een voorwaarde is voor een pedagogisch 

verantwoord prestatieklimaat. 

 

De afgelopen jaren heb ik leiding mogen geven aan een groep volwassen en 

zelfbewuste topsporters die we actief betrokken hebben bij uiteenlopende zaken, 

van de inrichting van het topsportprogramma tot en met de startvolgorde op de 

Olympische Spelen aan toe. Turnsters, coaches en de overige leden van het 

begeleidingsteam heb ik geholpen om het beste uit zichzelf te halen. Daarnaast 

maakte ik me sterk voor de verbinding tussen het programma en andere 

betrokkenen, zoals ouders, juryleden en bestuurders. 

  

Trots ben ik op de lichting sporters, die in de afgelopen acht jaar, aansprekende 

successen hebben behaald, individueel én in teamverband. Inmiddels maakt 

Nederland structureel deel uit van de top-8 van het mondiale turnen. Echt 

baanbrekend is onze visie om te investeren in meerderejaars senioren met aandacht 

voor maatwerk. In Rio was de gemiddelde leeftijd van ons team 22+, waarmee ons 

damesturnen zich ook in dat opzicht internationaal onderscheidt. 

 

Ik wens het team enorm veel succes in Tokio en ik blijf het Nederlandse turnen 

vanzelfsprekend volgen in hun ontwikkeling naar een volgende stap.’ 


