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Topsport – een kijkje
in het stadion met
KYT bij FC Twente

KYT bijeenkomst 4 april 2019
Op het moment van schrijven is FC Twente kampioen geworden van de
Keuken Kampioen Divisie. Dat was nog niet het geval toen wij met KYT een
bezoekje brachten aan het stadion in Enschede. Het was een inspirerende
bijeenkomst met als thema ‘topsport’. De middag begon met een presentatie

'Haal het maximale uit
jezelf, je omgeving en je
mensen: focus op sterke
punten, dan kan
je excelleren!'

van Ben Noorman, Architect bij IAA Architecten. Hij vertelde over het
ontwerp van het stadion. Hij was vooral erg trots op het feit dat de Artist
Impressions nauwelijks afweken van het eindresultaat. Verder vertelde hij
over verschillende zaken waar je op moet letten als je een stadion bouwt dat
zowel aan de eisen van de KNVB, FIFA en UEFA moet voldoen.

Na de presentatie kregen wij een rondleiding van

Wat zijn de overeenkomsten tussen topsporten-coachen-

enthousiaste FC Twente fans/vrijwilligers en kregen we een

leidinggevende? Hij vertelde dat je altijd talenten en

kijkje in alle ruimtes. Van de sombere kleedkamer voor de

capaciteiten moet benutten: haal het maximale uit jezelf, je

tegenstanders, de luxe kleedkamer voor de Twentespelers

omgeving en je mensen. ‘Focus op sterke punten, dan kan

tot de skyboxen voor de sponsoren.

je excelleren!’ Als leestip gaf hij nog twee titels mee: ‘The
speed of trust’ van Stephan m.r. Covey & ‘Ontdek je sterke

Als extraatje stond Gianni Romme na de rondleiding klaar

punten’ van Marcus Buckingham en Donald O. Clifton.

om ons een hele inspirerende presentatie te geven over

Zoals altijd werden we weer verwend met een lekkere

topsport met als vertrekpunt samenwerken en vertrouwen.

maaltijd en gingen we met goed gevulde maag huiswaarts.

Gianni is bekend als voormalig professioneel topschaatser
en hij is op dit moment manager van de ijsbaan in Enschede.
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