
 

UITNODIGING 
SPORTIEVE BUSINESS TO 

BUSINESS MEETING 
 

Geachte ondernemer, 
 
Van maandag 13 tot en met zondag 19 april wordt in het Eindhovense  
IJssportcentrum, Antoon Coolenlaan 3, Genneper Parken, het WK IJshockey 
gespeeld voor B – landen. 
 
In een toernooi, waarbij alle landen elkaar één maal ontmoeten wordt gestreden 
om promotie naar Divisie 1A.  
Er zal sprake zijn van absoluut topijshockey met de deelnemende landen: Groot 
Brittannië, Kroatië, Korea, Litouwen en Estland. 
 
Donderdag 16 april 
 
Wij nodigen u van harte uit aanwezig te zijn bij een sportieve B2B meeting, die wij 
organiseren samen met het gerenommeerde sportmarketing bureau Triple Double 
uit Eindhoven. 
 
Het programma: 
 
17.30 uur: Ontvangst met koffie of thee met iets lekkers 
 
18.00 uur: Michel van Grunsven, partner bij Triple Double, gaat in op de mogelijkheden van ondernemen, 
  relatiemarketing gecombineerd met sport.  
 

 

Michel is opgegroeid als voetbalprof maar zag in dat zijn kwaliteiten beter tot uiting zouden komen langs 
de lijnen. Gek van sport in al z’n facetten. De beginselen van sportmarketing geleerd bij Trefpunt en 
Vodafone. In 2005 gaan ondernemen met Bob van Oosterhout en Norberth Korsmit. Met zijn komst en 
karakterprofiel van centrale verdediger was daarmee de Triple Double as compleet. Geeft van achteruit 
leiding aan een gepassioneerde selectie van sportmarketeers en specialisten. Begrijpt en spreekt de taal 
van het bedrijfsleven. Denkt en handelt resultaatgericht zodat de schoonheid van het spel ook wordt 
omgezet in de vereiste knikkers. Een pur sang teamplayer die dagelijks geniet van de groei van mensen, 
merken en de maatschappij via sport 

 
18.15 uur: Theo van Gerwen, technisch directeur van de NIJB (Nederlandse IJshockeybond), oud international, 
  ex bondscoach vertelt vanuit zijn perceptie over de raakvlakken van topsport en ondernemen.  
 

 

Theo van Gerwen kent topsport als geen ander. Als ex-topsporter en topsportcoach (coach Destil 
Trappers eredivisie)(coach Nederlandse IJshockeyteam van 2003 t/m 2005) weet hij wat het betekent 
om samen met u voor GOUD te gaan. Vol overgave trainen en coachen om het denken om te zetten in 
het daadwerkelijk doen is zijn constante uitdaging. Zijn enthousiasme betaalt zich uit in betrokkenheid 
met u als ondernemer en het uitdagen van medewerkers om deel te nemen in een samenwerkend en 
winnend team. 

 
18.30 uur: Bondscoach Chris Eimers van het Nederlands team vertelt zijn tactiek voor de wedstrijd tegen  
  angstgegner Kroatië. Deze tegenstander kan beschikken over een fiks aantal spelers met een dubbel 
  paspoort en Canadese roots en is derhalve een gevaarlijke opponent voor ons nationale team.  
 
18.45 uur: Tijd voor een puur Hollandse hap, in de vorm van een heerlijk stamppotbuffet. 
 



19.15 uur: Mogelijkheid om met Michel en Theo wat na te praten over hun presentaties. 
 
19.30 uur: De overige VIP – gasten worden verwelkomd, voor u de kans in ontspannen sfeer verder te  
  netwerken, onder het genot van een heerlijk glaasje. U krijgt bovendien een uitleg in de vorm van een 
  flyer met uitleg over de spelregels en gebaren van de referees tijdens een ijshockeywedstrijd. 
  
20.10 uur: U wordt begeleid naar uw gereserveerde plaatsen, waarbij we er voor zorgen dat enkele  
  scheidrechters tussen de gasten plaats nemen, u kunt aan deze deskundigen uw vragen stellen over 
  beslissingen van de referees.  
 
20.30 uur: Aanvang van de wedstrijd Nederland – Kroatië.  
  Een ijshockeywedstrijd bestaat uit 3 perioden van 20 minuten zuivere speeltijd. Tijdens de beide 
  pauzes bent u uiteraard van harte welkom in onze VIP - tent, waar drankjes voor u klaar staan, met 
  heerlijke hapjes. 
 
22.30 uur: Gepland einde van de wedstrijd, in de VIP – tent mogelijkheid tot napraten onder het genot van een 
  drankje en heerlijke snacks. 
 
22.45 uur: Persconferentie met beide coaches en twee belangrijke spelers uit deze wedstrijd in de VIP – tent. 
 
23.30 uur: We nemen afscheid van elkaar en hopen dat u van prima presentaties heeft genoten en een mooie 
  topwedstrijd heeft gezien. 
 
De kosten van het arrangement zijn € 115,-- p.p. (excl. Btw) 
 
U kunt hier intekenen voor dit arrangement. 
 
Voor informatie over andere mogelijkheden voor uw bedrijf tijdens het Wereldkampioenschap IJshockey klik hier of 
neem via de mail (wkijshockey@nijb.nl) contact met ons op. 
 
 
 
Namens de organisatie van het WK IJshockey 2015, 
 
Noud van Berkel, 
Henk van de Pas.   

http://goo.gl/forms/pFV5BtL3tK
http://www.nijb.nl/pdf/WK%20ijshockey%20-%20arrangementen.pdf
mailto:wkijshockey@nijb.nl

