
Julianadorp Ze  is  terug  op  het
oude  nest.  Nou  ja,  bijna  dan.  Edith
Bosch  groeide  op  in  Den  Helder  en
woont  nu  een  paar  kilometer  eron
der  in  Julianadorp.  Haar  terugkeer
is  tijdelijk:  haar  nieuwe  huis  in
Heerhugowaard  is  waarschijnlijk
eind  2023  klaar.  Tot  die  tijd  woont
ze met haar drie J’s (de katten Jan en
Jara en hond Joep) in Julianadorp.

Na  Rotterdam  en  Amsterdam,
waar ze tot voor kort woonde, is Ju
lianadorp  wel  even  wennen.  Maar
voordelen  heeft  het  ook.  De  streek
roept  herinneringen  op.  Herinne
ringen aan de basisschool, aan de ju
dovereniging Dun Hong. 

Bosch  (42)  denkt  er  graag  aan  te
rug.  Samen  sporten  en  daarnaast
leuke  dingen  doen:  barbecues,  dis

co’s, weekends weg. Voor een kind is
er  niks  leukers  dan  zo’n  vereni
gingsleven, zegt ze.

Los daarvan heeft wonen in Julia
nadorp  nog  een  enorme  bonus.  De
zee.  Het  strand.  „Deze  week  heb  ik
elke  dag  om  half  zeven  ’s  ochtends
op het strand gelopen. Heerlijk rus
tig.  Prachtig.  Dat  is  wel  écht  een
voordeel van hier wonen, hè.”

Voor  Bosch    wereldkampioen,
Europees  kampioen  en  drievoudig
medaillewinnaar  op  de  Spelen  –
duurde  dat  verenigingsleven  tot
haar  zestiende,  zeventiende.  Ze  na
derde de nationale top en verhuisde
naar Rotterdam. „Toen werd het se
rious  business.  Dan  is  er  maar  één
doel:  beter  worden.  Dan  kom  je  in
een bubbel. En dan verander je van
een mens in een medaillekans.”

Haar leven draaide om prijzen en
medailles, daar moest alles voor wij
ken  –  ook  haar  eigen  persoonlijk
heid. In haar boek ’Expeditie Bosch’

schreef ze er jaren geleden openhar
tig over. Dat ze zich in haar tienerja
ren  afvroeg  of  ze  wel  leuk  genoeg
was, dat ze ’het meisje’ Edith achter
zich  liet  en  voortaan  sterk  en  stoer
zou zijn. Bosch verstopte wie ze echt
was, droeg jarenlang een masker om
zich  maar  voor  te  doen  als  een  ’po
wervrouw’.

Onuitstaanbaar  was  ze  vaak.  An
deren  kregen  met  enige  regelmaat
onderuit de zak. Pas toen haar fami
lie haar duidelijk maakte dat ze eens
heel  goed  naar  zichzelf  moest  kij
ken, ging de knop om. Bosch zocht
hulp bij een ’lifecoach’. „Ik dacht al
tijd  dat  het  aan  anderen  lag.  Maar
als je gelukkig wilt zijn, moet je bij
jezelf  beginnen.  Je  moet  weten  wie
je  bent  als  mens”,  zegt  Bosch,  die
zichzelf herontdekte. „Ik begon als
topsporter en kwam eruit als mens.”

Inmiddels  zit  ze  zelf  al  jaren  in
het vak van coachen. „Ik ondersteun
mensen om zichzelf bewust te wor

den  van  dat  ze  meer  zijn  en  meer
kunnen dan ze vaak denken.” 

Met drie partners runt ze het be
drijf  Aywe,  waarvan  ze  medeeige
naar is. „Aywe is er voor individuen,
teams  en  organisaties  die  het  ver
schil  willen  maken.  Ze  kunnen  bij
ons  terecht  voor  opleidingen  tot
coach,  leiderschapsprogramma’s,
trainingen en coaching. We zijn ac
tief in alle sectoren en leren mensen
hoe ze zichzelf positief kunnen be
invloeden.  Als  ze  dat  doen,  helpen
ze anderen daar ook mee. Het is on
ze  missie  om  de  wereld  mooier  te
maken. Gelukkiger.”

Wie had dat gedacht, dat jij, die bik
kelharde  judoka,  nu  dit  werk  zou
doen?
„Ik niet, toen. Terwijl het wel is wie
ik bén. Ik ben super gevoelig, alleen
heb  ik  dat  als  judoka  jarenlang  on
derdrukt,  en  tegelijkertijd  ontlaad
de ik op een heel andere manier. Ik

was niet lief voor mezelf en ook niet
voor anderen. Pas  later  in mijn car
rière,  toen  de  bom  was  gebarsten
met  familie  en  vrienden,  ging  ik
weer meer open staan en bleek dat ik
wel heel sociaal ben en dat ik het ge
zellig  vind  met  mensen.  Ik  was  ge
woon totaal niet mezelf geweest.”

Wat zou  je zelf destijds hebben ge
had aan een ’lifecoach’?
„Ik  weet  niet  of  ik  ervoor  open
stond. Het kwam niet in me op dat
het ook anders kon. Ik dacht dat ik
hét  leven  had.  En  ik  hád  ook  een
mooi leven. Ik sportte, ik had een in
komen, ik had vanaf mijn achttien
de een olympische auto onder mijn
kont,  ik  had  succes  en  ik  reisde  de
hele wereld over. Ik vond het te gek.
Vooral  in  de  eerste  jaren  was  het
gáán,  gáán,  gáán  en  was  ik  niet  te
stoppen.  Ik  wilde  de  top  halen  en
daar had ik alles voor over. Oogklep
pen  op.  Ik  sloot  me  gewoon  hele

maal  af.  Van  mezelf  en  van  de  bui
tenwereld. Pas later kwam ik tot het
inzicht  dat  ik  eigenlijk  iets  anders
wilde zijn.”

Wat leverde dat inzicht op?
„Dat  ik  de  laatste  jaren  met  meer
plezier  heb  gesport.  Ik  heb  het
grootste  deel  van  mijn  carrière  ge
sport  vanuit  angst.  De  angst  om  te
verliezen. Dat is echt iets anders dan
vanuit  passie  iets  willen  winnen.
Ook  vanuit  angst  heb  ik  echt  heel
grote  prestaties  geleverd,  maar  de
voldoening is gewoon veel groter als
je vanuit passie sport en dan succes
haalt.”

Maar met die maniakale manier van
trainen ben je wel wereldkampioen
geworden en heb je drie olympische
medailles  gewonnen  in  2004,  2008
en  2012.  Zou  je  dat  ook  hebben  ge
presteerd  als  je  het  anders  had  ge
daan?
„Ja,  dat  denk  ik  wel.  Ik  geloof  dat
het  ook  op  een  andere  manier  had
gekund.  Minder  extreem.  Ik  was
heel  extreem.  Ik  denk  dat  dat  voor
veel  sporters  geldt.  Een  heel  groot
deel  van  de  sporters  sport  vanuit
angst.  Een  paar  uitzonderingen
daargelaten,  zoals  Dorian  van  Rijs
selberghe. Ik hou van die gast. Dori
an is voor mij het voorbeeld van ie
mand  die  sport  vanuit  zijn  passie.
Mooi om te zien ook hoe autonoom
en  authentiek  hij  is  in  een  deelne
mersveld.  Ging  de  rest  naar  links,
dan  ging  hij  als  enige  naar  rechts
omdat  hij  voelde  dat  dat  het  beste
was.  Dan  durf  je  te  kiezen  voor  je
zelf.  Dan  sport  je  niet  uit  angst,
maar vanuit plezier.”

Je zei dat je vroeger veranderde van
een mens in een medaillekans, en in
de  herfst  van  je  loopbaan  weer  an
dersom.  Dat  is  ook  het  motto  van
een  groep  waar  je  deel  van  uit
maakt?
„Ja,  met  deze  groep  vrouwen  –  er
mogen  ook  mannen  bij,  maar  tot
dusver zijn we met alleen vrouwen –
willen we een andere beweging bin
nen  de  topsport  creëren.  Dat  de
sporter veel meer als mens wordt ge
zien.  Op  dit  moment  is  de  sporter
vooral  een  medaillekans.  Uit  eigen
ervaring  weet  ik  hoe  waardevol  het
kan zijn om ook te investeren in de
mens. Er wordt vaak gezegd dat het
zweverig is, niet stoer. Terwijl het je
zoveel  kan  opleveren.  Is  het  niet
voor nu, dan voor later. Als je groeit
als  mens,  groei  je  ook  als  sporter.
Maar er is nog altijd die mythe in de
sport, dat je niet te veel mentale trai
ning moet doen, omdat je dan teveel
gaat relativeren. Onzin.”

Maar in de sport is toch juist al veel
meer aandacht voor het mentale as
pect dan, pak hem beet, twintig jaar
geleden?
„Ja, er is al heel veel veranderd, laat
ik  dat  vooropstellen.  Toen  ik  voor
het  eerst  naar  de  Spelen  ging,  in
2000, was er helemaal geen mentale
training. Als topsporter moest je ge
woon zo hard mogelijk trainen. Nu
is  er  al  veel  meer  ruimte  gekomen
voor mentale training. En toch kan
het nog steeds beter. Als  je ziet hoe
het  bij  sommige  bonden  gaat,  dan
zijn er nog heel veel stappen te ma
ken. We staan aan het begin met on
ze  groep,  die  bestaat  uit  psycholo
gen en oudsporters. Wat mij betreft
gaan we meer impact maken binnen
de topsport. De cultuur van de sport
is klaar voor een verzachting.”

Tonen  de  talrijke  ’affaires’  aan  dat
dat nodig is?
„Nou,  er  komen  inderdaad  veel  za
ken naar buiten waar ik niet zo van
sta te kijken. De roeibond, triatlon,
de  hockeyvrouwen.  Angstcultuur,
onveilig sportklimaat. Dat soort za
ken.  (Een  beetje  lachend)  Als  je  nu
als  sport  nergens  mee  naar  buiten
komt, loop je achter.”

Komt judo ook nog?
„Nee, dat kan ik me niet voorstellen.
Daar zou ik echt versteld van staan.
En trouwens, als het gaat over over
belasting  of  over  je  grenzen  gaan:
ook  ik  heb  mezelf  helemaal  over
mijn  eigen  grenzen  gepusht.  Maar
daar  ga  ik  mijn  trainer  niet  de
schuld  van  geven.  Daar  was  ik  zelf
bij  en  daar  heb  ik  zelf  ja  tegen  ge
zegd.”

Levert  het  beleid  van  NOC  NSF  ook
niet juist verharding op? De kritiek is
dat  het  geld  en  de  aandacht  gaan
naar sporten met medaillekansen.
„Dat hoeft op zich niet schadelijk te
zijn.  Maar  de  impact  van  sport  in
Nederland  kan  zoveel  groter  zijn  –
en dan nog kun je heel veel medail
les winnen – als je meer investeert in
de mens. Dat levert een ander soort
sporter op, een completer mens. Dat
is op alle gebieden plus plus plus. En
de  sporter  investeert  daarmee  zelf
ook  in  de  periode  na  de  carrière.  Je
ziet veel sporters in een zwart gat te
rechtkomen  omdat  ze  altijd  alleen
maar gesport hebben. Ze zijn verge
ten zich te ontwikkelen als mens.”

En dat nadenken over jezelf als mens
gaat  niet  ten  koste  van  de  presta
ties?
„Nee  hoor.  Toen  ik  met  die  ’life
coach’  aan  de  gang  ging,  waren  er
ook  mensen  bang  dat  ik  teveel  zou

gaan relativeren. Maar mijn presta
ties  bleven  goed.  Ik  geloof  echt  dat
er  betere  gesprekken  gaan  komen
tussen trainers, sporters en bonden.
Dat  er  meer  saamhorigheid  komt,
betere samenwerking. Dat komt ten
goede  aan  wat  je  allemaal  op  het
sportveld laat zien. Kijk naar teams
die  goed  gepresteerd  hebben.  Die
hebben  bijna  altijd  wel  een  verhaal
over iets waardoor ze naar elkaar toe
zijn  gegroeid.  Hebben  teamge
sprekken  gevoerd,  hebben  elkaar
geaccepteerd hebben na iets wat ge
beurd  is.  Ze  zijn  vaak  samen  naar
grote hoogten gegroeid.”

De  drie  J’s  in  huize  Bosch  begin
nen  hun  aandacht  te  vragen  en  het
gesprek  waaiert  uit.  Over  de  belas
tingdienst,  over  politiek,  oorlog  en
wereldleiders. 

„Waarom  maken  mensen  het  el
kaar  zo  moeilijk?  Het  is  soms  wel
verdrietig  om  te  zien,  ja”,  zegt
Bosch. „Maar ik word er niet moede
loos van, dat niet. Ik kan de wereld
niet redden, maar ik kan wel probe
ren het wat mooier te maken. Men
sen leren zichzelf mooier te maken,
zichzelf beter te  leren kennen, zich
te ontwikkelen. Ik lever mijn bijdra
ge  in  hoe  we  het  beter  met  elkaar
kunnen doen.”

Ook aan de andere kant van de we
reld  draagt  ze  haar  steentje  bij.  „Ik
heb twee hectare grond in Colombia
gekocht. Niet om er iets mee te doen
of er iets aan te verdienen, maar juist
om  er  níets  mee  te  doen.  Ik  wil  dat
dat stukje natuur hetzelfde blijft. Ik
heb nogal wat gevlogen in mijn car
rière. Op deze manier doe ik iets te
rug. Dat voelt goed.”

xxx

’Keiharde’ maakt nu graag
de wereld een beetje mooier

Theo Brinkman
t.brinkman@mediahuis.nl

Boven: Een jonge Edith Bosch in actie in 2004. Onder: In
extase na het brons op de Spelen van 2012. FOTO’S ANP

’Keihard’ was Edith Bosch tijdens haar judocarrière, zowel voor zichzelf als voor anderen. In haar jacht op
succes maakte ze bepaald niet altijd vrienden. Die tijd ligt ver achter haar. Tegenwoordig maakt ze graag
de wereld een beetje mooier.

Meters
Maken
We maken deze zomer 
elke week een wandeling 
met een (oud-)topsporter, 
voor een uitgebreid 
gesprek over de sport en 
het leven. 

De cultuur van
de sport is klaar

voor een
verzachting

Ik heb heel lang
gesport vanuit
angst. De angst
om te verliezen

Boven: juichend na weer een titel. Onder: De geïnterviewde en de interviewer. FOTO PETER VAN AALST

Edith  Bosch.  ,,De  sporter  moet
meer  worden  gezien  als  mens  en
niet alleen maar als medaillekans.’’

FOTO PETER VAN AALST.
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