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CREATIE
Simona Halep stond tijdens de dames tennisfinale 
op Roland Garros een set en 2-0 in games achter. 
Vervolgens won ze drie games op rij. De commentator 
stelde dat het momentum bij Halep lag. En dat klopte: 
zij won de partij met 6-4 in de tweede en 6-1 in de 
derde set. Een knappe prestatie door gebruik te maken 
van het momentum. Wat betekent momentum? Het 
is de dynamiek rond een beslissend ogenblik die duidt 
op een kantelmoment. Er is dan voldoende kritische 
massa ontstaan, energie verzameld of vaart bereikt 
voor een verandering. Momentum heeft altijd mijn 
interesse gehad. Voor creatie van momentum zijn 
talent, geluk, plezier, rust en netwerk belangrijke 
thema’s. Deze blog geeft meer inzicht in momentum 
aan de hand van een aantal inspirerende voorbeelden 
van topsporters.

TALENT
Talent is een bijzondere aangeboren eigenschap 
die iemand heeft. Max Verstappen is een goed 
voorbeeld met een bijzonder talent. Racen zit in zijn 
bloed en van jongs af aan is hij actief in de autosport 
waardoor hij op zijn zeventiende kon debuteren in 
de formule 1. Een jaar later won hij de Grand Prix 
van Barcelona als jongste coureur ooit. Een duidelijk 
bewijs dat talent vaak exponentieel groeit. Deze 
ontwikkeling vraagt goede begeleiding en een enorm 
doorzettingsvermogen van het talent zelf. Talent 
onderscheidt zich van andere mensen doordat zij 
kunnen focussen op datgene waar zij goed in zijn. 
Binnen deze focus houdt diversiteit in uitdagingen 
talenten scherp. Dit voorkomt dat talenten zich gaan 
vervelen en dat zij daardoor vervelend worden. Juist 

door groei, focus en diversiteit zijn talenten in staat om 
ongekende versnellingen te plaatsen in hun carrière. 
Max Verstappen heeft dat wel heel letterlijk genomen!

GELUK
Voor het behalen van resultaten is ook een gezonde 
dosis geluk nodig. Over het algemeen zijn veel 
‘vlieguren’ noodzakelijk voor het vinden van geluk. Het 
vraagt ook geduld en de juiste mentaliteit. Maarten 
van der Weijden is hier een goed voorbeeld van. Deze 
bekende lange afstandszwemmer weet wat geluk is. Hij 
heeft geluk gehad dat hij leukemie overwon. Ook heeft 
hij geluk gehad dat hij zijn vruchtbaarheid behield en 
twee dochters kreeg. Zelfs zijn gouden medaille op de 
10 kilometer zwemmen op de Olympische Spelen ziet 
hij als geluk. Dat kwam vooral omdat zijn twee naaste 
concurrenten elkaar dwars zaten, zodat hij het verschil 
kon maken aan het eind van een slopende race. 
Het leuke van geluk is dat het vaak op onverwachte 
momenten komt en ook bevrijdend werkt. Dat geeft 
energie en kracht om door te gaan op de ingeslagen 
weg. Door zijn besef van geluk en pech is Maarten 
van der Weiden heel dankbaar. Daardoor kan hij 
ook anderen het geluk gunnen. Voor Maarten van 
der Weiden is het echte geluk zijn Stichting die geld 
inzamelt voor kankeronderzoek.

PLEZIER
Plezier geeft energie. Plezier voel je! De sfeer is 
ontspannen, er wordt gelachen en resultaten worden 
geboekt. Met plezier naar het werk gaan is één 



Stichting Een-Twee is een opleidings- en 
ontwikkelingsinstituut voor iedereen die  
wil veranderen. De missie van Stichting Een-Twee: 
‘Van ambities succes maken’. 

Stichting Een-Twee heeft twee doelstellingen: 
• Samenbrengen van professionals uit diverse 

disciplines waardoor een creatief kader ontstaat 
voor vernieuwende oplossingen van complexe 
vraagstukken;

• Verbeteren van persoonlijke effectiviteit en 
ontwikkelen van professionele vaardigheden, 
verbonden met thema’s die relevant zijn in en voor 
het publieke domein.

van de belangrijkste succesfactoren voor persoon, 
professional en publiek belang. Michael van Gerwen is 
de nationale dartheld van Nederland die veel plezier 
uitstraalt. Vanuit zijn gedrevenheid voor de sport is 
hij de beste darter van de wereld geworden. Hij is 
een typische man die gebruik maakt van momentum. 
Waar andere falen weet hij onder druk het beste uit 
zichzelf te halen. Daar haalt hij zelf ook veel plezier uit. 
Dat blijkt ook meestal uit de interviews achteraf. Dan 
is hij in dialoog met zichzelf en weet hij precies waar 
zijn pijnpunten zaten en waar hij de tegenstander pijn 
heeft gedaan. Daar kan hij om lachen en af en toe ook 
om huilen. Een aansprekende professional met humor 
en die van zijn hart geen moordkuil maakt. Juist deze 
kwaliteiten helpen mensen door moeilijke tijden heen. 
Dit geeft ruimte voor ontspanning en de mogelijkheid 
tot relativeren.

RUST
Tijd nemen om te rusten is een belangrijke 
wetmatigheid in de topsport om optimaal te kunnen 
presteren. Een mooi voorbeeld hiervan is Marco van 
Basten tijdens het Europees kampioenschap voetbal in 
1988. Enkele maanden daarvoor was hij geblesseerd 
geraakt en diende hij verplicht rust te nemen. 
Uiteindelijk bleek dat het optimale recept voor een 
topprestatie. Door de gedwongen rust had Marco een 
enorme honger naar de bal gekregen en kon hij iets 
bijzonders presteren. Natuurlijk had hij zijn vlieguren 
gemaakt, had hij talent, de juiste mentaliteit en plezier 
in voetbal. Het laatste zetje kwam van de rust. De 
broodnodige rust die hem nieuwe energie gaf, die hem 
de vorm van zijn leven gaf en die het mogelijk maakte 
om te pieken op het juiste moment. Nederland kon 
daardoor oogsten wat Marco met zijn rust had gezaaid. 

NETWERK
Voor topsporters is het cruciaal dat zij een 
begeleidingsteam om zich heen verzamelen zodat zij 
zich kunnen richten op de sport. Binnen organisaties 
zijn dezelfde wetmatigheden als in de sport van 
toepassing. Daarom zijn topsporters ook graag geziene 
gastsprekers bij organisaties. Vaak is er inspiratie 
en blijft de volgende stap uit. Op dat moment komt 
Stichting Een-Twee (SET) in beeld. Hier kunnen 
professionals de volgende stap maken door kennis 
met elkaar te delen en op een vernieuwende manier 
contact met elkaar maken. SET biedt daarvoor haar 
interessante netwerk met kennissen aan die zelf met 
de voeten in de klei staan. Dat maakt het verschil 
bij persoonlijke en professionele ontwikkeling van 
talenten in organisaties. Onze programma’s dragen bij 
aan fitte en frisse professionals die hun organisaties 
op het juiste moment weten te bewegen. Dat is echt 
momentum creëren vanuit talent, geluk, plezier, rust 
en netwerk.
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