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JACQUES BRINKMAN
‘IK KAN NOG STEEDS 
BLOEDFANATIEK 
ZIJN’
Na 337 hockey-interlands en Olympisch 
goud in Sidney zette hij een punt achter zijn 
topsportloopbaan. Nu verdient hij zijn geld 
als directeur/eigenaar van een webwinkel én 
coach. Jacques Brinkman over zijn leven na 
de sport.

‘Twee jaar geleden heb ik twee herseninfarcten 

gehad. Uit mijn hockeytijd kende ik geen gro-

tere blessures dan een gebroken knieschijf of 

een kapotte meniscus. Opereren, keihard trai-

nen en je was weer terug op het oude niveau. 

Maar dit was zo anders. Het enige wat je brein 

nodig heeft na zo’n infarct is rust. Dat klinkt 

simpel, maar voor mij was het een ramp.’

‘Niets mogen doen, helemaal geen doel heb-

ben… ik heb dat moeten leren. En eerlijk gezegd 

kan ik dat nog steeds niet echt. Al snel was ik 

weer met van alles bezig. Al had ik me nog zo 

voorgenomen om me niet meer gek te laten 

maken. Ik heb wel geleerd meer te relativeren. 

Maar ik kan nog steeds bloedfanatiek zijn. En 

stevig uit de hoek komen als daar aanleiding 

toe is.’

‘Ondernemend ben ik altijd wel geweest. Ook 

toen ik zelf nog hockeyde wilde ik daarnaast 

iets anders omhanden hebben. Dus begon ik 

Brinkman Sport. Ik importeerde sticks, ballen 

en andere hockeyspullen en verhandelde ze 

onder de merknaam Gryphon. Mijn studenten-

kamer was mijn magazijn. Personeel had ik 

niet, dus je moest maar wat inspreken op mijn 

antwoordapparaat. In die tijd kon dat nog.’

‘Na de Spelen van Sydney ben ik gestopt met 

hockey. Samen met een compagnon heb ik 

toen nieuwe bedrijven opgezet. Hij is verder 

gegaan met het ene, Xandion, en ik met de web-

winkel. Wél onder een andere naam: Holland 

Hockey House. Die webwinkel heb ik ook nu 

nog. Daarnaast ben ik meer gaan doen aan coa-

ching in het bedrijfsleven.’ 

Lees meer op www.opiniebladforum.nl


