
 

 

Ronald McDonald Huis Arnhem bestaat 10 jaar! Om dat te vieren  

organiseert de Ronald McDonald Business Breakfast Club een 

bijzondere 

SPORTIEVE NETWERKAVOND 
TEN BEHOEVE VAN RONALD MCDONALD HUIS ARNHEM 

Met een masterclass van Jan Roelfs- Herbert Dijkstra 

In zijn masterclass ‘Goud in jezelf’ legt Jan Roelfs een verband tussen zijn 

ervaringen in de internationale sportwereld en de verbinding met jezelf, met 

het team van mensen om je heen. Daarbij benadrukt hij het hebben van een 

duidelijk individueel- en gezamenlijk doel. Roelfs vertaalt leiderschap naar 

verbonden zijn met jezelf door bewust te zijn van onze positieve en 

negatieve emoties zonder ons daarmee te identificeren. Vanuit dat 

bewustzijn kan de verbinding ontstaan met je ware zelf, met je echte talent, 

met je droom, je ultieme doel.  

Samen met collega Herbert Dijkstra zal Roelfs een interactieve avond 

verzorgen. Na de masterclass is er een verzorgde netwerkborrel en de 

mogelijkheid om met Jan en Herbert na te praten. We zijn te gast in het 

Centre Court op Papendal. 

 

 

 

 Jan Roelfs: 

Is  NOS Studio Sport commentator 

bij voetbal, tennis- en 

paardrijdwedstrijden. Hij is in die 

hoedanigheid actief op bij alle 

Winter- en Zomerspelen, EK’s en 

WK’s voetbal en Grand Slam 

tennistoernooien. Tijdens het WK 

voetbal in 2002 was hij de 

teammanager van Zuid – Korea 

(onder leiding van Guus Hiddink) 

dat verrassend de halve finale 

haalde. Jan is ambassadeur van 

Ronald McDonald Huis Arnhem. 

 

Herbert Dijkstra:  

Dit jaar 25 jaar bij de NOS 

(Afgelopen zomer de 25ste Tour de 

France) en deze winter 25 jaar  

schaatscommentator bij de NOS. 

In totaal is hij 16 keer aanwezig 

geweest bij de Olympische Spelen. 

In 1988 als sporter, schaatsen en 

wielrennen. Daarna als journalist. 

Journalistiek hoogtepunt: 

commentaar bij de Elfstedentocht 

in 1997 voor de NOS. 

 
Een prachtige avond waarbij de 

volledige opbrengst ten goede komt 

aan Ronald McDonald Huis Arnhem.  

 

Uw ticketnummer is tevens uw 

lotnummer! We verloten mooie prijzen. 

Woensdag 20 februari 2019 

19.00- 22.00/ 85 euro entree 

https://www.eventbrite.

com/e/netwerkavond-

10-jaar-ronald-

mcdonald-huis-

arnhem-tickets-

54132141693 

 

 

PAPENDAL 

Papendallaan 3 
6816 VD Arnhem 

026-483 7911 

www.papendal.nl 
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