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WEERZIEN MET...
Donald Drost

Donald Drost,
coach van de
hockeysters
van Amsterdam in 1991.

Als zeventienjarig hockeytalent vond oud-international Donald Dost (51) bij
Kampong eindelijk de rust die hij zocht. Oud-voorzitters Willem Cornelis en
Dick van Boven ontfermden zich over de getormenteerde Drost, die al vroeg
met school stopte en elke paar maanden van adres wisselde. Nu is de oudtophockeyer en coach uitgegroeid tot een succesvol internationaal ondernemer. ,,Bij Kampong kreeg ik de aandacht die ik als kind miste.’’
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Hockey als levensredding

Vanuit zijn kantoor op Schiphol
kijkt Drost nu uit op de vertrekkende transatlantische vluchten.
Het zijn de grote vliegtuigen waar
hij als zelfstandig ondernemer zelf
regelmatig in zit. Na een jeugd in
een ontspoord gezin had hij nooit
gedroomd zo’n voorname positie te
bekleden.
Als sponsormanager van ING/Nationale Nederlanden specialiseerde
Drost zich in de bedrijfsmatige kant
van de sport en was hij onder andere verantwoordelijk voor de sponsoring van het Nederlands voetbalelftal. ,,Ja, uiteindelijk is het goed
gekomen,’’ lacht Drost.
,,Eind jaren zestig scheidden mijn
ouders. Dat was toen nog uitzonderlijk en voor mijn broer en ik was het
een hele vervelende situatie. Bij
Kampong hebben ze me toen heel
goed opgevangen. Ik vond het heerlijk op de club te hangen. Het werd
mijn tweede thuis. Ik kon altijd bij
Willem of Dick aankloppen. Ik was
een moeilijk kind en stopte vroeg
met school. Ik weet van lotgenoten
dat het heel anders had kunnen aflopen. Zonder hockey was ik hier
waarschijnlijk niet meer geweest.’’
Stilte. ,,Jaren later kreeg ik van
Willem van Es en Ewald Kist van
Klein Zwitserland, waar ik toen
coach was, een kans om ervaring op
te doen bij ING/Nationale Nederlanden. Ik begon daar met helemaal
niets en zonder opleiding op de
sponsorafdeling. Er was geen vacature, maar ze wilden me een kans
geven. En die heb ik met beide handen gegrepen. Bedenk wel dat zo’n
internationale baan twenty-fourseven is. Het gaat continu door, ook
in het weekend.’’

PLAKJE CAKE

Een gezin is nooit zijn ambitie geweest. Huwelijken en verjaardagen
slaat hij het liefst over, terwijl een
groot deel van zijn werk uit netwerken bestaat: ,,Alles wat ik doe moet
wel kwaliteit hebben. Ik ga dus echt
niet met een plakje cake in een kringetje zitten op zaterdagmiddag.’’
En vrienden? Vinden die dat niet
vervelend? ,,Ik ben niet zo’n vriendenﬁguur. Tom van ’t Hek kent me
misschien wel het beste en die zie ik
af en toe. Net zoals dat ik af en toe
met Willem Cornelis en Dick van
Boven nog eens een hapje ga eten.
Voor de rest spreek ik niet af met
mensen uit mijn hockeyverleden.
Regelmatig bellen met mensen voor
sociale contacten? Nee, zo zit ik niet
in elkaar. Ik kan mezelf enorm goed
vermaken.’’
Bij Kampong maakte hij in de
jaren tachtig deel uit van de generatie die in 1985 voor het laatst in de
clubhistorie landkampioen werd.
Drost was de balvaste, slimme spits:
,,Ik was daar natuurlijk een
vreemde eend in de bijt. Iedereen in

Voormalig Kampong-hockeyer Donald Drost is nu succesvol als zelfstandig ondernemer. FOTO RODNEY KERSTEN

Donald Drost

‘Misschien had
ik meer uit
mijn carrière
moeten halen’
mijn team studeerde voor arts of advocaat, terwijl ik zelf op bijna illegale leeftijd al met school was gestopt. Ik werd daar ontgroend door
mensen als André Bolhuis, Tom van

’t Hek en Paul Litjens. Daarna
kwam de generatie met René Klaassen, Rick Volkers en Arno den Hartog. Dat was een verschrikkelijk
goed team, waarmee we naast de
titel ook de Europa Cup wonnen. Ik
kan dat team zo uittekenen. Met
Hans Jorritsma als coach. Die is zó
goed. Zowel pedagogisch als hockeytechnisch en tactisch. En zo gedreven. Hij is als coach mijn voorbeeld geweest.’’
Net zo snel als hij furore maakte
als zeventienjarig talent, zo snel
stopte hij met hockey. Op 25-jarige
leeftijd gaf hij er de brui aan. Hij

raakte daarna nooit meer een stick
aan: ,,Eerst wilde ik basisspeler worden bij Kampong. Toen een bepalende speler. Toen wilde ik in het
Nederlands elftal spelen. En toen ik
dat had gehaald, was het klaar voor
mij. Ik had al mijn doelen bereikt en
dan wilde ik als mens weer het volgende stapje maken. Natuurlijk,
achteraf had ik misschien meer uit
mijn hockeycarrière moeten halen,
maar zo was ik toen gewoon. Ik had
een permanente onrust in me en als
ik eenmaal ergens klaar mee was,
stopte ik. Ik wist ook niet wat ik
wilde. Ik werd coach, omdat ik zon-

‘Donald was geen makkelijke jongen’
Huidig manager van Kampong
heren 1, Rick Volkers, was rechtsbuiten in het Kampong van de
jaren tachtig dat als de Gouden
Generatie wordt gezien. Hij is blij
verrast over de ontwikkeling die
Donald Drost maakte in zijn carrière: ,,Donald was vroeger nooit
een makkelijke jongen,” vertelt
Volkers. ,,Niet voor zichzelf en
niet voor het team. Het is in dat
opzicht mooi hoe teamsport
werkt: aan de ene kant wilde hij

het wel, maar hij had moeite met
de structuur en altijd in het
teambelang denken. Daarnaast
had hij gewichtsproblemen, maar
daar heeft Hans Jorritsma hard
aan gewerkt. Die pakte hem echt
aan. Ik heb wel veel respect voor
Donald.’’
,,Hij was hard voor anderen en
zichzelf. De balaanname was zijn
specialiteit. Hij was een slimme
hockeyer, sterk in duels en met
een heel goed spelinzicht. Dat hij

zomaar met hockey stopte verbaasde me niet. Dat paste ergens
wel bij zijn gedrag. Ik ben zelf
ook al op m’n 27ste gestopt. Dat
hij zakelijk nu zo succesvol is
heeft ons niet verbaasd, zo wil ik
het niet noemen, maar hij is wel
heel lang zoekende geweest. Het
hockeynetwerk heeft hem gered.
Ik denk dat het goed voor hem is
geweest dat hij aan teamsport
heeft gedaan. Het is knap wat hij
maatschappelijk presteert.’’

der opleiding nog geen maatschappelijke carrière kon opbouwen. Als
coach was ik al op mijn dertigste
Europees- en landskampioen met
Amsterdam.’’
Het is niet verwonderlijk dat
Drost in 2010, na zijn afscheid bij
ING/Nationale Nederlanden, zijn
eigen onderneming Platypus Consult noemde. De platypus is een uitzonderlijk beest dat alleen voorkomt
in Australië: veelzijdig en een beetje
apart, met de snavel van een eend.
Drost wil met de naam benadrukken hoe divers en hoe goed zijn onderneming zich kan aanpassen aan
wisselende omstandigheden. En
misschien zegt het ook wel wat over
hem zelf. Hij weet dat hij met zijn
ervaring als voormalig topinternational en coach, gecombineerd met
een uitgebreid netwerk in de bedrijfsmatige kant van de sport, een
tamelijk unieke positie bekleedt.
Ondertussen begeleidt Drost
sporters zoals Olympisch 100 meter
ﬁnalist Sebastiaan Verschuren en
keerde hij afgelopen seizoen voor
even terug als interim-coach bij de
mannen van Laren.
Vragen of Drost ooit nog op Kampong te vinden is, is vragen naar de
bekende weg. ,,Nee, nooit. Wat heb
ik daar nog te zoeken? Ik hoef daar
niet meer middenin te zitten.’’

