
Robert Eenhoorn was voordat hij algemeen directeur werd bij AZ niet alleen honk-
baller bij de grootste honkbal club ter wereld de New York Yankees, maar ook een 
zeer succesvol coach van het Nederlands honkbalteam en later technisch directeur 
van de honkbalbond. Hij was ‘coach 
van het jaar’ in 2007. Robert vertelt 
op basis van zijn lange en uitgebrei-
de ervaring met flair en passie wat 
er komt kijken bij topsport, het 
opleiden van talenten uit de eigen 
jeugdopleiding, over het coachen van 
teams en de directe & indirecte link 
met het bedrijfsleven.

Tevens zullen de huidige trainers van de dames- en herenselectie, oud-bondscoach 
Johan Aantjes en oud-bondscoach Australië, Arjan Vos, kort hun visie geven op de 
huidige ontwikkelingen bij ZV De Zaan.

De kosten voor dit 4-gangendiner zijn € 100,- per couvert inclusief dranken 
(exclusief buitenlands gedestilleerd).

ZV De Zaan heeft het genoegen je uit te nodigen voor een exclusief 
4-gangen diner, waar je in een gezellige en ontspannen sfeer, 
samen met andere leden-, vrienden- en sponsoren van ZV De Zaan, 
kunt genieten en kennis zult maken met Robert Eenhoorn. 

Aanmelden per e-mail; sponsorcommissie@zvdezaan.nl 
We zien uit naar je komst!
Bestuur en Sponsorcommissie van ZV De Zaan

Locatie: restaurant De Hoop Op De Swarte Walvis
Kalverringdijk 15 (Zaanse Schans), 1509 BT Zaandam
Parkeren: parkeervoorziening Zaanse Schans 
(na 19:00 vrij uitrijden)

Laat je inspireren
door de algemeen
directeur van AZ
tijdens een exclusief
4-gangen diner!

ZV De Zaan nodigt je uit...

Dinsdag 14 november 2017
18:30 uur aanvang INSPIRATIEdiner   
(inloop vanaf 18.00)

Mis deze
inspirerende
avond niet!

Eenhoorn staat te boek als één van de beste Nederlandse honkballers, speelde als korte stop jaren lang 
voor Orjanje en is een van de zeven Nederlanders die het tot  Amerikaanse Major League bracht. Hij nam 
als speler tweemaal deel aan de Olympische Spelen om vervolgens als bondscoach deel uit te maken van 
de Olympisch equipe. In 2014 maakte hij de overstap naar de voetbalwereld.

Speler
In 1984 maakte Eenhoorn zijn honkbal debuut in de 
Nederlandse competitie. In 1990 vertrok hij naar de 
Verenigde Staten waar hij negen jaar in de Major 
Leage in de Verenigde Staten speelde, voor de New 
York Yankees, Anaheim Angels en de New York 
Mets. Eenhoorn maakte in 1986 zijn debuut voor 
het nationale team en speelde met Nederland in 
1988 het olympisch demonstratietoernooi in Seoel. 
Bij de Spelen van Sydney (2000) speelde Eenhoorn 
zijn 69ste en laatste interland voor Oranje. 

Coach
Na zijn actieve honkbal carrière leidde hij het 
Nederlands team direct in zijn eerste jaar naar de 
Europese titel. Daarna bracht hij het team in 2005, 
bij het WK honkbal in eigen land, bovendien naar de 
eerste halvefinaleplaats bij een WK uit de geschie-
denis van Oranje, waar het team vierde werd. Hij 
kreeg de onderscheiding Coach van het Jaar in 
2007. Een prijs die hij deelde met voetbaltrainer 
Foppe de Haan.

Bestuurder
Hierna ging hij zich ook richten op de bestuurlijke kant van de topsport. Op 1 januari 2009 werd hij 
aangesteld als technisch directeur van de Nederlandse honkbalbond. In deze periode won het nationale 
team het WK in 2011, het EK in 2014 en de Haarlemse Honkbalweek in 2010.

AZ
Sinds 1 oktober 2014 is Robert algemeen directeur van de voetbalclub AZ. Hij is niet de eerste niet-voet- 
baller die een taak kreeg binnen de Noord-Hollandse club. Robert maakte in Alkmaar binnen no-time de 
vertaalslag van zijn imposante honkbal carrière naar zijn nieuwe functie.De jeugdopleiding staat al jaren 
hoog aangeschreven, maar heeft zich volgens Eenhoorn te lang gefocust op het verkeerde doel, namelijk 
de beste van Nederland zijn. Daar ligt de kern van wat hij als directeur algemene zaken voor AZ betekent. 
Hij wil ervoor zorgen dat iedereen, maar dan ook écht iedereen, toeleeft naar de wedstrijd die op zater-
dagavond of zondagmiddag wordt gespeeld. Van de beveiliging tot de barmedewerkers en van de medi-
sche staf tot de selectie. En wat betreft die jeugdopleiding? Waarom het doel stellen om de beste te zijn, 
als het doel moet zijn dat je spelers opleidt voor een basisplaats in het eerste? Dat kwartje is gevallen, 
getuige de grote hoeveel- heid talenten die hoofdtrainer John van den Brom uit de eigen vijver vist. Vaker 
dan ooit krijgen de jonge spelers, die tegenwoordig huishouden op een naar Zaanstad verhuisd complex, 
een kans in het 1e team.

 

Biografie Robert Eenhoorn

Sponsoren van ZV De Zaan zijn:


