
Van de Olympische Spelen naar Asser Boys 
 
De Olympische Spelen van 2000 in Sydney zijn het hoogtepunt in de carrière van 
oud-volleyballer Joost Kooistra. Afgelopen seizoen maakte hij als voetballer op 
38-jarige leeftijd nog bijna zijn debuut in het eerste van zondag derdeklasser 
Asser Boys. 
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“Ik was zenuwachtig en er continu mee bezig. Het zal toch eens?” In de woonkamer van 
zijn twee-onder-een-kapwoning in Assen-Oost blikt oud-volleyballer Joost Kooistra 
terug op zijn sportcarrière. “Ik werd gebeld door trainer Hemmo van de Wal. Hij had te 
kampen met veel blessures en schorsingen. Het was de return in de strijd om promotie 
naar de tweede klasse, de belangrijkste wedstrijd van het jaar.  Mijn sporthart was 
gestreeld. Hij wilde mij inzetten als breekijzer mocht het nodig zijn. Maximaal twintig 
minuten. Ik wist niet of ik het niveau aankon. Ik voelde ook de druk van mensen die 
dachten, hé die volleyballer op de bank. Ik zag mezelf niet als die volleyballer, maar als 
Joost die een jaartje gevoetbald heeft. Ik dacht wat kan mij het schelen, een nieuw doel! 
Zo werkt dat bij een sporter.” 
 
Kooistra wilde na zijn loopbaan als volleyballer blijven sporten en kwam bij Asser Boys 
terecht. In het zevende. Voetbal was zijn eerste liefde. Begonnen bij Appelscha kwam hij 
in de Friese selectie, maar was op een gegeven moment zat van het spelletje. Hij besloot 
te gaan volleyballen bij Sudosa. Hij had talent. Zo kon het gebeuren dat Kooistra het ene 
jaar in de Friese voetbalselectie zat en het daaropvolgende jaar bij de Drentse 
volleybalselectie.  
 
Oranje 
In het volleybal heeft hij zijn sportcarrière gemaakt met als hoogtepunt de Olympische 
Spelen van 2000 in Sydney. “Dat ik gevraagd werd om een wedstrijd met het eerste van  
Asser Boys mee te voetballen voelde bijna hetzelfde als toen ik voor Oranje gevraagd 
werd”, vertelt Kooistra lachend, “Ik werd erbij gehaald onder bondscoach Gerbrands. Ik 
kwam in een team met stervolleyballers die een paar jaar daarvoor een Olympische 
gouden medaille haalde.”  
 
Dat Oranje in 2000 de Olympische Spelen haalde was nipt. “Het was de beloning voor 
drie wedstrijden in Frankrijk (kwalificatietoernooi, red.). Het was erop of eronder. We 
gaan in Nederland op vakantie of Joost gaat naar Sydney. De finale in en tegen Frankrijk 
was de meest beladen wedstrijd die ik gespeeld heb, maar we wonnen met 3-1. Ik zag de 
grote sterren met tranen in de ogen van het veld lopen. Die momenten kan ik nog zo 
terughalen.”  
 
Olympiade 
“De Olympische Spelen waren het walhalla. In het Olympisch Dorp met de beste sporters 
ter wereld keek ik mijn ogen uit, maar het was geen toeristisch reisje. De Olympische 
Spelen gingen in een roes voorbij. We deden het goed tot de kwart finale. We verloren 
van Joegoslavië, de latere Olympisch Kampioen, in vijf sets, terwijl we in de vijfde set nog 
voor stonden. Op dat moment was ik zeer teleurgesteld, maar achteraf besef je pas hoe 
dichtbij we waren. Bij winst hadden we twee wedstrijden om een medaille moeten 
spelen. Nu speelden we voor de vijfde tot achtste plek. Wij wonnen twee keer met 3-0 en 
werden vijfde. Joegoslavië won de halve finale en de finale ook met 3-0 en werd 
Olympisch Kampioen. De wedstrijd tegen Joegoslavië kwam gewoon te vroeg.”  
 
Geldwolf 
Tegenwoordig is Joost Kooistra spelersmakelaar. “Ik ben dit werk gaan doen aan het 
eind van mijn volleybalcarrière. Mijn interesse lag daar. Ik volgde alle competities. Ik 
ben afgestudeerd psychomotorisch therapeut en moest kiezen of ik daarin verder wilde 
of in de topsport blijven.”  



 
Het stereotype beeld van een spelersmakelaar is dat van een geldwolf. Daar heeft 
Kooistra wel last van. “Het werk bestaat uit het rekruteren van spelers, het scouten van 
interessante volleyballers met toekomstperspectief. Die willen wij graag begeleiden. Ons 
doel is de juiste stappen maken in de carrière van een speler. Als een speler stappen 
maakt waar ik bij betrokken was en hij staat vervolgens fantastisch te spelen in de 
Championsleague, daar haal ik voldoening uit. De passie die ik als speler had neem ik 
mee in dit werk. Als ik niet met die passie mijn werk kan doen, hou ik het niet vol, en als 
ik het werk doe vanuit mijn filosofie komen de verdiensten vanzelf.”  
 
“Je ziet ook dat andere agenten jouw spelers proberen te halen en soms lukt ze het. Dat 
vind ik wel lastig om mee om te gaan. Als collega’s hun werk goed doen, moeten spelers 
daar vooral blijven. Of ik te lief en te eerlijk ben? Dat weet ik niet, maar ik wil mijzelf 
recht in de spiegel kunnen aankijken als ik terugkijk op wat ik gedaan heb en ik ga er 
keihard aan werken om het te laten slagen.” 
 
Geste 
Kooistra maakte uiteindelijk niet zijn debuut in het eerste van Asser Boys. “Het was niet 
nodig. De wedstrijd was snel gespeeld. De tegenstander was een maatje te groot. Ik 
mocht nog wel twintig minuten meespelen, maar er was niets meer te halen. Ik wilde 
wel van waarde zijn. De geste vond ik mooi, maar bewaar ik graag nog voor later…”  
 
 


