ERICA TERPSTRA
Former chairman Dutch Olympic Committee.

Categorie
Politics, Sports, Culture, Music & Society

Type
Politician, Sporter & Sportcoach, TV-, Radio
presenter & Journalist

Inzetbaarheid
Keynote speaker, Chairman/ Presenter

Thematiek
Bewustzijn, Spiritualiteit, Samenwerking,
Inspiratie

Talen
EN, NL

Afkomstig van
The Netherlands

Biografie
Erica gebruikt de metafoor van ondernemen en
topsport Zij acht tevens economische crisis
minder bedreigend dan de zingevingcrisis waar
sommige mensen kennelijk onder gebukt gaan
en geeft tal van voorbeelden hoe je kleur aan het
leven kan geven, onder het motto: "Leef met
passie, leef in het nu"!Met humor en tal van
anekdotes wordt het steevast een inspirerend en
vrolijk verhaal, waar mensen van jong en oud
enthousiast over worden. Altijd is het verhaal
toegespitst op de opdrachtgever.
Erica Terpstra was in de jaren ’60 succesvol als
zwemster. Ze was in 1962 Europees kampioen
en meerdere keren Nederlands kampioen. Ze

nam deel aan twee Olympische Spelen. In 1960
in Rome en in 1964 in Tokyo. In Tokyo behaalde
ze een zilveren en een bronzen medaille. Ze
studeerde enkele jaren Chinees en Japans aan
de universiteit van Leiden en noemt zichzelf
‘eeuwig student Boeddhisme. In 1977 kwam
Erica Terpstra in de Tweede Kamer voor de VVD.
Ze is tot eind 2003 kamerlid gebleven, met een
onderbreking van vier jaar. Van 1994 tot 1998 was
zij Staatssecretaris voor Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. In oktober 2003 verruilde Erica
Terpstra de politiek en werd zij als eerste vrouw
gekozen tot voorzitter van NOC*NSF. In mei 2010
trad zij officieel af en vanaf 2011 heeft zij haar
eigen televisieprogramma “Erica op reis”.
Erica Terpstra heeft diverse onderscheidingen
gekregen voor haar werk:
- 1968 Ridder van Oranje van Nassau
- 1973 Erekruis Huisorde van Oranje Nassau
- 1989 Ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw
- 1998 Olympic Order Internationaal Olympisch
Comité.
- 2000 Sport and Women Award International
Olympic Committee
- 2008 Majoor Bosshardt Prijs.
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