
 
 
 
 
 

 
 
 

Utrecht, 3 juni 2022 

Paul van Ass na WK Hockey 2022 nieuwe bondscoach Oranje Dames 

Utrecht – De Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) heeft Paul van Ass benoemd als bondscoach 

van het Nederlands Elftal Dames. Van Ass (61 jaar) tekende een overeenkomst tot en met de Olympische 
Spelen van Parijs in 2024. De voormalig bondscoach van het Nederlands Elftal Heren (2010-2014) start 
per 1 september 2022. Tot aan de winterstop van de Tulp Heren Hoofdklasse (november 2022) 
combineert Van Ass zijn nieuwe functie met zijn huidige rol als coach van HGC Heren 1.  
 

De KNHB is verheugd over de aanstelling van Van Ass.  
KNHB bestuurslid Tophockey Dames Renske van Geel: ‘De afgelopen maanden is op basis van input van onder andere 
de speelsters een functieprofiel opgesteld waarna we meerdere kandidaten hebben gesproken. Met Paul van Ass 
waren we er snel uit, ook omdat zijn persoonlijkheid en ervaring aansluit op een aantal belangrijke profielkenmerken. 
Zo beschikt Paul over zowel nationale als internationale ervaring en kent hij de Hoofdklasse-dynamiek. In zijn eerdere 

periode als bondscoach van de mannen (2010-2014) heeft hij al een traject afgelegd op weg naar de Olympische 
Spelen (Londen 2012). Paul heeft een sterke persoonlijkheid en is tegelijkertijd zeer benaderbaar voor de sporters 
waarmee hij werkt. Hij heeft de afgelopen twintig jaar weliswaar vooral mannenteams gecoacht maar kan daardoor 
met een open en frisse blik in september binnen het dameshockey aan de slag. Zoals bekend is, hebben alle 
betrokkenen bij het Nederlands Elftal Dames een roerige tijd achter de rug. We verwachten dat Paul met zijn ervaring 

en persoonlijkheid, samen met zijn nog te benoemen staf en de speelsters, toe kan werken naar een optimaal 

prestatieklimaat waarbinnen iedereen zich prettig voelt’, aldus Van Geel. 
 
Paul van Ass: ‘Eerlijk is eerlijk, toen de KNHB mij vroeg voor deze functie moest ik er wel even over nadenken. Bij 
Heren 1 van HGC heb ik het namelijk erg naar mijn zin. Maar het is een enorme eer als je gevraagd wordt je land te 
vertegenwoordigen, ook als bondscoach. Met het Nederlands Elftal Dames werken, een team dat succes na succes 
heeft behaald en zich momenteel in een moeilijkere fase bevindt, vind ik een grote uitdaging. Nee, ik ken de dames 
nog niet persoonlijk en heb beperkte ervaring met het coachen van damesteams. Maar uiteindelijk gaat het om het 

begeleiden van topsporters in de sport waarin ik al jaren actief ben. Met mijn ervaring wil ik graag bijdragen aan het 
proces dat dit team doormaakt. En natuurlijk wil ik met hen de nummer één van de wereld blijven.’  
Van Ass vervolgt: ‘Dat we met elkaar het vizier op het grootste sportevenement ter wereld kunnen richten, de 
Olympische Spelen, is ook bijzonder. Ik kijk er dan ook naar uit om aan de slag te gaan maar zal pas in september 
beginnen. Ik volg het team de komende maanden op een afstand op weg naar en tijdens het WK.’  
 
Mark van Loon, bestuurslid Tophockey HGC: ‘Namens het bestuur van HGC feliciteer ik Paul van Ass met diens 

benoeming tot coach van het Nederlands Elftal Dames. Paul heeft Heren 1 van HGC de afgelopen vier seizoenen 
teruggebracht naar de top van de hoofdklasse. Het vertrek van Paul van Ass is een enorm verlies voor ons, maar wij 
hebben begrip voor de belangen van het nationale dameshockeyteam en de bereidheid van Paul om daar een 
belangrijke rol te vervullen. Hoewel Paul per september aan zijn taak als coach van de Oranje Dames begint, zal hij 
gedurende de eerste helft van het seizoen aanblijven als coach van HGC Heren 1 om zo zijn opvolger optimaal in te 
werken.’ 

 
WK Hockey Dames 
Op 1 juli, binnen een maand, gaat het WK Hockey Dames 2022 van start in Amsterdam en Terrassa (Spanje). Het 
Nederlands Elftal Dames staat zoals bekend tot en met het WK onder leiding van de in januari aangestelde interim 
bondscoach Jamilon Mülders.  
Van Geel: ‘De speelsters en staf van het Nederlands Elftal Dames hebben we gisteravond ingelicht over de aanstelling 
van Paul van Ass. We vinden het fijn dat er nu, een maand voor de start van het WK, duidelijkheid is over het 

bondscoachschap op de langere termijn. Tegelijkertijd is het voor nu belangrijk dat de speelsters zich eerst op het 

komende WK kunnen richten, samen met Jamilon. Om daarna, vanaf september, met Paul verder te gaan richting 
Parijs 2024.’  
 

 


