
Is er een recept om te winnen?

Is altijd winnen nog wel leuk?

Wat is winnen eigenlijk en wat

is er voor nodig? Is er een

geheim om te winnen? Wat is

het geheim dan? Als je het

geheim weet moet je dat dan

vertellen aan je tegenstander?

Is dat slim? Is het niet verstandiger om je

tegenstander in het ongewisse te laten? Is

winnen wel zo belangrijk? Is winnen een

doel of een resultaat? Waarom zou je naar

deze lezing gaan? Willen we eigenlijk wel

het geheim weten? Als we het geheim

weten is spelen dan nog wel leuk of is

daar niets meer aan? Is winnen nog wel

leuk als we van te voren weten hoe we

kunnen winnen?

Wim Bakker geeft op een inspirerende

wijze in een uur een lezing over het boek

‘Het geheim van winnen’. Hij is sinds 2000

bezig de technologie van het doorbraak

denken toe te passen in het betaalde

voetbal. In 2004 heeft hij hierover samen 

met Arnold Brands, een boek

geschreven met de titel 

‘Het geheim van winnen’. 

Het boek nodigt uit tot spelen,

want alleen als je speelt kun je

winnen. Winnen is daar te gaan

waar je nog niet eerder geweest

bent. Hij brengt de toehoorder

op avontuurlijke wijze daar waar deze nog

niet geweest is en geeft daarmee toegang

tot het winnen van het spel.

Wim Bakker heeft de lezing reeds gegeven

aan de selecties van AGOVV Apeldoorn, 

FC Omniworld, BV Veendam, 

RBC Roosendaal en Sparta Rotterdam.

Naast de lezing geeft hij ook workshops

in het betaald voetbal. Onder andere

heeft hij dit gedaan bij Stormvogels

Telstar, FC Den Bosch en RBC Roosendaal. 

U bent van harte welkom om te komen

genieten van deze lezing. Kom onbevan-

gen naar deze lezing en laat u verbazen.     

www.tripleb.nl/mts

Lezing door Wim Bakker,
schrijver van het boek

‘Het geheim van winnen’

uitnodiging



Wim:
“Als ik aan spelen denk, dan denk ik aan kinderen. Hoe komt het dat ik aan kinderen denk 

en wat is het dat kinderen ophouden met spelen en grote mensen worden?

Waar dit boek toe uitnodigd is om voluit te spelen. Alléén in het gebied van het spel en 
spelen kan er gewonnen worden. 

Het gaat niet om het spel, het gaat erom hoe je het spel speelt! 

Winnen begint met de bereidheid om jezelf als oorzaak te zien van het resultaat 
van het spel en spelen.

Dit boek houdt je een spiegel voor wie je bent in relatie tot het spel en winnen. Door in 
die spiegel te kijken krijg je toegang tot het voluit spelen en het winnen van het spel.”

Op internet beschikbaar
Kijk bij www.tripleb.nl/mts of zoek met Google ‘Het geheim van winnen’ en u komt op de

site van Mental Top Score. Op deze site stellen we het boek ‘Het geheim van winnen’
beschikbaar in PDF formaat.

De belofte van het boek is toegang krijgen tot het winnen van het spel.

Wim Bakker is sinds 2000 de technologie van het doorbraak denken aan het toevoegen in
het betaald voetbal. In 2004 heeft hij hierover samen met Arnold Brands een boek

geschreven, waarin hij zijn ontdekkingen heeft vastgelegd.

“Winnen, wie wil dat niet? Hoewel ‘winnen’ in een jeugdopleiding misschien minder 
belangrijk is dan ‘winst boeken’ in de ontwikkeling van de individuele spelers,

is het toch een prettige bijkomstigheid als er gewonnen wordt.
De Voetbaltrainer trof op internet een boekwerk aan over ‘Het geheim van winnen’.
Op luchtige wijze wordt ingegaan op vooral het mentale aspect van het winnen.”

Arnold:
“Dit boek gaat over ieder mogelijk spel dat waar dan ook gespeeld wordt. Door kinderen 

en volwassenen, door amateurs en professionals, door mannen en vrouwen over de 
hele wereld. Spellen die gewonnen moeten worden; om de eer; om de poen, of gewoon

omdat het nu eenmaal spel is.  Het voetbalspel wordt als voorbeeld genomen bij het 
onderzoek naar de geheimen achter het winnen. Want winnen willen we allemaal!

Een luchtig boek met verrassende uitspraken en inzichten om tot de ‘winning mood’ te
komen. En voor wie dan nog verliest... informatie over de workshops voor échte winnaars.”

Voor informatie: 0650 293 490 – w.bakker@tripleb.nl – www.tripleb.nl/mts

het geheim van winnen


