
Curriculum Vitae Damion Eigenberg 

Personalia  
Naam: Damion Eigenberg 

Adres: Bedumerstraat 27               
9716BB, Groningen 

Telefoon: 06-13644024         

E-mail: damioneigenberg@gmail.com   

Geboortedatum: 03-12-1996 

Nationaliteit: Nederlands 

Over mij:  

Als ik mijzelf kort moet omschrijven dan is dat ‘impact maken’. Zowel als atleet 
als binnen mijn professionele werkzaamheden wil ik altijd een project zo 
succesvol mogelijk maken. Ik heb in 2015 heb de Propedeuse Leraar 
Geschiedenis aan de NHL behaald. Ik heb deze studie niet verder vervolgd. De 
hbo-studie was een bewuste opstap van HAVO naar een WO-studie. Aan de 
propedeuse heb veel didactische en organisatorische skills overgehouden. 
Tussen 2017-2020 heb ik mijn studie Archeologie gecombineerd met een 
topsport carrière binnen TeamNL (Roeien), waarin ik Nederland meerdere 
keren heb mogen vertegenwoordigen op mondiale toernooien in individueel en 
teamverband. Als ik één ding heb geleerd in de sport en de studie is het de 
kunst van prioriteiten stellen en ergens volledig voor gaan, doe je iets half dan 
maak je geen impact. Gedurende mijn studie heb ik In 2020 de Minor Sport 
Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen afgerond. Dit nadat ik gestopt ben 
als atleet en begon als professioneel roeitrainer. Als ik een project aanga wil ik 
zorgen dat ik de kennis en kunde heb om de verantwoordelijkheid te dragen. 
Dus daag ik mijzelf graag uit om te leren. Leiderschap is in mijn ogen 
accountability. Als coach is tot dusver het hoogtepunt geselecteerd worden 
voor de coach staff naar het Junioren WK in 2019. In dit traject heb ik mogen 
leren binnen een high performance team toe te werken naar een piekmoment. 
Op dit moment ben ik bezig met het afronden van de studie archeologie aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (BA) en mijzelf aan het voorbereiden op een nieuwe 
stap waarin ik al mijn skills kan neerleggen en verder ontwikkelen. Ik ben altijd 
op zoek naar nieuwe uitdagingen. Het zoeken naar mensen met de juiste 
kwaliteiten en deze te motiveren en mee te nemen in het proces richting de 
prestatie. Kortom, een plan maken en tot een succes maken. Dat is wie ik ben. 

Hobby’s: sporten, fotograferen, en altijd in om nieuwe dingen uit te proberen! 

 

SKILLS 

• Coachen (individueel/groep) 
• Communicatie stijlen 
• project management 
• onderwijzen (didactiek)  
• motiveren 
• sport 

 

 

Professioneel 

- Roeicoach (2020-heden) In 2020 ben ik begonnen als vrijwillige coach in het 
begeleiden van talentvolle sporters in het U19 en U23 bereik en de functie al 
snel uitgebreid tot professioneel coach bij het Regionaal Talent Centrum 
Noord. Hier ben ik verantwoordelijk voor het begeleiden van getalenteerde 
atleten in hun weg naar de nationale selectie. Door programma’s op te 
stellen en te bewaken (projectmanagement) en dagelijkse trainingen en 
persoonlijke coaching te verzorgen (coaching). Tevens adviseren van 
vrijwillige coaches en getalenteerde sporters in de regio (consulterend). Als 
hoogtepunten heb ik als coach sporters naar meerdere nationale titels en 
naar en op internationale toernooien zoals EK’s en WK’s begeleid. 
Hoogtepunt hierin was onderdeel van de coaching staff naar de WK Junioren 
in 2021. 
 

- Archeoloog (2017-2021) Deelgenomen aan meerdere archeologische 
opgravingen waaronder in 2021 als stage als deel van het opgravingsteam 
van MUG Ingenieursbureau bij de opgraving bij Adorp. Hierin binnen een 
klein team een opgravingsproject uitvoeren. 
 

- Atleet Roeien (2017-2020). Als sporter op internationaal niveau gepresteerd. 
Hoogtepunten waren meerdere podium plaatsten op de Nederlandse 
Kampioenschappen een bronzen medaille op de WK van 2019. Als sporter heb 
ik geleerd om mijn eigen grenzen te verleggen, proces doelen te stellen en 
deze uit te voeren en binnen teams samen werken met nadruk op 
performing. 
 

- Freelance Fotografie (2014-heden) Het fotograferen voor opdrachtgevers. 
Uiteenlopend van portretfoto’s, bestuur foto’s tot sportfotografie. Hierin 
samen met opdrachtgevers zoeken naar de beste oplossingen. 
 

Vrijwilligerswerk en relevante ervaring 

- Jeugd en Junioren Coach KZ&RV Neptunus: Jeugd en junioren breedte en 
wedstrijdsport groep KZ&RV Neptunus (2014-2019). Het verzorgen van 
trainingsschema’s ter facilitering van de verenigingscoach. Tevens periodiek 
persoonlijk begeleiding en coaching aan de wedstrijdgroep.  
 

- Gyas talenten commissie: Talenten scouting commissie van de A.G.S.R. Gyas 
(2014-2016). Commissie gericht op het werven van getalenteerde sporters 
voor de wedstrijdsectie van de A.G.S.R. Gyas. Onder andere door het 
organiseren van een ‘juniorentalenten dag’ en het actief benaderen van 
potentials. 
 
 

- gRoei programma: (2022) Deelname Mini MBA sport, georganiseerd vanuit 
de KNRB. Hierin wordt talentvolle bestuurders uitgedaagd om zich verder te 
ontwikkelen, zowel op persoonlijk als ook team-dynamisch niveau en het 
opbouwen van een breder netwerk in de sport. 
 
 

Opleidingen en Certificeringen 

- Eemsdelta College, voorheen Ommelander College, Havo Diploma E&M 
(2009-2014) 

- NHL Leeuwarden, Propedeuse Leraar geschiedenis (2014-2015) 
- Rijksuniversiteit Groningen BA Geschiedenis, niet vervolgd. (2015-2016) 
- Rijksuniversiteit Groningen BA Archeologie (2016-2022) 
- Rijksuniversiteit Groningen Minor Sport & Science (2019-2020)  
- RoeiCoach Niveau 3 Koninklijke Nederlandse Roeibond (2021) 

Rij- en vaarbewijs  

- AM-B  
- Klein vaarbewijs 1 

Bekwaam met de volgende software/applicaties  

- Microsoft Word 
- Microsoft Excel 
- Microsoft PowerPoint 
- ArcGis 
- ADOBE Photoshop 
- ADOBE Light Room 
- SketchUp 
- Training Peaks (online sport/trainings analyze system) 

Talen in woord en geschrift  

- Nederlands  
- Engels - C1 
- Duits -B2 
- Frans - B1



 


