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Toen het vorige clubblad in maart uitkwam, kon niemand
bedenken hoe de lente zou verlopen. Dat de trainingen
zolang moesten worden stopgezet, en het clubhuis gesloten
zou blijven en nog steeds gesloten is. Inmiddels hebben we
de trainingen, met inachtneming van de maatregelen tegen
het coronavirus, gelukkig voorzichtig weer kunnen oppakken.

30
NIEUWBOUWPLANNEN

In dit nummer besteden we natuurlijk aandacht aan deze
coronatijd en wat dit voor ons atleten en clubleden betekent.
Hebben we tijdens de coronalente nog getraind, iets anders
gedaan of was de motivatie weg bij het ontbreken van onze
clubgenoten? Velen van ons lieten het er niet bij en kwamen
met mooie initiatieven.
Een van de gevolgen was ook het afgelasten van de
NK atletiek aan de Laan van Poot. We hadden ons erop
verheugd er ook dit jaar een mooi feest van te maken.
Samen met de organisatie en natuurlijk de atleten. Hopelijk
krijgen we de gelegenheid een tweede keer te laten zien
wat Haag Atletiek allemaal in huis heeft.
Naast al het coronanieuws maken we kennis met twee
nieuwe bestuursleden: secretaris Piera Mereu en penningmeester Tom van Deursen. Half mei heeft Jan Passchier het
stokje van Peter Jutte, bestuurslid Beheer en accommodatie,
overgenomen. We spreken Jan in een volgend nummer.
Tot slot vertelt bestuurslid Anne van der Kooi over de
nieuwbouwplannen voor het sportpark.
Ondanks het coronavirus blijft Haag Atletiek in beweging!

redactie@haagatletiek.nl
Deadline kopij HB3: 1 AUGUSTUS

OP OMSLAG Sportpark wegens corona gesloten
FOTOGRAAF OMSLAG Lodewijk van Dongen
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COLUMN
JAN VAN DEN BOS

Knoflook
ʻDom hè, dat we het niet eerder in de gaten hadden.ʼ
ʻWat bedoel je? Het virus?ʼ
ʻNee, de oplossing om er immuun voor te worden.ʼ
ʻO, dat bedoel je. Nou ja, ik had eigenlijk steeds wel zo’n idee.
Vooral toen mensen dat grapje over knoflook maakten, in het
begin.ʼ
ʻWelk grapje? Ken ik niet.ʼ
ʻNou, je moet vijf teentjes knoflook per dag eten tegen corona.
Helpt dat dan tegen het virus? Nee, maar iedereen blijft wel uit
je buurt. Ik dacht toen al: hee, knoflook, dat hielp toch tegen
vampiers? Dat weet ik van griezelverhalen. En het virus komt van
vampiers, ik bedoel vleermuizen.ʼ
ʻJa, maar het bleek dus andersom te zijn: juist géén knoflook eten.ʼ
ʻRaar hè, dat dat niet eerder opviel. China, daar komt heel veel
knoflook vandaan. En het virus. Spanje, Italië, Frankrijk, allemaal
zwaar getroffen, echte knoflooklanden. Zweden,
geen knoflook, ook weinig virus.ʼ
ʻEn het RIVM, virologen, alle andere agogen, niets in de gaten
gekregen.ʼ
ʻJa, tot 13 mei, de Dag van de Knoflook, oei, die grote uitbraak!
Dat was schrikken. Maar dat maakte alles wel zonneklaar.
En toen we de knoflook uit alle eten hadden gebannen,
was het snel gedaan met het virus.ʼ
ʻJa. Gezellig trouwens dit terrasje, en lekker druk. Fijn dat
het allemaal weer kan.ʼ
Trrrrrriiinnngg
Ah, wat een droom. Was het een droom? Was de hele COVID-19epidemie een droom, of mijn knoflookversie? Ik ben bang dat de
epidemie geen boze droom was. Maar ik zal niet de enige zijn die
zich af en toe afvraagt of dit allemaal echt gebeurt.

/ Toen was het snel
gedaan met het virus /
De maatschappij start weer op, de sport start weer op,
mondjesmaat. Begin mei zag ik weer kinderen met HAAGsporttenue over de Laan van Poot fietsen. Een mooi gezicht.
En is dat niet het belangrijkste: dat kinderen weer kunnen
sporten, spelen, samenzijn in een sociale omgeving? Wij
volwassenen moeten meer geduld opbrengen, tijdelijk iets
anders doen, wij kunnen dat.
Krijgen we nu een geheel andere samenleving, met sport voor
kinderen, geen vliegreisjes, weinig fysiek contact en nog een
heleboel andere dingen? Spannende tijden, vind ik. Wat gebeurde
er eigenlijk vóór maart van dit jaar aan interessants in de
maatschappij? Toch wel weer een mooie tijd om in te leven!
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De Haagse Hègâh
De Haagse Hègâh is een knuffel namens
HAAG, een wisseltrofee voor iemand
die veel voor de vereniging betekent.
Bij elk nummer van Haagse Bluf wordt
hij doorgegeven aan iemand anders die
een complimentje verdient.
FOTO / JANET PRONK

Hans Verroen geeft de Haagse Hègâh door aan Liesbeth
van den Heuvel.
‘Liesbeth is zo’n vrijwilliger op wie je altijd een beroep kunt
doen en die niet of nauwelijks voor het voetlicht komt.
Zij is al meer dan dertig jaar lid van Haag Atletiek. Ze was
een zeer gewaardeerde kracht in de damescompetitieploeg.
Zo’n twintig jaar geleden werd zij lid van de CAE (Commissie
Atletiekevenementen). Sinds die tijd organiseren wij samen
de testwedstrijden en de clubkampioenschappen, natuurlijk
met hulp van al die andere vrijwilligers. Later kwamen daar
de Haagse Crosscompetitie en de Pupillencompetitie bij.
Ook schuift zij regelmatig aan bij de organisatie van andere
loopevenementen van de CAE. Ze is ook vaak aanwezig bij
wedstrijden om dochter Janna aan te moedigen.
Liesbeth, dank voor je jarenlange inzet! Ik hoop dat we nog
een aantal jaartjes samen voor die wedstrijden op het
secretariaat zitten!’

VAN HET BESTUUR

Voorzitter Pierre Heijnen:
/ Onze inzet en betrokkenheid geven blijk
van de (veer)kracht van HAAG /

VOORZITTER / PIERRE HEIJNEN
FOTO / LODEWIJK VAN DONGEN
FOTO ONDER / MYRIAM VAN ROEDEN

In deze bijzondere tijd zijn er belangrijker
dingen dan atletiek. Maar toch was ik
bijna emotioneel toen ik onze jeugd op
woensdag 29 april na zes weken voor ’t
eerst weer de baan zag bestormen. Ja,
‘bestormen’, want ze renden de baan op
als een stel kalveren dat de hele winter
op stal had gestaan. En ook de gretigheid
van de volwassen atleten om twee weken
later, op 11 mei, weer te beginnen, loog er
niet om. Haag Atletiek is voor onze leden
– jong en oud – duidelijk van belang,
zeker in deze tijd.
Als bestuur hebben we het er druk mee
gehad de afgelopen maanden. Eerst het
uitvoeren van de ‘intelligente lockdown’;

niet iedereen accepteerde onmiddellijk het verbod om samen te sporten.
Daarna de gevolgen voor de trainers,
de accommodatie en de financiën van
de vereniging, en het afblazen van de
voorgenomen activiteiten, waaronder
de NK atletiek. En uiteindelijk het weer
opstarten van de trainingen. De inzet en
betrokkenheid van onze leden, trainers
en vrijwilligers geven blijk van de (veer)
kracht van HAAG. Daar mogen we trots
op zijn.
We hebben jullie vaker dan gebruikelijk
geïnformeerd via mail en website. We
hopen dat dat toereikend was. In deze
bestuursrubriek beperk ik me tot een
paar hoofdzaken.
Op 29 februari, net voor de coronacrisis,
vond op indrukwekkende wijze afscheid
plaats van onze junior atlete Isis Ferrier.
Veel HAAG-leden waren bij de begrafenis
aanwezig en de familie heeft dat zeer
gewaardeerd.
Op 8 maart namen veel van onze atleten
deel aan de 45e editie van de CPC. Achteraf gezien een wonder dat deze doorging

De eerste training van groep 2 op anderhalve meter afstand.

en geen coronabesmettingshaard is
geweest.
Piera Mereu is toegetreden tot het bestuur als secretaris, en Tom van Deursen
als penningmeester. Ook is Jan Passchier
benoemd tot bestuurslid beheer en
accommodatie als opvolger van Peter
Jutte. En we hebben een nieuwe, tweede
vertrouwenscontactpersoon, Renée van
Engelen. Allen veel succes!
De afgelopen maanden hebben we onderhoud gepleegd aan onze accommodatie.
Ook is er een nieuwe polsstokinstallatie
geplaatst. En we hebben opdracht gegeven voor de bouw van een garage voor de
racerunners.
Verder zijn we druk met overleg over de
nieuwbouwplannen, zie bladzijde 30 van
deze Haagse Bluf. De jaarrekening 2019 is
opgemaakt en we hebben een aanvraag
voor financiële ondersteuning vanwege de
coronacrisis ingediend bij de gemeente.
Omdat er een paar weken geen training
kon worden gegeven, hebben we besloten
de leden in de gelegenheid te stellen tien
procent van de contributie terug te vragen. We hopen echter dat zo veel mogelijk
leden HAAG blijven steunen en hier geen
gebruik van maken. Onze kosten lopen
namelijk door, terwijl we bijvoorbeeld
barinkomsten missen.
Tot slot hebben we Liliane Mandema,
die ernstig ziek is, het erelidmaatschap
toegekend vanwege haar grote verdienste
voor HAAG als atleet en als vrijwilliger,
onder andere als organisator van de
NK 2019. Daarnaast ontving zij op 20 mei
de Sportpenning van de gemeente Den
Haag voor haar jarenlange inzet in de
Sportraad (zie bladzijde 11).
Namens het gehele bestuur wens ik jullie
een gezonde en sportieve zomer, waarin
hopelijk ons verenigingsleven weer zo
volledig mogelijk op gang komt.
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Zit jij vol ambitie en ben jj klaar voor een nieuwe uitdaging?
Dan zijn wij opzoek naar jou voor ons geweldig en internationaal team!
Solliciteer nu en stuur jouw bijgewerkte CV, referenties en motivatie
brief naar recruitment@silicon.nu.
Bezoek onze website www.silicon.nu voor alle SILICON vacatures.
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VCP

Aan de slag met stappenplan tegen
grensoverschrijdend gedrag
Sportkoepel NOC*NSF heeft begin vorig jaar een stappenplan opgesteld om grensoverschrijdend gedrag in de sport te voorkomen. Hoever is Haag Atletiek met dit stappenplan
en wat is hierbij de rol van de vertrouwenscontactpersoon?
TEKST / RENÉ KROPMAN

/ FOTO / E. DE WAAL

Vanwege seksuele intimidatie en misbruik
in de sport stelde NOC*NSF in maart 2017
een onderzoekscommissie in, onder leiding
van Klaas de Vries. De commissie kwam in
december van dat jaar met een eindrapport.
Mede op basis van dat rapport stelde
NOC*NSF begin 2019 een stappenplan
op om grensoverschrijdend gedrag in
de sport te voorkomen. Alle aangesloten
sportbonden, waaronder de Atletiekunie,
verplichtten zich om aan dit stappenplan
mee te werken.
De belangrijkste punten uit het stappenplan
lichten we er hier uit. We geven aan hoever
Haag Atletiek hiermee is.
1. Een vertrouwenscontactpersoon
(VCP) aanstellen
Haag Atletiek had al lange tijd een
vertrouwenspersoon (VP). Fennie van
Osch en vervolgens Conny de Jong
hebben deze rol een aantal jaren
vervuld. Conny was in 2017 en 2018
sterk betrokken bij de problematiek
rond het seksueel misbruik van
jonge atleten, onder andere bij Haag
Atletiek, door Jerry M. De functie
van Conny is in 2019 omgezet naar
vertrouwenscontactpersoon (VCP).
Omdat wij een grote vereniging zijn,
heeft Haag Atletiek een tweede VCP
aangesteld in de persoon van René
Kropman.
2. Duidelijke omgangsregels met leden
afspreken
We hebben gedragsregels voor trainers
en begeleiders vastgesteld.

3. Alle begeleiders, vrijwilligers en
bestuursleden vragen een Verklaring
Omtrent het Gedrag (VOG) in te
leveren
Alle begeleiders, trainers en
bestuursleden moeten een VOG
overleggen. Het bestuur van Haag
Atletiek ziet hierop toe.

2019 met pensioen gegaan als raadsheer
bij het gerechtshof Den Haag. Zij is ruim
32 jaar rechter geweest en blijft nog als
raadsheer-plaatsvervanger strafzaken doen
bij het hof. Daarnaast was zij jarenlang
vertrouwenspersoon integriteit en
ongewenste bejegening bij het hof. Renée
heeft twee dochters en een partner.

4. Risico’s voor grensoverschrijdend
gedrag in kaart brengen
Haag Atletiek heeft een werkgroep
‘Veiligheid en omgangsnormen’
ingesteld. De werkgroep beraadt zich
op allerlei onderwerpen die met veilig
en vertrouwd sporten te maken kunnen
hebben. Zij geeft hierover advies aan
het bestuur.
Dit heeft tot nu toe geresulteerd in het
opstellen van omgangs-/terreinregels op
het sportpark. Dit zijn regels die gelden
voor alle leden en bezoekers van onze
vereniging. Om te zorgen voor veiligheid
op het terrein zijn er onder andere
camera’s in het krachthonk geplaatst.
Voorlichting en bewustwording
De VCP doet de voorlichting voor trainers
en begeleiders. Het programma ‘Veilig en
vertrouwd sporten’ wordt ook een onderdeel
van het opleidingsplan van Haag Atletiek.
De opleidingscoördinator is Edley Birdja.
Nieuwe VCP: Renée van Engelen
Conny de Jong heeft na veel werk en een
zware tijd haar functie als VCP neergelegd.
Renée van Engelen is bereid gevonden haar
op te volgen. Renée loopt sinds 2006 met
veel plezier bij HAAG. Zij is in december

VCP’s Haag Atletiek
Renée van Engelen
reneevanengelen@hotmail.com
M 06 83223545
René Kropman
kropking@ziggo.nl
M 06 52055342
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INTERVIEW

/ Het verenigingswerk
is een hobby van me /
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/ Ik heb altijd steun
ondervonden in de club,
nu kan ik wat terugdoen /

Meer nieuwe gezichten in het bestuur
In de vorige Haagse Bluf stelden we onze nieuwe voorzitter, Pierre Heijnen, voor. In dit
nummer maken we kennis met Piera Mereu, de nieuwe secretaris, en Tom van Deursen,
de nieuwe penningmeester.
TEKST / KEES VAN SCHIE

/ FOTO PIERA / LODEWIJK VAN DONGEN

/ Piera Mereu /
De aanstelling van Piera Mereu (52) als secretaris van het bestuur
begon met een grapje. ‘Toen ik hoorde dat Pierre Heijnen voorzitter
was geworden, zei ik tegen hem: “Pierre en Piera, dat zou een
mooi stel in het bestuur zijn.”’ Een paar weken later werd Piera
gevraagd om serieus na te denken over de functie van secretaris.
Dat doe ik!, dacht ze toen, want ik heb altijd steun ondervonden in
de club, nu kan ik wat terugdoen. Een kennismaking met de andere
bestuursleden en een voordracht bij de ledenraad volgden. ‘Ik ben er
met vlag en wimpel doorheen gekomen.’
Piera Mereu is geen alledaagse naam. ‘Ik ben dochter van een
Italiaanse vader en een Nederlandse moeder. Op mijn vierde
verhuisden we met het gezin van Deventer naar Den Haag. Na de
basis- en de middelbare school ben ik, net als mijn moeder, gaan
werken als verpleegkundige. In het HagaZiekenhuis. Pas tien jaar
later heb ik een studie opgepakt, om daarna als arbeidspsycholoog
aan het werk te gaan. Na wat omzwervingen ben ik weer bij het
HagaZiekenhuis terechtgekomen. Een paar jaar geleden werd ik
gevraagd om daar directiesecretaris te worden, die uitdaging ben
ik aangegaan.’
Haar fulltime baan vraagt vaak meer dan veertig uur werk in de
week. ‘Dan is het heerlijk om twee tot drie keer in de week hard
te lopen, voor mij een goede uitlaatklep. Niemand zeurt aan mijn
hoofd, ik hoef alleen maar mee te lopen. Ruim tien jaar geleden ben
ik in een CPC-groep begonnen en daarna doorgestroomd naar de
groep van trainer Jan Wassink. Ik voel me er thuis, de band met de
andere lopers is familiair. Eigenlijk ben ik niet zo’n verenigingsmens,
maar HAAG is laagdrempelig, voor iedere atleet is er een plek. Ik
heb me altijd welkom gevoeld.’
De eerste bestuursvergaderingen heeft Piera ondertussen achter
de rug. ‘Die waren lastig, omdat we dat telefonisch en via
beeldbellen moesten doen. Ik hoop dat we weer snel met elkaar
om de tafel kunnen zitten en elkaar in het echt kunnen spreken.
De coronatijd is speciaal, het vraagt veel van het bestuur. We
denken na over verantwoord doortrainen in de zomer, de financiële
consequenties en het vasthouden van het clubgevoel. Dat is lastig,
omdat we niet weten welke kant het uitgaat.’

Piera krijgt tijd om te wennen. ‘Het komend jaar zal oud-secretaris
Wim van Es mij nog ondersteunen. Zijn jarenlange ervaring kan ik
goed gebruiken. Want ik moet ervoor zorgen dat alle informatie bij
de juiste personen en geledingen terechtkomt. HAAG is een grote
vereniging en ik ben de ‘spin in het web’. Met mijn kwaliteiten
en werkervaring gaat dat lukken. De komende vier jaar ga ik met
vertrouwen en plezier mijn bestuurstaak vervullen, maar ik blijf ook
lekker lopen in groep 10.’

/ Tom van Deursen /
Toen Tom van Deursen (73) een paar jaar geleden terugkwam bij
HAAG, zag hij hoe groot de club was geworden. ‘Als lid van de
Vrienden van HAAG kwam ik oude bekenden tegen en maakte
ik kennis met nieuwe enthousiaste mensen. De club is goed
georganiseerd en succesvol. Maar barst ook van de ambitie met
bijvoorbeeld de nieuwbouwplannen.’
Rond 1970 was Tom al lid bij de voorloper van HAAG (Haag ‘68).
‘Ik begon als recreatieatleet en stapte op een gegeven ogenblik
over als trimmer naar het langeafstandslopen. Mijn pr’s op
de halve en hele marathon zijn 1.19 en 3.05 uur. Ik deed veel
clubwerk in die tijd. Van barhulp en trimleider tot jurylid en
clubsecretaris. Mijn verhuizing naar Zoetermeer in 1990 maakte
daar een einde aan.’
Tom is getrouwd, heeft drie zoons en is een trotse opa van twee
kleindochters. Hij is gepensioneerd, hij heeft altijd in de financiële
sector gewerkt. ‘Die wereld ken ik goed. Toen penningmeester
Theo Wentink anderhalf jaar geleden ondersteuning vroeg, heb ik
‘ja’ gezegd. Vorig jaar heb ik de centrale boekhouding overgenomen
en nu was de stap naar de functie van penningmeester niet groot
meer. De boekhouding blijf ik doen en samen met Wim van Es
behandel ik alle andere financiële zaken van de vereniging.
De akelige coronatijd gooit een hoop roet in het eten. Maar als
dit voorbij is, zullen jullie me veel op de Laan van Poot zien.
Het verenigingswerk is tenslotte een hobby van me. Daarom
zeg ik: Graag tot jullie dienst!’
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RENÉ KROPMAN

Warm of koud
bad na het
hardlopen?
Op diverse hardloopsites vind je allerlei adviezen om sneller
van spierpijn af te komen. Een van de adviezen is om de
spieren warm te houden door na het lopen een warm bad te
nemen of naar de sauna te gaan.
In een Brits onderzoek naar de effecten van koudwaterbaden
op het herstel van spieren na inspanning kwamen J. Leeder
en zijn collega’s in 2011 tot de conclusie dat koudwaterbaden
effect hadden op het herstel van spierkracht (bijvoorbeeld de
sprongkracht). Koudwaterbaden verminderden duidelijk de
spierpijn die de atleet ervaarde. Er was ook een weliswaar klein,
maar duidelijk effect op het verwijderen van creatinekinase
(een afvalstof van de spierstofwisseling) uit de spieren.
Vóór het coronavirus zagen we wielrenners die na de koers
uitfietsten op een hometrainer in een bad met ijsblokjes.
Ook een andere onderzoeker (De Paula, 2018) meent dat
koudwaterbaden het herstel van de spieren versnellen. Een
onderliggende verklaring zou kunnen zijn dat door de koude
baden de kerntemperatuur van het lichaam sneller normaal
wordt (37,0 graden Celsius).

DOOR RUNNERS
VOOR RUNNERS
Hardlopen zit in ons bloed.
We kennen het plezier, de
verslaving, de vermoeidheid,
de spierpijn, de emotie en de
voldoening. Daarom nemen we
ook alleen genoegen met de beste
producten. Want alleen dan kun
je het beste uit jezelf halen. En
alleen dan kunnen we jou zo goed
mogelijk van dienst zijn met spikes,
trainings- en wedstrijdschoenen
en de leukste en beste
hardloopkleding en accessoires.
Spaar voor 15% korting met je
Run2Day Card of ontvang 10%
kassakorting als clublid.
Wij hebben nu het Deense merk
Fusion run en triathlon kleding!

Run2Day Den Haag
Herengracht 52b
2511 EJ Den Haag
070-324 0880
denhaag@run2day.nl

/ Wielrenners in een bad
met ijsblokjes /
Ik was benieuwd naar eenzelfde soort onderzoek van het
effect van warmwaterbaden. Zouden we na coronatijden de
renners ineens in warmwaterbaden zien herstellen? Maar waar
over koudwaterbaden veel geschreven is, ontbreekt het bij
warmwaterbaden aan veel informatie. Wel is er een onderzoek
( J.S. Petrovski e.a., 2015) te vinden waarbij koude en warme
omslagen om de benen na inspanning werden vergeleken bij
studenten. Uit dit onderzoek blijkt dat het effect op spierkracht
van beide soorten omslagen hetzelfde is. De snelheid van
herstel was bij warme omslagen echter beter. Wat betreft de
hoeveelheid spierschade (gemeten aan een spiereiwit in het
bloed) was er geen verschil. Wat betreft het verminderen van
de spierpijn waren de koude omslagen beter.
Zowel koude als warme baden lijken het herstel van de spieren
na inspanning te bevorderen. Koude baden doen de pijn sneller
verminderen. Een sauna na inspanning lijkt geen goed advies.
Dat zou de kerntemperatuur verder verhogen en het herstel
verminderen.
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Celsiusstraat 186
(hoek Weimarstraat)
2562 TK Den Haag
070-3656543
www.borduren.org
info@borduren.org
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Liliane Mandema dubbel geëerd
Op 20 mei werd Liliane Mandema niet alleen benoemd tot erelid van Haag Atletiek, ook
ontving ze de Sportpenning van Den Haag. Zeer verdiend, want wat zou Haag Atletiek zijn
zonder ruim dertig jaar vrijwilligerswerk van Liliane.
TEKST / ELLEN OOSTVOGEL / FOTO / LOUIS HUEBER

Uit handen van sportwethouder Hilbert
Bredemeijer ontving Liliane (61) de
Sportpenning van de gemeente Den Haag.
Als lid van de Adviesraad voor Sport heeft
ze zich jarenlang ingezet voor de atletiek en
het bevorderen van sport in het algemeen in
Den Haag. Ook de Atletiekunie roemt Liliane
voor haar jarenlange hoge kwalitatieve
inzet. Ze staat bekend als een van de
‘Golden Girls’, die het organiseren van grote
wedstrijden in haar vingers heeft.
Liliane is 16 als ze in 1975 lid wordt van de
vrouwenatletiekvereniging Olympia '48,
een van de voorlopers van Haag Atletiek.
Ze groeit uit tot een topatleet en wordt
Nederlands kampioen op de 200 en 400
meter. Als 19-jarige vestigt ze met het
estafetteteam – de andere drie Golden Girls
zijn Truus van Amstel, Monique Jansen en
Elly Henzen – een Nederlands record op de
4x400 meter. Dit Nederlands record (3.41.4)
staat nog steeds!
Ook als vrijwilliger maakt Liliane indruk. Ze
is al dertig jaar vrijwillig topbegeleider van
talenten en organisator. Als fysiotherapeut
houdt ze blessurespreekuur voor leden
van de vereniging en zorgt ze ervoor dat

de topatleten fysiek in orde zijn, zodat
ze kunnen presteren. Verder begeleidt
ze jeugdige topsporters om hun doelen
waar te maken. Als lid van de Commissie
Atletiekevenementen (CAE) organiseert
zij, samen met Marleen Westhoff en
Henk Verploegh, grote en belangrijke
atletiekwedstrijden als NK’s atletiek voor
junioren, masters, senioren clubteams en
senioren. De wedstrijden die zij organiseert,
staan bij de senior en junior topatleten
bekend om het hoge niveau van organisatie.
En ook om de geweldige en gezellige sfeer,
voor zowel bezoekers als atleten.
Het was op initiatief van Liliane dat de NK
atletiek vorig jaar bij Haag Atletiek werden
georganiseerd. Een enorme klus die tien
maanden aan voorbereidingstijd kostte.
Het resultaat was een groots en geslaagd
sportevenement dat drie dagen atletiekstrijd
opleverde. De organisatie van deze NK was
ook dit jaar aan Haag Atletiek gegund, maar
helaas gooide het coronavirus roet in het
eten.
Liliane, heel veel dank voor wat je voor
de atletiek en voor onze vereniging hebt
gedaan en doet!

NK atletiek

Geen NK atletiek in 2020
Het was al duidelijk dat de Nederlandse kampioenschappen atletiek in juni niet konden doorgaan vanwege het coronavirus.
De Atletiekunie heeft gekeken naar andere data in het najaar. Maar gezien de omvang van het evenement bleken er geen mogelijkheden
te zijn. Volgend jaar is het de beurt aan Sprint Breda en in 2022 aan AV’34 Apeldoorn.
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CORONA
COLUMN / CHRISTIAAN WEIJTS
FOTO / MERLIJN DOOMERNIK

Hygiënische horden
Bij Haag Atletiek, net achter de duinen, zijn ze er klaar voor. Naast
het materialenhok staat een tafeltje: flacon handgel erop, emmer
met sponsjes, een jerrycan desinfectiemiddel, papieren doekjes,
een doos rubberhandschoentjes. Ik trek er twee uit, wurm mijn
handen erin, en begin de hoepels, horden en pionnen af te soppen
uit de kruiwagen ernaast. Zo staat het in de protocollen: ‘Na iedere
training worden de materialen gedesinfecteerd.’
Ouders konden voor dat klusje inschrijven. Ik tekende voor deze
allereerste beurt, woensdagmiddag. Dan hoefde ik niet bij de
dranghekken bij de parkeerplaats zo vlug mogelijk te vertrekken
(‘het zoen en zoef-principe’), en kon ik getuige zijn van dit grote
moment. Het eerste kiertje van de unlock.
De training van de allerjongsten is net voorbij. Op de Laan van Poot
stromen ouders toe. Op meters van elkaar, zwijgend, als leden van
sekte in afwachting van een natuurfenomeen.
De zon breekt door. De lijnen lichten nog witter op in het aarderood
van de lege baan. Vanaf mijn schoonmaaktafeltje zie ik ze komen,
de oudere kinderen. Zeven weken hebben ze elkaar niet gezien.
Mijn tienjarige herken ik al gauw niet meer tussen alle knalgele
shirts en mosgroene broeken. In hun groepjes horen ze, met
ongeduldig wiebelende benen, de nieuwe instructies aan. Eigen
bidon mee. Vooraf thuis plassen. Handen wassen. En helaas, even
geen limonade meer na afloop. Dan sprinten ze weg, uitgelaten,
met lachende gezichten.

Joop Nennie zet de schoonmaakspullen klaar.
(Foto: Frans Parlevliet)
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Na de eerste training wachten de pupillen bij het hek op hun ouders.
(Foto: Froukje van den Berg)

/ Het eerste kiertje
van de unlock /
De wethouder Sport, Hilbert Bredemeijer, kijkt tevreden toe
vanachter het hek, samen met oud-PvdA-Kamerlid Pierre Heijnen,
sinds kort voorzitter van deze atletiekclub, en nog wat medewerkers.
Ze staan in een wijde anderhalvemetercirkel, bijna plechtig.
Er is hard gepuzzeld op nieuwe schema’s en protocollen, hoor
ik. Zo waren er dilemma’s rond ‘de D’tjes’, deels twaalf, deels
dertien. Die moesten toch onder het jeugdregime, met onderlinge
afstand, in gehalveerde groepen. Rond de baan zijn spuitbussen,
ontsmettingsmiddelen, handschoenen, doekjes, flacons.
Viruspreventie is een sport op zichzelf geworden.
Conform het protocol berg ik ‘de ontsmette materialen’ weg, tussen
de speren, stootkogels en discussen – het echte werk. Daar komen
natuurlijk veel meer zweettengeltjes aan. In het coronaspreekuur
op Radio 1 had een huisarts net uitgelegd dat het schoonmaken van
winkelkarretjes schijnveiligheid is.
Het hygiënisch reinigen van horden is dat allicht ook. Er komt
een dag waarop blijkt hoeveel procent er overbodig was van alle
protocollen, alle kapjes, alle geïmproviseerde jungles van plexiglas.
Wie weet blijken de oorspronkelijke RIVM-middeltjes wel het meest
effectief: grondig handen wassen, thuisblijven bij lichte klachten.
Ook schijnveiligheid heeft haar nut. Als dit de gemoedsrust geeft om
onze levens te hervatten, spons ik met liefde honderden horden af.

Trainen in coronatijd
Trainen met de beperkingen zoals deze zijn opgelegd in de ‘intelligente lockdown’,
is tot daaraan toe, vervelender is het gebrek aan uitzicht op wedstrijden.
TEKST / PAUL WERNERT

/ FOTO / ISALINE MULDER

/ CARTOON / HANS-JAN RIJBERING

Want daar gaat het bij het overgrote deel
van de baanatleten om, ‘jezelf meten
met anderen’, de optimale race lopen, zo
mogelijk eindigend met een persoonlijk
record. Alle grote(re) evenementen zijn
afgelast tot aan september. Daardoor rijst
de vraag of er dit seizoen, normaliter van
mei tot en met september, sowieso nog
wedstrijden komen.
Een grote klap is natuurlijk dat de
Nederlandse kampioenschappen voor zowel
senioren als junioren niet doorgaan. Extra
groot omdat de seniorenkampioenschappen
door Haag Atletiek georganiseerd zouden
worden. Nadat het vorig jaar aan alle kanten
zo’n geslaagd evenement was, zou het
dit jaar misschien zelfs nog beter hebben
kunnen worden. Dit vreet helaas wel aan de
motivatie om gretig door te gaan.
Enfin, de coronarealiteit.
Iedereen die deel uitmaakt van mijn
twee trainingsgroepen, traint ondanks
de coronaomstandigheden nog, op door
mij opgestelde schema’s. Dat wil zeggen
voor wat betreft de loopprogramma’s.

Gabriël Emmanuel (li) en Max Birdja tijdens hun eerste training op anderhalve meter afstand.

De krachtcircuits doen de atleten
naargelang de thuissituatie met behulp
van programma’s die op het internet zijn
te vinden. Juist omdat die thuissituaties zo
verschillend zijn. Wel gebeurt het een en
ander op basis van de krachtprogramma’s
zoals we die vóór corona opgesteld hebben.

Voor de uitvoering van loopprogramma’s
zijn veel leuke alternatieve locaties
in Den Haag te vinden. Naast het ons
welbekende gebied achter ons sportpark,
de duinen en het strand zijn er natuurlijk
de Puinduinen met de eindeloos lange
trappen, verder Ockenburgh, het Haagse
Bos, de Scheveningse bosjes, de Bosjes
van Poot en bijvoorbeeld het Westbroeken Zuiderpark. En dan niet in de laatste
plaats het Malieveld, met zijn lange,
strakke paden. Prima om te trainen. Wat
het Malieveld extra bijzonder maakt, is
dat daar ooit de eerste atletiekvormen in
Den Haag ontstonden. Ondertussen een
kleine 150 jaar geleden. Een historische
atletiekplek dus.
Op 30 april stond ik voor het eerst na zo’n
zes weken weer op een atletiekbaan.
’s Morgens op Papendal in het kader van
de topsportregeling met Solomon Bockarie.
En vervolgens ‘s middags voor een
juniorentraining op onze eigen baan aan de
Laan van Poot. Er begint dus weer wat licht
in het coronaduister te gloren.
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Adempauze
We leven in een maatschappij waarin alles in een hoog tempo gaat. In één klap brengt
het coronavirus daar verandering in. Hoe gaan we daarmee om? Voor mij is zeker nu
yoga belangrijk.
TEKST / KARINA DELFOS

/ FOTO / INGRID VENTE, ART TO CONNECT

Adopt the pace of nature: her secret is patience.
Elke yogales eindig ik met een citaat. Citaten en gedichten zijn voor
mij een middel om mijn cursisten iets extra’s mee te geven om
over na te denken. Yoga is voor mij meer dan rekken en strekken.
Yoga is een manier om uit het jachtige leven te stappen en naar
binnen te kijken. Hoe is het met je lichaam? Hoe is het met je
geest? Vaak rennen we daaraan voorbij. We leven nu eenmaal in een
maatschappij waarin alles in een hoog tempo gaat. Yoga is dan gas
terug. Een moment om stil te staan bij jezelf.
Ik kies een citaat dat mij inspireert en dat past bij de actualiteit
of het thema van de les. Bovenstaand citaat is van Ralph Waldo
Emerson, Amerikaans essayist, poëet en filosoof uit de negentiende
eeuw. Een van de grote denkers uit zijn tijd met verrassend moderne
denkbeelden over natuur en persoonlijke ontwikkeling, die juist
vandaag de dag heel aansprekend zijn.
De coronacrisis zorgt voor nieuwe uitdagingen en brengt voor velen
spanningen en zorgen met zich mee. Daarom vind ik het juist nu
zo belangrijk yogalessen te blijven aanbieden, ook nu mijn studio
gesloten is. Ik neem voor mijn cursisten de yogalessen op en deel ze
via YouTube. Zo kan iedereen zijn eigen tijdstip kiezen om yoga te
beoefenen. Zo blijven we verbonden met elkaar. Verder werk ik mee
aan een platform dat gratis korte yogalessen en meditaties aanbiedt
aan mensen die in de zorg werken. Een cadeautje!
In de tijd die ik overhoud, verdiep ik me onder andere in meditaties
vanuit de boeddhistische traditie. Deze geven me inzicht in mezelf,
helpen me te voelen wat ik nodig heb. Dat brengt mij terug naar
simpele genoegens, naar onthaasting en aandacht voor elkaar. Terug
naar de natuur. Ik realiseer me hoe gezegend wij hier zijn met het
strand en de duinen. Ik ben er vaak te vinden voor een wandeling,
een loopje, een duik in de zee en hopelijk binnenkort weer mijn
yogalessen op het strand. Dat zijn meditatieve momenten voor mij.

Over Karina Delfos
Karina is assistent-trainer bij de recreanten. Ook is ze actief
in de communicatiecommissie; ze maakt regelmatig grafische
ontwerpen voor onder meer de muurkrant. Als yogadocent
heeft ze haar eigen praktijk in de Vruchtenbuurt in Den Haag
(yoga-den-haag.nl).
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Ik ben ervan overtuigd dat deze uitdagende tijd nieuwe kansen
biedt. Bekijk je leven zoals je dat leefde vóór corona met een
helikopterview. Bedenk wat je wilt meenemen naar de tijd ná
corona, en wat je wilt loslaten.
Wat het citaat van Ralph Waldo Emerson betreft, ik denk dat de tijd
is gekomen om gas terug te nemen, ons tempo weer aan te passen
aan de natuur. De wereld was toe aan een adempauze.

Creatief trainen
/ Glenn Kunst (20),
polsstokhoogspringer /
TEKST EN FOTO / KEES VAN SCHIE

/ Gurmukh (Gum) Sahans (41),
tienkamper bij de masters /
Met behulp van pvc-buizen houdt Gum zijn hordentechniek bij.
(Foto: Logan Sahans)

‘Ik wilde van 2020 een goed NK-jaar maken, want ik was weer
helemaal hersteld van een achillespeesblessure. Ik mikte op
medailles. Maar begin februari brak ik mijn hand. Vijf weken later
mocht het gips eraf en stond ik te popelen om weer voluit te trainen.
Helaas, ons sportpark ging op slot. Ik ben thuis direct op zoek
gegaan naar geschikte spullen voor mijn training en van de ene op
de andere dag had ik een gym in de achtertuin. Alle oefeningen
die ik nodig heb om krachtig en lenig te blijven, kan ik hier doen.
Ik train nog steeds vijf keer in de week. Naast drie ‘tuintrainingen’
ga ik twee keer naar de duinen of het strand om aan de snelheid
te werken. Alleen een echte polsstok heb ik in geen weken in mijn
handen gehad. In de tuin train ik alleen, op het strand vaak met
een trainingsmaatje. Contact met trainer Hans Coolen en mijn
atletiekvrienden heb ik via de groepsapp. Daarin houden we elkaar
scherp. In het begin dacht ik dat er dit voorjaar nog wedstrijden
zouden zijn, maar nu hoop ik in de herfst nog te kunnen vlammen.’

/ Briek Rijbering (10), pupil A /
Gelukkig heeft Briek naast atletiek nog een andere favoriete sport:
klimmen! (Foto: Hans-Jan Rijbering)
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Running Blind
bij HAAG
Binnen de vereniging van Haag Atletiek is Running Blind
inmiddels een bekend gezicht geworden. En vanaf nu komen
we ook met een column in Haagse Bluf.
Voor Running Blind regio Den Haag verzorg ik de pr en
onderhoud ik de contacten met Haag Atletiek. Samen met
mijn vrouw Rita ben ik in 2012 deze vereniging voor mensen
met een visuele beperking begonnen. Rita is slechtziend en
heeft een passie voor hardlopen. Omdat ik haar niet meer
kon begeleiden, gingen wij elke vrijdag naar Rotterdam om
daar met een groep te trainen, Running Blind. Na een jaar op
en neer reizen zijn we begonnen met het opzetten van zo’n
vereniging in Den Haag. Onze uitvalsbasis was een kleine
kapperszaak aan de Nieboerweg in Scheveningen. Dat was het
beginpunt en eindpunt van onze hardlooptrainingen.
Na een jaar werd het kapperszaakje te klein en moesten we op
zoek naar een grotere ruimte. We kwamen in contact met Haag
Atletiek en konden gebruikmaken van de faciliteiten aan de
Laan van Poot. We belandden in een warm bedje.

/ We belandden in
een warm bedje /
Bijna drie jaar geleden begonnen we ook met een afdeling
Nordic walking. Dit is een belangrijk onderdeel van Running
Blind geworden. Hardlopers die geblesseerd zijn, maken hier
dankbaar gebruik van om toch hun conditie op peil te houden
en betrokken te blijven.
En nu, na zeven jaar, worden we onderdeel van jullie mooie
vereniging. We blijven een zelfstandige afdeling, maar opereren
wel onder de vleugels van het bestuur van Haag Atletiek.
Het officiële programma rondom de ondertekening van een
overeenkomst tussen Haag Atletiek en Running Blind laat
vanwege het coronavirus nog even op zich wachten. Maar wat
in het vat zit, verzuurt niet.
Wil je ook eens meelopen als buddy? Stuur dan een mail naar
henri1959@hotmail.nl of bel mij op 06-10161500. Natuurlijk kun
je mij ook persoonlijk benaderen op de zaterdag voor of na de
training (09.15 – 10.45 uur) bij Haag Atletiek. Meer informatie
vind je op runningblind.nl, regio Den Haag.
Wij hopen nog lang van deze atletiekfamilie deel uit te maken.
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CRAFT CUSTOM VOOR
HAAG ATLETIEK
IS VERKIJGBAAR BIJ
ZIER RUNNING.

LAAN VAN MEERDERVOORT 632 | 2564 AK DEN HAAG
INFO@ZIERRUNNING.NL | WWW.ZIERRUNNING.NL
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Word een nog betere trainer:
laat je coachen
Onze trainers zijn de spil van de vereniging. Zonder trainers worden er geen grenzen
verlegd, condities verbeterd of records gebroken. HAAG investeert in haar trainers door
technische en tactische opleidingen en (verplichte) bijscholingen aan te bieden. Er staan
nu ook vier kersverse, opgeleide trainersbegeleiders klaar om onze trainers te helpen hun
pedagogische vaardigheden te versterken.
TEKST / ANTOINET DE HAAN

/ FOTO / HANS COOLEN

De meeste trainers hebben de training
‘Vier inzichten over trainerschap’ van de
Atletiekunie gevolgd. Op basis van vier
inzichten – structureren, stimuleren,
individuele aandacht geven en regie
overdragen – heeft menig trainer zijn sterke
én te ontwikkelen punten in kaart gebracht
en leren kijken naar zijn eigen rol als trainer.
Je leert zo hoe je je kwaliteiten het best kunt
inzetten, ook in lastige situaties. En hoe
je sporters aanspreekt op hun gedrag, je
coachingstijl aanpast bij individuele sporters
en een positief leerklimaat kunt scheppen
door opbouwende feedback te geven.
Kortom, een goede trainer is zich bewust
van zijn pedagogische rol.
Coach-de-coachtraject
Het coach-de-coachtraject richt zich op het
versterken van de pedagogische kwaliteiten
van trainers. In dit traject, ondersteund
door de Atletiekunie en de gemeente Den
Haag, worden binnen de verenigingen
trainers als trainersbegeleiders opgeleid.
De deelnemers aan het traject leren welke
observatietechnieken er zijn, hoe zij hun
waarnemingen moeten analyseren en
kunnen oefenen om op een constructieve
manier feedback te geven. Begin dit jaar
hebben Jan Slootweg, Peter Pronk, Jan
Wassink en Antoinet de Haan het traject
succesvol afgerond.
Alle trainers kunnen een begeleidingstraject
aanvragen. De begeleiding vindt plaats in
de praktijk en neemt weinig tijd in beslag.
Een begeleider loopt mee met een training
of staat langs de baan. Na een training geeft

V.l.n.r. Peter Pronk, Jan Slootweg, Antoinet de Haan, Jan Wassink

/ Het brengt je veel als trainer /
de trainersbegeleider feedback, zodat een
trainer direct met de tips aan de slag kan
gaan. Een eenvoudige en effectieve manier
om trainers snel en goed te helpen.
Deelnemer Jan Slootweg over het traject:
‘Als praktijkbegeleider ben ik gewend
trainingen te beoordelen op kennis en
inhoud. Dit traject richt zich puur op de
pedagogische vaardigheden van een trainer.
Dit vergt een andere manier van kijken. We
observeerden de interactie tussen trainer
en atleten. Hoe communiceert de trainer?
Komt de boodschap over? Wat gaat goed
en wat kan beter? Het mooie aan dit traject
is dat de insteek op alle vlakken positief
is. Het gaat er niet om wat je fout doet als
trainer, maar juist hoe je het nog beter kunt

doen. Ik hoop echt dat de trainers mij en de
andere begeleiders gaan benaderen voor een
coachingsessie. Het brengt je veel als trainer.’
Het bestuur heeft bewust gekozen voor
deelname aan het coach-de-coachtraject.
Door trainers te helpen bij het ontwikkelen
en versterken van hun pedagogische aanpak
werkt de vereniging aan een plezierig en
veilig sportklimaat voor alle sporters.
Afspraak maken/meer informatie
Pak deze mooie kans om je als trainer verder
te ontwikkelen en maak een afspraak. Stuur
een mail naar loopgroepen@haagatletiek.nl.
Heb je een voorkeur voor een begeleider,
vermeld dit in je e-mail. Je kunt ook mailen
voor meer informatie.
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Regen van pr’s tijdens
Nationale Pupillen Indoor
Op zondag 8 maart deden er een hoop HAAG-pupillen mee met de CPC. Dertien
HAAG-pupillen reisden echter af naar Apeldoorn voor de Decathlon Nationale Pupillen
Indoor 2020. En spannend was het!
TEKST / FROUKJE VAN DEN BERG

/ FOTO'S / ED TURK

In totaal deden er 610 deelnemers vanuit het hele land mee. Het
geel-groen van de HAAG-vlag was duidelijk te zien in de indoorhal.
Vanachter de vlag werd er flink aangemoedigd door de trainers,
ouders, broertjes en zusjes die waren meegekomen naar Apeldoorn.
De regels waren wat strenger dan de afgelopen jaren. Zo waren er
geen spikes toegestaan, tot grote teleurstelling van de deelnemers.
En hoewel onze HAAG-atleten niet in de prijzen vielen, behaalden
ze in totaal maar liefst 21 (!) pr’s.
Bij de meisjes pupillen A1 behaalde Jill Heijnen op alle onderdelen van
de meerkamp een pr. Yldau van der Kooi veroverde met een afstand
van 6,40 m een nieuw pr met kogelstoten, Ze werd 7e op
dit onderdeel. Een prachtige prestatie, want er deden
in deze categorie 78 deelnemers mee! Ook Fleur
Verhagen behaalde in deze categorie een pr
met kogelstoten en een pr op de 600 m.
Bij de meisjes pupillen A2 had Summer
Schlemmer drie pr’s: op de 60 m, de 600 m
en met kogel. Pippa Schrama behaalde
een pr op de 600 m en met kogel.
Bij de jongens pupillen A2 zette Mink van
den Berg met kogel en op de 60 m een pr
neer. Gilbert Ragina, jongens pupillen B,
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had een pr met kogel en op de 600 m. Bij de meisjes pupillen B
lukte het Donna Conradie bij het hoogspringen om over de 1 m
te komen. Een mooi nieuw pr! Met kogel wist zij nog een pr te
behalen. Emma Kradolfer had eveneens een pr met hoogspringen.
En het was Emma die op de 600 m voor een spannende strijd
zorgde. Met een ongelofelijk snelle start pakte zij de leiding, maar
na 400 m wist zij deze helaas niet vast te houden. Op de laatste
100 m herpakte zij zich, maar dit was niet genoeg. Ze zette een tijd
neer van 2.15,41 en werd 9e op dit onderdeel. Een nieuw pr en de
snelste tijd van alle deelnemende HAAG-atleten op dit onderdeel.
Bij de pupillen C sprong Vedad Smajlovic een nieuw record met
verspringen. Annabel Verhagen werd 7e op dit onderdeel.
Geen pr voor Annabel, maar wel een goede 13e
plaats in het eindklassement. Het lukte Lisa
Verhagen, meisjes pupillen A2, en Elfi
Kradolfer, meisjes pupillen B, helaas ook
niet om een pr te behalen. Op de 40 m
eindigde Elfi eveneens op een 13e plaats.
Met een tevreden gevoel keerden de
pupillen huiswaarts. Klaar voor de
testwedstrijden. Niemand had kunnen
weten dat dit voorlopig de laatste
pupillenwedstrijd zou zijn.

Evi Eggink interviewt Raiza van der Krogt
In welke categorie zit je?
A2 meisjes.
Hoelang zit je al bij HAAG?
Vier jaar.
Waarom heb je voor HAAG gekozen?
Omdat het me heel leuk leek en lekker actief.
Wat is je favoriete onderdeel en waarom?
Verspringen, omdat je dan eerst al je energie kwijt kan en
daarna lekker ver springen!.
Wat is je minst favoriete onderdeel en waarom?
Hoogspringen, omdat je bij het landen jezelf kan schaven.
Wie is je favoriete trainer?
Ik vind elke trainer even aardig en leuk.
Heb je een atletiekidool?
Dafne Schippers, omdat ze supergoed is in atletiek.
Doe je nog aan andere sporten?
Nee, ik vind atletiek het leukst en daar hou ik het bij.
Wat is je favoriete krachtvoer?
Een Snickers, omdat die veel energie voor een wedstrijd geeft
(en erg lekker is!).
Hoe bereid jij je voor op een wedstrijd?
Niet te veel eten en drinken.
Heb je wel eens een blessure gehad?
Ja, ik had hielpijn. Eerst wisten we niet zo goed wat het was,

maar het bleek groeipijn te zijn.
Wat is je doel met atletiek?
Dat het leuk blijft en niet dat ik het stom ga vinden.
Hoeveel medailles heb je al gewonnen?
26, waaronder de meeste een tweede en derde plek.
Wat wil je later worden?
Dat weet ik nog niet.
Hoe heb jij in de eerste coronaweken gesport?
Heel veel skaten, wandelen en trampolinespringen bij mijn
buurmeisje.
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/ Het gaat niet om een dakkapel,
hoewel daar ook veel emoties
bij kunnen komen kijken /
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Erik met zijn zoons Davante (li) en Manolo, beiden ook lid van HAAG

Een sportvereniging zonder sponsor, dat bestaat niet meer. Elke club maakt er dankbaar gebruik van. Haag Atletiek heeft er zo’n 25.
Maar wie zijn de sponsors, wat drijft ze om HAAG te ondersteunen? In deze rubriek komen zij aan het woord.

De sponsor spreekt
Voor zijn cliënten zet hij net dat stapje extra. En als hij hardloopt, laat hij de meeste van
zijn concurrenten ver achter zich. Het idee om HAAG te sponsoren was snel geboren:
‘Ik vind het heel leuk om mijn werk en mijn hobby te combineren.’
TEKST / ANNELIES DE JONGH / FOTO / LODEWIJK VAN DONGEN

Als je op Erik Scheers googelt, stuit je op een indrukwekkende
lijst wapenfeiten. ‘360° specialist in het vreemdelingenrecht’
noemt hij zichzelf. Zijn loopbaan begon bij de IND (Immigratieen Naturalisatiedienst) en vervolgens kwam hij bij de rechtbank
te werken. Bij de IND trad hij op als verdediger van de staat als
iemand bijvoorbeeld een verblijfsvergunning aanvroeg. Bij de
rechtbank adviseerde hij rechters over de toepassing van het
vreemdelingenrecht.
Vreemdelingenrecht
De keuze voor vreemdelingenrecht was toevallig. ‘Na mijn hboopleiding Sociaal Juridische Dienstverlening ben ik in de avonduren
rechten gaan studeren’, vertelt Erik. ‘Het leek mij leuk om daarnaast
juridisch werk te doen. Bij de IND maakte hij voor het eerst kennis
met het vreemdelingenrecht en hij vond het meteen interessant.
‘Het gaat om mensen’, legt hij uit, ‘en om iets heel fundamenteels:
het mogen verblijven of niet mogen verblijven. Het gaat niet om
een dakkapel, hoewel daar ook veel emoties bij kunnen komen
kijken.’
Betrokken
Juist door die menselijke kant van de zaak maakte hij de overstap
naar de advocatuur. ‘Als je bij de IND of bij de rechtbank werkt,
dan is het toch een papieren dossier’, vindt hij. ‘Pas bij de zitting
zie je degene om wie het allemaal draait. Het is veel leuker en
interessanter om in het begin erbij betrokken te zijn en te weten
voor wie je het allemaal doet.’ En er speelde nog iets mee. In zijn
rol als vertegenwoordiger van de staat viel het hem op dat de
bijstandsverlening niet altijd even gedegen was. ‘Het kwam wel
voor dat wij een zaak wonnen, en dat ik bij mezelf dacht: als die
advocaat dit of dat had aangevoerd, bijvoorbeeld een Europese
richtlijn, dan had het voor die cliënt nog ergens toe kunnen leiden.’
Gezinshereniging
Ook in zijn afstudeerscriptie gaat het over de gevolgen van het
Europees recht voor de Nederlandse wetgeving op het gebied van
gezinshereniging. ‘Het nationaal recht geeft soms weinig ruimte,
maar het Europees recht kan er soms voor zorgen dat deuren
opengaan die anders gesloten zouden blijven. In een zaak –

ik werkte toen nog bij de IND – bleek de advocaat niet te weten
dat er überhaupt zoiets als een Europese gezinsherenigingsrichtlijn
bestond.’ Hij begrijpt ook wel hoe dat komt: ‘Het is geen kwestie
van onwil, maar vreemdelingenrecht kun je er eigenlijk niet
maar een beetje bij doen. Het is het rechtsgebied met de meeste
ontwikkelingen en het is haast ondoenlijk om alles bij te houden.’
Krenten in de pap
Dus koos hij voor ‘de andere kant’ en ging hij werken bij
Everaert Advocaten, een advocatenkantoor in Amsterdam dat
gespecialiseerd is in vreemdelingenrecht. Met de ervaring die
hij daar opdeed, besloot hij in 2017 zijn eigen advocatenkantoor
te beginnen: Scheers Advocatuur. Hij werkt voor bedrijven die
werknemers naar Nederland willen halen en voor particulieren die
naar Nederland willen komen of hier willen blijven. De successen
die hij boekt voor zijn cliënten, leiden soms ook tot aanpassing van
beleid of wetgeving. ‘Dat zijn echt de krenten in de pap’, zegt Erik.
Als voorbeeld noemt hij een zaak waarin hij heeft kunnen aantonen
dat samenwonen volgens Europese richtlijnen niet verplicht is om
een verblijfsvergunning voor een niet-Europese partner aan te
vragen. ‘De rechtbank was het daar in eerste instantie niet mee
eens, maar de Raad van State heeft mij gelijk gegeven. Zo’n zaak
heeft grote consequenties voor toekomstige zaken.’
Duinen
Zijn eigen kantoor is in Den Haag, net als de IND waar hij
ooit begon. Dat betekende een verhuizing van Den Haag naar
Amsterdam en weer terug naar Den Haag. En ook: van Sparta naar
Phanos Amsterdam naar HAAG. Erik loopt zo’n vijftien jaar hard:
‘Mijn kantoor kon ik in principe overal vestigen, maar de reden
om terug te gaan naar Den Haag was toch de natuur. Ik zag het al
helemaal voor me: hardlopen in de duinen. En toen kwam ik Haag
Atletiek tegen. De dag nadat we verhuisd waren, had ik mijn eerste
training er al op zitten.’
Hardlopen is zijn hobby, het advocatenkantoor zijn werk. De link
was snel gelegd: ‘Door HAAG te sponsoren kan ik financieel een
bijdrage leveren. En het levert mij naamsbekendheid op.’ Een
zogeheten win-winsituatie.
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Van Aken & Van Lieshout
Jeroen van Aken en Moniek van Lieshout trainen allebei in de MiLa-groep en bespreken in
Haagse Bluf de randzaken van hardlopen.
Hoi Jeroen! De laatste keer dat we elkaar
hier spraken, ging het over een wedstrijd
die werd afgelast door storm Ciara. Een
uitzondering. Dachten we toen. Maar nu zijn
er helemaal geen wedstrijden meer! Hoe
vind jij dat? Mis je een doel?
Ik was in voorbereiding op de marathon
van Rotterdam. En hoewel dat niet
vlekkeloos ging, gaf het me wel houvast
voor trainingen. Maar in korte tijd ziet de
dagelijkse gang van zaken er compleet
anders uit. Werken vanuit huis. Geen
feestjes, geen reizen en geen wedstrijden.
Maar gelukkig wel: gewoon hardlopen! Ik
wil niet zeggen dat het nu een dagelijks
hoogtepunt is, maar het is wel echt
fijn om iedere dag naar buiten te gaan.
Lekker trainen, door het thuiswerken op
een moment dat het mij uitkomt. Me
onderweg verwonderend over een vaak
leeg stadscentrum en soms heel druk
Haagse Bos. Ik dacht dat nieuwe pr's en

podiumplekken mij motiveerden om te
lopen, maar blijkbaar vind ik het gewoon
heel leuk! Hoe is dat voor jou?
Heel herkenbaar. Eigenlijk geniet ik er nu
nog meer van. Het is fijn om buiten te zijn
en ik ben ook blij dat ik in Den Haag woon.
Het strand, de duinen, het Zandmotorpad,
heerlijk. Ik kies de tijdstippen wel ‘tactisch’,
zoals vroeg in de ochtend, of aan het begin
van de avond als de rest van de stad aan tafel
zit. Doordeweeks midden op de dag gaat ook
goed. Ik mis de wedstrijden ook niet. Ik kan
gewoon genieten van een enkele training
die goed gaat, of van over het strand rennen,
over geultjes springen, waarbij ik de tijd
vergeet. Ik volg grotendeels het schema van
trainer Dick, die voor mij een leuke combi
van korte en lange trainingen heeft gemaakt.
Zien jouw trainingen er nu anders uit?
De trainer heeft me een schema gegeven
met veel kort en vlot. Dat is wel lekker.
Alleen is het ook fijn om gewoon negentig

IK LOOP
EEN STAP
HARDER
VOOR JOU!

minuten onderweg te zijn. Ik doe daarom
aan cherry picking, kijk waar ik die dag zin
in heb. Daarbij hou ik wel in de gaten dat
het niet te veel duurlopen wordt, want dan
wordt het wel lastig om straks weer een
snelle wedstrijd te kunnen lopen. Maar dat is
een zorg voor na de coronacrisis.
Loop alleen, uit liefde!

The immigration law expert for
companies and private individuals
Specialist areas
work permits, residence permits,
Dutch citizenship
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OP DE MAN AF

Ellen Hilker: / Vanuit Voorburg fiets ik trouw
drie keer in de week naar HAAG /
TEKST / JANET PRONK

/ FOTO / IRMA DE JONGH

Naam: Ellen Hilker.
Geboren: 28 augustus 1963.
Woonplaats: Voorburg.
Broers en zussen: Een oudere zus. Ik zie haar elke week in onze
eetgroep.
Getrouwd: Deze zomer 25 jaar met Hans.
Kinderen: Annemiek (22), Jens (20) en Jeroen (18).
Huisdieren: Nee, daarvoor zijn we te weinig thuis.
Werk: Na 34 jaar leerkracht te zijn geweest op een basisschool ben ik
overgestapt naar een Tyltylschool. Een gouden keus! In mijn groepje
zitten zeer ernstig meervoudig beperkte kinderen, denk aan een
leerling van vijftien met het niveau van een baby van zeven maanden.
Die moet je niet ondervragen, maar juist uitdagen. Ze maken
piepkleine stapjes in hun ontwikkeling. Die betekenen heel veel en
daar krijg ik ontzettend veel energie van. Goed contact houden met
de ouders is cruciaal om iets te bereiken.
Lopen bij HAAG sinds: In 1994 werd ik lid via de CPC-groep. Ik liep
al enkel keren per week hard met Lodewijk van Dongen, en bij de
Ockies. Die groep bestaat nog steeds. Ik woon al 22 jaar in Voorburg,
maar fiets trouw drie keer in de week naar HAAG, een geweldige
vereniging!
Successen als loper: Bij de Bloemendaalloop werd ik 25 jaar geleden
tweede vrouw (van de drie haha).
Hoogtepunt: Met meer dan 150 leerlingen van de basisschool waar ik
werkte, deed ik acht keer mee aan de CPC (1, 2,5 en 5 km). Superleuk!
We trainden ervoor bij Sparta, met hulp van ouders. We hadden
kraampjes op het Malieveld en ouders sponsorden T-shirts. Later
deden we mee aan de Vredesloop.
Blessures: Door hielspoor heb ik een jaar niet gelopen, ik baalde
vreselijk. Dan wandelde ik wel op maandag- en woensdagavond, met
een heel gezellig vast groepje. Verder eigenlijk niet, ik loop al 35 jaar,
dus dat valt mee.
Beste trainers: Ton Gerritsen, Jos Ruiter, Arie Don, Wim Hartman en
Chris van Huizen.
Mooiste wedstrijden: Na de Rotterdam Marathon (1995, 1996 en
1997) ben ik drie maanden blij geweest! En de Roparun (1996), die
was ook fantastisch!
Hardloopambities: Met plezier lopen bij HAAG, een gezellige groep
vind ik belangrijker dan het tempo.
Werkzaamheden bij HAAG: Trainer van de racerunners, geweldige
kinderen zijn dat! En bardienst.
Ander vrijwilligerswerk: Ik loop wekelijks mee in het
buurtpreventieteam, bezoek oudere mensen en ben actief in de kerk.
Andere sport: Conditietraining in de sportschool en (race)fietsen.
Boek: Ik ben al blij als ik de krant uitlees. Wel vak- en cursusliteratuur
over autistische of ernstig beperkte kinderen.

Films: Kijk ik bijna nooit, vind ik saai.
Reizen: Australië en Indonesië vind ik de mooiste landen waar we
geweest zijn. Als het doorgaat, gaan we dit jaar naar Maleisië.
Uitgaan: Hoe meer feestjes hoe beter … gewoon veel mensen om
me heen. Ik geniet van uit eten gaan, en van de barbecue en de
vrijwilligersdag bij HAAG.
Hobby’s: Lekker eten, we hebben al meer dan 35 jaar een wekelijkse
eetgroep.
Droom: Plezier in het leven houden, vooral met andere mensen, en ik
hoop dat ik kan blijven bewegen!
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HAAG at Home Quarantaine Journaal
Vanaf vrijdag 13 maart mocht er niet meer worden getraind. De hekken aan de Laan van
Poot gingen dicht. En dat alles vanwege maatregelen tegen het coronavirus. Dat was ook
voor ons jeugdtrainers flink balen! Maar we bedachten er wat op.
TEKST / MIKE EELKEMA, CHRISTIAAN VERGOUWE EN WOUTER BLOK

Mike Eelkema

Het atletiekseizoen ging net weer
beginnen. Een grote groep nieuwe
proefleden stond klaar. De testwedstrijden,
de pupillencompetitie, de NK bij HAAG,
alles werd afgelast. Zelfs een streep door
het pupillenpinksterkamp bij AV’34 in
Apeldoorn. Vorig jaar een groot succes.
Neeee! Dat was dus wel even een dikke
tegenvaller. ‘Safety first’ maar toch ... We
staan twee dagen per week op de baan met
een groep enthousiaste trainers en zo’n 200
mini-, C-, B- en A-pupillen. Dat is dan best
afkicken voor iedereen.
Via de Happypuppie whatsappgroep kwam
trainer Johan van Dien met de vraag of
we niet iets konden gaan doen om onze
pupillen een beetje in conditie te houden.
Want we wilden geen couch potatoes.
Na wat heen en weer geapp van ideetjes
besloten wij – jeugdsportcoördinator
Mike Eelkema en trainingscoördinatoren
Christiaan Vergouwe en Wouter Blok – dat
er een eigen YouTubekanaal moest komen.
Met daarop wekelijks trainingsinstructies

😉
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en challenges voor de pupillen thuis. En
ook met de oproep vooral zelf filmpjes in te
sturen van je thuistraining, leuke oefeningen
en wat je zoal doet om fit te blijven.
Wij gingen thuis aan de bak, uitdagende
oefeningen bedenken en filmen. Dit alles
werd aan elkaar gevlogd en geëdit door
Mike. Het HAAG at Home Quarantaine
Journaal was geboren. Dit slingerden we op
de woensdagmiddag en zaterdagochtend
online, samen met een nieuwsbrief van
onze pupillencoördinatoren. Ondanks deze
bizarre situatie heel erg leuk om te doen
en te maken, en supergaaf om filmpjes van

atleetjes terug te krijgen. En niet te vergeten
alle mooie reacties via e mail, Facebook en
Instagram te lezen.
Sinds woensdag 29 april mogen we de baan
weer op om training te geven aan onze
pupillen en junioren. Alles volgens de RIVMrichtlijnen en diverse veiligheidsprotocollen
van HAAG. We zijn trots dat door de inzet
van alle vrijwilligers en trainers die dit
mogelijk hebben gemaakt, we weer samen
kunnen trainen.

We hebben jullie gemist! #staysafe

Deel 3: Voorjaar

Glenka Antonia en Dewi Lafontaine
kunnen hun NK-medailles
niet verdedigen
TEKST / KEES VAN SCHIE / FOTO DEWI / ANNE-ROOS TEUNISSEN

Glenka (20): / Ik verheugde me erg op het buitenseizoen /
Geen NK dit jaar …
‘Helaas niet. Ik was goed op weg, de
wintertrainingen gaven me veel vertrouwen.
Ik ben veel bezig geweest met mijn aanloop
en daar zat een lekkere vooruitgang in.
Mijn laatste wedstrijd was het NK indoor
in Apeldoorn. Dat werd geen succes. Ik
haalde er wel een bronzen medaille, maar
de nummers 1 en 2 sprongen minstens
tien centimeter hoger. Op dat moment
keek ik erg uit naar het voorjaar en het
buitenseizoen. Als ik in de open lucht spring,
ben ik veel meer in mijn element.’
Toen kwam de lockdown …
‘Van de ene op de andere dag kon ik niet
meer op de baan. Sinds dat moment train

ik thuis. ’s Morgens vroeg ga ik een uur
de deur uit en doe ik in mijn buurt een
looptraining. Dan kom ik weinig mensen
tegen. Later op de dag schuif ik mijn
meubilair aan de kant en doe ik in huis mijn
oefeningen voor kracht en lenigheid. Daar
ben ik bijna twee uur mee bezig. Trainer
Hans Coolen stuurt me elke week een
programma en daar houd ik me goed aan.’
Hoe verder …
‘Ik hoop dat ik snel weer naar HAAG mag. Ik
train nu alleen en mis mijn trainingsmaatjes.
Op de baan kan ik dan ook aan de slag
met de specifieke oefeningen voor het
hoogspringen. In huis is het te klein om aan
mijn aanloop te schaven. Ik ben van plan

om de hele zomer door te trainen. Als ik
mijn zilveren medaille in het najaar moet
verdedigen, dan zal ik er staan.’

Dewi (20): / Een enkeloperatie betekent voor mij
het einde van het seizoen /
Geen NK dit jaar …
‘Dat is vooral vervelend voor mijn
medeatleten. Ik had niet meegedaan, want
ik wacht op een operatie aan mijn enkel.
De stressbreuk die ik al anderhalf jaar heb,
heelt niet goed genoeg. Een schroef in het
bot moet ervoor zorgen dat ik eindelijk
zonder pijn kan trainen. Begin maart heb ik
het besluit genomen om deze operatie te
ondergaan, om daarna zo snel mogelijk te
herstellen.’
Toen kwam de lockdown …
‘En werd mijn operatie uitgesteld. En
trainen bij HAAG werd trainen thuis.
Mijn bovenwoning is niet groot, dus ik
doe mijn trainingen voor mijn portiek op

de stoep. Verschillende circuitjes en de
haltertraining. De buurt geniet ervan, maar
kijkt er ondertussen niet meer van op. Mijn
vriendin doet mee, zodat ik niet alleen bezig
ben. Twee keer per week ben ik met drie
trainingsgenoten op het strand. Daar doen
we met balletjes en speertjes specifieke
werpoefeningen. Het kennersoog van trainer
Paul de Vries kijkt mee en geeft aanwijzingen.
Dat helpt om de vorm een beetje goed te
houden.’
Hoe verder …
‘Tot mijn operatie train ik door en dat vind
ik lekker. Als ik uit het ziekenhuis ben, kan ik
waarschijnlijk snel weer wat doen. Maar het
duurt nog wel een halfjaar voordat ik mijn

enkel voluit kan belasten. Ik ga me richten
op 2021, dan wil ik meedoen met de EK U23.’
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Ikar Klem

Racerunners ook actief in coronatijd!
TEKST / SYLVIA DINGEMANS / FOTO / LAURA WESTENDORP

Op dinsdag 10 maart trainden we nog zo
lekker met elkaar. En dan, twee dagen later,
hoef je voorlopig niet naar school, is er
geen racerunning meer en zie je je vriendjes
en vriendinnetjes niet. Maar je moet wel
huiswerk maken, op een heel andere
manier.
Delphine Cambolin, een van de trainers,
stelde voor via Skype met oefeningen het
contact met de racerunners te houden. Een
paar dagen later ontvingen we van een
trainer van AV Lionitas een programma
Atletiek Bingo voor racerunners.
Hoe werkt het? De atleten/racerunners
doen acht opdrachten met behulp van
hun ouders. Ze maken er een filmpje van
en sturen deze naar een appgroep. Elke
week bekijken twee trainers de filmpjes. De
racerunners ontvangen een reactie op hun
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prestaties en een bingo. Na de bingo krijgen
de racerunners een extra prijs, omdat zij
in deze coronaperiode lekker actief zijn
gebleven.
De trainers zien niet alleen de uitgevoerde
opdrachten, maar nog veel meer activiteiten.
Zoals zelfverzonnen oefeningen met de fiets
of rollator, omgekeerd verstoppertje met
buurtkinderen in de straat of op Koningsdag
in vol ornaat een paar km lopen. En een
racerunner die met zijn vader, die hardloopt,
even een rondje van 10 km (!) gaat
racerunnen (tempo 5.10/km). Een andere,
ambitieuze racerunner verbetert haar pr op
de 200 m met twee seconden.
Niet iedereen doet mee met de bingo. Maar
ook van die racerunners krijgen we af en toe
een filmpje dat ze de racerunner/fiets weer
hebben gepakt voor een wandelingetje.

HaagAtletiek
Racerunning
Bingo

Voor de racerunning atleten van HaagAtletiek

gemaakt door het Team Racerunning HaagAtletiek.

Als we straks weer op de baan mogen met
onze racerunners, gaan we er weer lekker
tegenaan!

Schonen
in coronatijd

Brand in zendmast
Laan van Poot

TEKST / CAREL KNOESTER

FOTO'S / FRANS PARLEVLIET

In de nacht van zondag 3 mei op maandag 4 mei heeft de
zendmast op ons sportpark in brand gestaan. Eerder die nacht
stond ook al de zendmast bij De Uithof in brand. De mast op
de Laan van Poot is van een particulier bedrijf en bedoeld voor
het 5G-netwerk. De brandstichtingen zijn mogelijk acties van
tegenstanders van dat netwerk. Dit is volgens hen schadelijk
voor de gezondheid. Ook zijn er mensen die menen dat er een
verband is tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus.
Maar daar is geen enkel bewijs voor.

Schonen handen. We klappen onze handen stuk voor de zorg.
Maar ook het schonen van de handen vraagt extra aandacht. Na
elk contact en minstens twintig seconden lang.
Schonen agenda. Agenda’s zijn nog nooit zo schoon geweest.
Geen afspraken met familie, vrienden, kapper, pedicure, geen
musea en theaterbezoeken, geen etentjes buiten de deur, en last
but not least geen clubactiviteiten. Hiervoor in de plaats elke dag
samen ontbijten, lunchen en dineren. Gevolg: ook de wijnvoorraad
schoont aardig op.
Schonen huis. Sommige plekken in huis weten niet wat er
gebeurt. Spullen die jaren niet van hun plek zijn geweest, krijgen
nu te horen dat ze naar het grofvuil kunnen. Gevolg: filevorming
bij de stortplaatsen van grofvuil.
Schonen garderobe. Ook de kledingkast wordt geschoond.
Kleding die al een tijdje niet meer wordt gedragen, verdwijnt
rücksichtslos in de afvalzak. Maar wegbrengen naar de hiervoor
bedoelde bakken is er nog even niet bij. De kledingbakken kunnen
het aanbod niet meer aan.
Schonen terrassen. De hogedrukspuit maakt overal overuren.
Terrassen fleuren op en tonen weer hun ware schoonheid.
Schonen natuur/buitenlucht. Over heel de wereld is de lucht een
stuk schoner. Zoals geen vervuilende strepen van de vliegtuigen.
Gevolg is dat de Indiërs sinds tientallen jaren (de jongere zelfs
voor het eerst) weer de toppen van de Himalaya in al hun
schoonheid mogen aanschouwen.
Natuurlijk verlangen we met z’n allen dat dit coronavirus zo
snel mogelijk wordt geschoond. En we elkaar snel gaan zien bij
MIJN CLUB, JOUW CLUB, ONZE CLUB.
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Het stokje doorgeven
Corona heeft de tijd en de wereld zoals we die kennen, even tot stilstand gebracht.
Hoewel dit in de meeste opzichten absoluut niet leuk is, zou je soms wel wensen dat
je de tijd even kon stilzetten.
TEKST / KRISTA BRUNS

Dan denk ik bijvoorbeeld terug aan de
MiLa-groep van enkele jaren geleden. In
mijn herinnering waren we elke training
met zijn dertigen, ging iedereen mee op
trainingsweekend en zorgden we dat we
het podium bij de diverse Westlandse
loopjes standaard minstens voor de helft
bezetten. Hoe zuiver mijn geheugen hierin
is, valt natuurlijk te betwisten. De MiLagroep is en was hoe dan ook een echte
hechte club, waarin trainingsmaatjes
vrienden zijn geworden die ook elkaars
partners en kinderen kennen.

voor haar rekening. En natuurlijk werden
de meeste etappes in en om Den Haag
volbracht. De spanning tussen de teams
liep hoog op en menigeen verbaasde
zichzelf, door zonder startschot en live
tegenstanders toch hele snelle tijden te
lopen.
Inmiddels lijkt er weer een klein stipje
licht aan de horizon; nu ik dit schrijf,
mogen we binnenkort weer in kleine
groepen op de baan trainen. Wedstrijden
en gezellige trainingsweekenden in een
kampeerboerderij zijn voorlopig nog

niet aan de orde. Maar ik ben blij dat
we hebben ontdekt dat datgene wat ons
bindt, het lopen, ook in tijden van social
distancing overeind blijft. We hebben veel
geluk dat onze sport geen contactsport is,
dat het overal kan en ook in je eentje.
Corona heeft aangetoond dat niks, in de
verre of nabije toekomst, zeker is. Maar
ik ben blij dat lopen een constante factor
in mijn leven is en dat HAAG en mijn
trainingsmaatjes dat ook zijn. Hopelijk
mogen we gauw weer écht samen trainen
en pr’s vieren!

Maar tijden veranderen, en verhuizingen
of veranderingen van baan of levensstijl
worden zelden tegengehouden omwille van
een goede vriendschap. Dus, zoals Acda en
De Munnik al zongen, er staat een andere
maan. Mensen verhuisden, soms ver weg,
soms wat dichterbij, kregen kinderen,
hadden minder tijd om te trainen. Gelukkig
bleven we elkaar wel zien. En gelukkig
kwamen er ook veel nieuwe jonge talenten
bij, die ook nog eens gezellig bleken te zijn.
Maar midden in de coronacrisis ontstond
een plan dat de 'goede oude tijd' en de
'goede nieuwe tijd' zowaar samenbracht.
Twee teams van acht lopers samenstellen,
teamleden te kiezen door de teamcaptains
net als vroeger bij de gymles. Beide teams
leggen 70 km af ter ere van onze 070-stad,
te verdelen in een aantal vaste etappes.
Iedereen was enthousiast en het virtuele
stokje veranderde van een paardenzweep
tot een skistok tot een deegroller. Bouke,
die als skileraar naar Oostenrijk was
vertrokken, nam een bergetappe voor
zijn rekening. Maarten en Wouter, die
voor werk en gezin naar het Oosten van
Nederland vertrokken, waren ook van
de partij. Anne, die de lockdown bij haar
ouders doorbrengt, nam een stukje Brabant
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INTERVIEW

BESTUURSLID / ANNE VAN DER KOOI

SCHETSIMPRESSIES

/ De hal en de faciliteiten zijn er
niet alleen voor de topsport /
30 /

NUMMER 2 JUNI
JUNI2020
2020

Een nieuwe hal voor iedereen
Op en rond ons sportpark zijn er diverse veranderingen gaande. De HALO is vertrokken
en dat leidt tot allerlei nieuwe ontwikkelingen. Bij Haag Atletiek leeft al meer dan
tien jaar het idee voor een nieuwe indoorhal. Bestuurslid Anne van der Kooi, die in de
commissie voor de nieuwbouwplannen zit, vertelt erover.
TEKST / EDOUARD VAN AREM

/ FOTO / LODEWIJK VAN DONGEN

/ SCHETSIMPRESSIES / BRAAKSMA & ROOS ARCHITECTENBUREAU

‘Toen in 2009 de eerste berichten kwamen dat de HALO zou
vertrekken naar de nieuw te bouwen Sportcampus in het Zuiderpark,
ontstonden ook de eerste ideeën voor nieuwe ontwikkelingen op
ons sportpark. Paul Wernert kwam met het idee voor het bouwen
van een indoorhal. Het heeft echter nog jaren geduurd voordat dit
leidde tot een serieuze commissie die met de plannen aan de slag
ging. Vooralsnog was het een sluimerend proces, tot 2016 toen er
meer deskundigheid en menskracht bij kwam. Toen besloten we dat
er echt wat moest gaan gebeuren. We wilden een eigen hal die voor
zowel de topsport als de breedtesport geschikt zou zijn. Daarmee
gingen we aan de slag.’
Een eigen indoorhal
‘De focus lag in het begin op de bestaande hal B6, de hal direct
rechts bij de ingang van het sportpark. Die wilden we uitbreiden.
Maar we kwamen erachter dat dat op problemen zou stuiten. Zo zou
de hal flink uitgebreid en verbouwd moeten worden. De hal voldeed
niet aan wat we wilden en was niet zomaar geschikt voor atletiek en
andere sporten. Aan een atletiekvloer stellen we nu eenmaal heel
bijzondere eisen. We stelden ons vervolgens diverse vragen. Waarom
geen nieuwbouw aan de kant van de stenen tribunes? Kan en mag
de zendmast worden verplaatst? We polsten hierover de gemeente
en die stond niet onwelwillend tegenover onze ideeën. Dat was
winst. We konden verder.’
HIT-team
‘Een ander probleem is de rondweg op het sportpark. Met de
bouw van een grote hal zou deze onderbroken worden. We legden
al onze vragen voor aan het HIT-team (Haags Initiatieven Team)
van de gemeente, dat met een eerste, maar nog niet bindende
toets en advies kwam. We kregen een positief signaal, met onder
andere de suggestie om te werken aan een keerlus. Deze positieve
ontwikkelingen gaven ons veel energie. Het plan van een nieuwe hal
konden we nu omzetten van een visie in een ontwerp.’
Samenwerking
‘We praatten verder met Hellas en ook twee tafeltennisverenigingen
schoven aan. Bij al deze verenigingen leven ideeën voor renovatie
en ontwikkeling. Door samen te werken zouden we sterker staan.
We dachten daarbij ook aan het delen van de accommodaties en
aan een meervoudige exploitatie, zodat we de lusten en de lasten
zouden delen. Samen gingen we ook in gesprek met de gemeente.
Weer kregen we een positieve reactie.’

Wensen Haag Atletiek
‘Vanuit Haag Atletiek zijn de wensen: een hal en renovatie of
nieuwbouw van onze kleedkamers, het krachthonk en het clubhuis.
Hellas wil een nieuw clubhuis en haar sporthal renoveren.
En de tafeltennisverenigingen zoeken een nieuwe accommodatie.
Leidende factor in het proces is en blijft dat de samenwerking geen
beperking voor Haag Atletiek mag opleveren. De leden moeten
de baan en de accommodatie optimaal kunnen blijven benutten.’
Stand van zaken
‘We hebben een visie en die gaan we in een plan gieten.
Er moet daarvoor een aantal zaken gebeuren:
1 Grondonderzoek doen: kan het wat we willen.
2 Programma van eisen (PvA) opstellen.
3 Eerste ontwerp in 3D maken.
4 Detailontwerp maken.
5 Samenwerking met andere partijen juridisch vastleggen.
6 Bekrachtigen van de afspraken door de leden van alle
verenigingen. Haag Atletiek gaat binnenkort hierover in
gesprek met haar leden.’
Duurzaam
‘Heel belangrijk om te vermelden is dit. Volgens het idee dat er
nu ligt, krijgt de nieuwe hal 7.500 m2 aan zonnepanelen op het
dak. Genoeg om niet alleen het sportpark, maar ook 300-500
huishoudens in de Vogelwijk van energie te voorzien. Dit idee sluit
aan bij de duurzaamheidsplannen van de overheid.’
Sportief en maatschappelijk
‘De hal en de faciliteiten zijn er niet alleen voor de topsport.
Ook de breedtesport, de omliggende verenigingen en
gezondheidgerelateerde programma’s moeten gebruik kunnen
maken van de hal.’
Wat kost dat?
‘Dit plan kost ongeveer tien miljoen euro. Dat kunnen de
verenigingen niet zelf betalen. Ze zullen een bijdrage moeten
leveren. Ze zullen voor een deel op hun exploitatie geld
terugverdienen, bijvoorbeeld door minder uitgaven aan energie
en meer inkomsten aan activiteiten. Maar het leeuwendeel zal
uit diverse subsidies moeten komen. Van zowel het Rijk als de
gemeente. Als dat allemaal lukt, dan staat er in 2025 een prachtig
nieuw complex.’
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COLUMN
SIMONE KAPPEYNE
/ POWERWALKER /

Corebusiness
Wat deed jij op vrijdag 13 maart? De dag dat we moesten gaan
thuiswerken en sporten in groepen verboden werd? De training
van de powerwalkers ging die ochtend niet door. In m’n eentje
trainen? Nee, we moesten ons voorbereiden op een quarantaine.
Mijn gedachten gingen naar de tijd dat wij met onze drie kleine
kinderen in Maleisië en Singapore woonden. Daar moesten we
twee keer in quarantaine vanwege een lokale epidemie, iets wat
voor mijn gevoel net zo bij de tropen hoorde als de vochtige
hitte, de bananenbomen en de strijd tegen de muggen. Met
ons jonge gezin doken we onder in een veilige bubbel, terwijl
daarbuiten de overheid en zorgverleners het gevecht tegen het
virus aangingen. Het duurde nooit lang. Na enkele weken werd
voorzichtig op de bubbel geklopt: het was weer veilig, we konden
eruit.

/ Nu een alternatief
bedenken voor
de trainingen /
Dit beeld schoot door mijn hoofd op die vrijdag de dertiende.
Dus bereidde ik me voor op een volgend verblijf in de
bubbel. Niet powerwalken, maar naar de supermarkt, waar
ik m’n karretje volstouwde. Net als de andere klanten deed
ik krampachtig m’n best om uit te stralen dat ik niet aan het
hamsteren was.
Tevreden vulde ik de keukenkastjes. De komende weken waren
wij voorzien. Nu een alternatief bedenken voor de trainingen.
Hoe heerlijk zou het zijn om ’s morgens vroeg in m’n eentje
door de duinen te powerwalken. Misschien zou ik de beflijster
weer eens zien, die rond Koningsdag vaak op het konijnenveldje
op doortrek te spotten is. Ik kon ook midden op de dag gaan,
wanneer de lentezon voor aangename temperaturen zorgt. Of
in de avondschemer met z’n mooie kleuren en de zingende
nachtegaal.
Maar in m’n eentje vind ik er niets aan. Ik heb gezelschap nodig
om te trainen. Die vond ik uiteindelijk op YouTube bij Lucy met
haar 7 minute workouts, waarin ze me non-stop aanmoedigt.
Precies wat ik nodig had. Dus begon ik mijn dagen met haar
oefeningen en ineens drong het tot mij door: dit is training van
je ‘core’, van de spieren van je romp en bekken. De stabiliteit die
je daardoor ontwikkelt, is heel belangrijk om lekker te kunnen
hardlopen en powerwalken. Als trainer heb ik vaak gezocht naar
leuke oefeningen die geschikt waren voor onze groep, maar met
weinig succes. Nu heb ik er volop, dankzij Lucy!
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RUBRIEK

HAAG-duo

Caroline Verduin en Jeffrey van Noortwijk
Twee mensen die meer van elkaar zijn dan alleen HAAG-lid
Vanwege corona heeft Caroline Verduin (28) het dichter bij huis gezocht; ze vormt een
HAAG-duo met Jeffrey van Noortwijk (32).
TEKST EN FOTO / CAROLINE VERDUIN

Caroline: ‘Soms denk ik dat Jeffrey het liefst
topsporter was geweest. Hoe gedisciplineerd
en fanatiek hij met sport bezig is, dat is echt
van topsportniveau’.
Jeffrey: ‘Van jongs af aan ben ik gek van
sport: ik heb gevoetbald, ik doe sinds
mijn tiende aan tennis en tijdens mijn
studententijd heb ik op wedstrijdniveau
geroeid. Aan hardlopen beleefde ik echter
nooit plezier.’
Caroline: ‘Het heeft me inderdaad wel wat
moeite gekost om je over te halen lid te
worden van de vereniging. Het was door de
CPC-groep van 2017 dat je verslingerd raakte
aan HAAG.’

Jeffrey: ‘Ik kan mij de eerste HAAG-training
nog goed herinneren. Trainer Cor (van der
Geest) joeg ons in een rap tempo door een
duinenparcours van 18 km. Toen wist ik dat dit
een lastige ochtend zou worden. Maar ook dat
dit me echt gingen uitdagen.’
Caroline: ‘Ik ben sinds 2011 lid van HAAG.
Toen ik in Den Haag kwam wonen voor mijn
studie, heb ik me al snel ingeschreven bij de
club. Voor mij was het dé manier om de stad
te ontdekken en vrienden te maken. Ik ben
er nog wel een jaartje tussenuit geweest.
Voor mijn werk ben ik in 2015 in Brussel
gaan wonen. Daar hebben Jeffrey en ik
elkaar ontmoet.’

/ We blijven in vorm door samen
krachttraining te doen op zolder /

Caroline en Jeffrey

‘Onze eerste echte date was een rondje hard
lopen in het Jubelpark’, vertelt Jeffrey.
Caroline: ‘Daar heb je me niet mee overtuigd,
na 5 km taaide je al af. Ik maakte nog een
extra rondje, want ik wilde wel mijn trainings
kilometers maken. Die tijden zijn inmiddels
voorbij, ik houd je niet meer bij. Ik herinner je
er wel graag aan. Het was wel indrukwekkend
om te zien hoe snel je vorderingen maakte.
Waar komt die gedrevenheid vandaan?’
Jeffrey: ‘Jij hebt mijn enthousiasme voor
hardlopen aangewakkerd. En als ik dan een
nieuwe sportuitdaging aanga, wil ik het
ook wel goed doen. Met sport kun je op
drie vlakken jezelf uitdagen: emotioneel,
lichamelijk en geestelijk. Het is toch gaaf om
te ontdekken wat je allemaal kunt met je
lichaam, wat je er allemaal kunt uitpersen en
kunt verbeteren. Het is helemaal mooi als je
dat kunt delen in een loopgroep, ondanks dat
het een individuele sport is.’
Caroline: ‘Het is inderdaad ook iets heel
sociaals. Met hardlopers Eliza, Eline en
Annemarie ben ik een hechte vriendengroep.
Ik mis de trainingen in deze tijd van social
distancing wel enorm. Gelukkig kan ik af en
toe met buurvrouw en HAAG-loper Kirsty een
trainingsronde maken’.
Jeffrey: ‘Ik bel trainer Lodewijk ook één keer
per week om samen een ronde te maken. Ik
mis de groep wel, in groepsverband haal je
nog meer uit jezelf. Zeker in een gezelschap
met positief gestoorde ultragekken tot
baanatleten. Het is een formule die werkt:
we kunnen ons qua prestaties dikwijls meten
met de MiLagroepen.’
Caroline: ‘Volgens mij kunnen we allebei niet
wachten om weer naar de club te mogen. In
de tussentijd blijven we in vorm door samen
krachttraining te doen op de zolder en in de
tuin.’
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COLOFON - HAAGSE BLUF 2 2020
Het clubblad van Haag Atletiek (sinds 1913) verschijnt viermaal per jaar.
35e jaargang
REDACTIE Edouard van Arem, Annelies de Jongh, Ellen Oostvogel
(eindredactie), Janet Pronk, Kees van Schie
E-MAILADRES redactie@haagatletiek.nl
ONTWERP Kade 05
PRODUCTIE EN VERZENDING Puntscherp
ADVERTEERDERS All4running, HSCW, Jos Ghijsels Fysiotherapie,
Korff de Gidts Makelaardij en Assurantiën, Matzinger Eversdijk
Notarissen, Opgewekt, Personality Computerborduren,
Profile Van der Hut, Run2Day, Scheers Advocatuur, Silicon,
Tallies Creation, Tammerijn, Zier Running
BESTUUR HAAG ATLETIEK Voorzitter Pierre Heijnen / Secretaris
Piera Mereu / Penningmeester Tom van Deursen / Wedstrijdatletiek
Anne van der Kooi / Jeugdatletiek Roos Wijnhoven / Loopgroepen
Jan Slootweg / Communicatie, PR en Sponsoring Louis Hueber /
Interne Organisatie Theo van der Linden / Beheer en Accommodatie
Jan Passchier
Het bestuur van Haag Atletiek is te bereiken via Secretariaat
Haag Atletiek, Postbus 13053, 2501 EB Den Haag
E sechaag@gmail.com
LEDENRAAD Jan Wassink E ledenraadhaag@gmail.com
M 06 - 10 66 23 49
CLUBHUIS Laan van Poot 353A, 2566 DA Den Haag T 070 - 368 19 19
VERTROUWENSCONTACTPERSONEN
René Kropman E kropking@ziggo.nl M 06 - 52 05 53 42
Renée van Engelen E reneevanengelen@hotmail.com
M 06 - 83 22 03 50 45

Trots om samen te werken met
deze bijzondere partners

CONTRIBUTIES
De contributie wordt (bij voorkeur) via een automatische incasso geïnd.
Voor meer informatie zie onze website onder Vereniging, Lidmaatschap.

E

B&B Kidscare is gespecialiseerd op het gebied
van bewegen voor kinderen van 0-18 jaar. De
therapie wordt altijd aangepast aan de leeftijd
en het ontwikkelingsniveau. De praktijkruimte
bevat veel oefenmateriaal om het plezier in
bewegen te vergroten en de motorische
ontwikkeling te stimuleren.

www.benbkidscare.nl

CONTRIBUTIE- EN LEDENADMINISTRATIE
Wijzigingen het liefst doorgeven via de ledenmodule
website en anders via e-mail naar conhaag@gmail.com.
facebook.com/haagatletiek
www.haagatletiek.nl

op onze

twitter.com/haagatletiek

ADVERTEREN IN HAAGSE BLUF
Haagse Bluf wordt bij alle leden thuisbezorgd in een oplage van ruim
1.600 exemplaren. Tarief per advertentie per jaar:
¼ pagina
½ pagina
1 pagina

€ 185
€ 325
€ 600

omslag binnenzijde
omslag buitenzijde

€ 1.000
€ 1.100

Voor meer informatie over sponsoring bij Haag Atletiek, mail naar
sponsoring@haagatletiek.nl.

© Haag Atletiek

Mooi Jong, praktijk voor kinder- en
jeugdcoaching en onderwijsondersteuning, biedt
hulp op maat aan kinderen en jongeren met
leer-en of emotionele problemen. Onze
ondersteuning bestaat uit coaching,
huiswerkbegeleiding, bijles of een combinatie
hiervan en diverse groepstrainingen.
Meer info op www.mooijong.nl.

Per medio maart verhuurt
Health & Sports Club Westduin
2 (sport)zalen voor zowel
sportverenigingen als voor andere
culturele/groepsdoeleinden.
Wil je meer informatie of ben je op zoek
naar ruimte, bel dan 06-15027501.

B&B Healthcare is specialist op de gebieden
fysio-therapie, revalidatie na trauma, operatie
of sportblessure en het begeleiden en
ondersteunen van topsporters.
B&B Healthcare is een moderne praktijk waar
fysiotherapeuten de best wetenschappelijk
bewezen behandelmethodes toepassen.

www.benbhealthcare.nl
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Korff de Gidts Makelaardij:

Jouw gids
voor een nieuw huis!
“Als newbies op de koopmarkt komt er veel op je af, maar met de begeleiding van
Korff de Gidts is alles supergoed verlopen! We hadden meteen een topgevoel bij deze
makelaar en het is duidelijk voelbaar dat zij echt als team voor de klant klaarstaan.
Kundig in onderhandelen, kennis van de woningmarkt én betrokken contact.”
(klantbeoordeling)

Top 5 aankoopmakelaar Haaglanden 2019

9

,4

Klantwaardering Funda

Van Boetzelaerlaan 1 | Den Haag | T 070 - 355 84 00 | info@korffdegidts.nl | korffdegidts.nl

