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Van de redactie
(Podium)gretig
TEKST  /  ELLEN OOSTVOGEL

In de eerste helft van dit jaar werd de ene na de andere virtuele 

loop georganiseerd . Fysieke wedstrijden waren immers nog niet 

mogelijk . Daarvoor moesten we nog geduld hebben . Waren we 

daarom zo (podium)gretig?

De officiële editie van de CPC ging niet door, maar voor een 

alternatieve CPC was er geel-groen licht . De heuse medaille die 

de lopers bij de finish ontvingen, werd dankbaar in ontvangst 

genomen . Onze fotograaf was erbij .

Ook het circuit van de 5km-overtakerun kon op belangstelling 

rekenen . Na de laatste klassementsloop op 6 november vond  

de prijsuitreiking plaats . Het was een tijd geleden dat de snelle 

lopers het podium hadden betreden . Ze konden dan ook 

nauwelijks wachten .

En nadat Leiden in oktober als eerste aankondigde dat de 

marathon doorging, volgden snel andere steden, zoals Amster-

dam en Rotterdam . De marathons waren allemaal drukbezocht . 

Onze HAAG-atleten deden het goed . Khalid Choukoud en  

Olga Maas werden zelfs Nederlands kampioen!

Tot slot blikken we terug op een mooie septemberavond op de 

atletiekbaan . Het podium was voor onze olympische topsporters 

en onze gepromoveerde vrouwen senioren .

Fijne, gezonde en sportieve feestdagen!

redactie@haagatletiek .nl

Deadline kopij HB1: 1 FEBRUARI 2022

OP OMSLAG Pablo van Acht, clubkampioenschappen
FOTOGRAAF OMSLAG Tristam Sopacua
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JAN VAN DEN BOS 

Natuurkunde
Je moet het maar leuk vinden . Zo zullen sommigen reageren  

die zich vol afschuw natuurkundelessen herinneren van de 

middelbare school, of daar nu middenin zitten . Ik ben dus zo’n 

zonderling, ik geef het toe . Ik vind het leuk om met behulp van 

natuurkunde te rekenen aan prestaties . Atletiek leent zich hier 

best goed voor, al is het niet altijd simpel . Hoeveel kracht oefen je 

op zo’n kogel uit, of eigenlijk, hoeveel energie geef je hem mee? 

Wat doet de luchtweerstand, en hoe verkrijg je de lift die een 

speer of discus zo ver kan brengen? Wat is de impuls van de afzet 

bij ver- en hoogspringen?

Maar ik ben vooral hardloper geweest . Het ging nooit hard 

genoeg, en dan ga je verder denken . Hoe kan ik een betere tijd 

neerzetten? De wetten van behoud van energie, een formule van 

luchtweerstand, mechanica, nou ja, van alles kun je erbij 

gebruiken . Uit zulke berekeningen blijkt bijvoorbeeld dat het 

gewicht van je schoenen meer dan evenredig van belang is . En ja, 

het gewicht van de atleet zelf ook, tuurlijk . Maar de schoenen 

bewegen meer, bij elke stap opnieuw . Wedstrijdschoenen en 

wedstrijdspikes zijn dan ook enorm licht .  Een enorme, uitstaande 

haardos: oei, dat vermindert je prestaties bij tegenwind . Laat 

staan ‘sloffend’ lopen, met energieverlies door wrijving tussen 

schoenen en grond . 

Op dit moment fiets ik meer dan dat ik loop . Op de fiets is de 

natuurkunde nóg eenvoudiger toe te passen, denk maar eens aan 

het beklimmen van een col (energie = massa x hoogteverschil x 

zwaartekrachtsversnelling g) . En de luchtweerstand speelt een 

nóg grotere rol .

/ Hoe kan ik een betere  
tijd neerzetten?   /
Ooit verwerkte ik natuurkunde in een stukje in dit blad, een jaar 

of twintig geleden . Ik gaf een ingewikkelde formule om te 

berekenen hoe je het best een stuk mul zand hardlopend kunt 

oversteken (recht of schuin, maar ook: hoe schuin) . Clublid Piet  

de Jonge verbeterde me vervolgens! De uitkomsten waren niet 

veel anders, maar mijn formule was toch niet correct . Tja, zo 

werkt wetenschap: je hebt een theorie, maar zodra er een betere 

blijkt te zijn, dan gebruiken we die nieuwe .

Hard trainen, veel oefenen, ja natuurlijk is dat belangrijk . Maar 

door nadenken, analyseren en toepassen van wat je ooit op school 

leerde, kun je soms je prestaties enorm verbeteren . Eerst denken, 

dan doen!

COLUMN

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

Sylvie Heijnen geeft de Haagse Hègâh door aan Meriesa Pereira .

‘Meriesa traint de C/D-junioren met als doel dat de kinderen met 

plezier en op hun eigen niveau zowel fysiek als mentaal groeien . 

Ze is heel ontspannen naar de kinderen toe, maar weet wel wat 

ze wil bereiken . Zo laat ze de kinderen soms iets verzinnen om 

de training leuker te maken . 

Meriesa is leergierig, neemt deel aan diverse trainingscursussen 

en staat open voor verandering . Het mooie aan HAAG vindt ze 

dat kinderen aan wedstrijden kunnen meedoen en ook gewoon 

lekker kunnen komen sporten .

Naast de trainingen bij HAAG geeft ze in Zoetermeer freerun-

lessen . Omdat ik Meriesa’s visie op de kinderen bewonder en 

hen zelf ook zo probeer te trainen, krijgt Meriesa van mij de 

Haagse Hègâh .’
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VAN HET BESTUUR

Niet kijken naar wat er níet kan,  
maar kijken naar wat er wél kan

 

BESTUURSLID JEUGDATLETIEK  /  FROUKJE VAN DEN BERG   

FOTO  /  RON JENNER 

We kijken terug op een jaar waarin we stiekem toch meer konden 

organiseren dan verwacht . Omdat de vakanties voor vele leden 

toch niet helemaal zouden verlopen als normaal, zijn we vorig jaar 

december begonnen met activiteiten organiseren tijdens de 

schoolvakanties voor de pupillen, junioren en framerunners . De 

pupillen kwamen voor het eerst in aanraking met een coopertest 

en wat zijn ze enthousiast! Iedere coopertest genieten ze ervan 

dat ze weer verder komen . In de kerstvakantie hebben we weer 

een gezellige oliebollencoopertest en nieuwjaarscoopertest .

/  Het komend jaar blijven 
wij vooral kijken naar wat  
er wél kan!  /
In september startte de gemeente met de campagne ‘Allemaal 

verschillend . Allemaal Haags’ . Haag Atletiek en Running Blind  worden 

daarin als mooie voorbeelden gebruikt om te laten zien dat iedereen 

kan meedoen in de stad en in de sport . Ben jij de poster met Emma en 

Matthew al tegengekomen in de stad? Het komend jaar willen we als 

vereniging graag nog meer werken aan toegankelijkheid voor iedereen . 

De coopertest is een mooi  voorbeeld van hoe de pupillen, junioren en 

framerunners samen sporten . Waar het kan, kijken we nu nog meer 

naar de mogelijk heden om ook echt samen te trainen en te genieten 

van de  atletiek in de breedste zin van het woord . Zo heb ik zelf  

een  bezoek mogen brengen aan het Friendship Sports Centre in 

 Amsterdam, waar een deel van Team Para Atletiek zich aan het 

voorbereiden was voor de Paralympische Spelen . Ik ging in gesprek 

met coach Guido Bonsen en atleten Marlène van Gansewinkel,  

Fleur Jong en Fleur Schouten . We spraken over de mogelijkheden  

om de para-atletiek bij Haag Atletiek uit te breiden met bijvoorbeeld 

het onderdeel zittend werpen . HAAG kreeg de toezegging dat wij  

bij de opzet hiervan hulp krijgen vanuit Team Para Atletiek . Kortom, 

mooie nieuwe kansen voor nog meer mooie sport!

Zelf kijk ik nooit naar wat er níet kan, maar juist naar wat er wél kan . 

Ik heb een zoon die al vanaf het eerste jaar bij de frame runners 

sport . Regelmatig kunnen door zijn handicap en medische 

 behandelingen activiteiten niet doorgaan . We gaan dan niet bij de 

pakken neerzitten, maar kijken naar wat er mogelijk is . Ook bij 

HAAG zijn we heel goed in het kijken naar wat wel kan . De CPC werd 

afgelast, maar er werd een prachtig eigen CPC-feestje georganiseerd . 

Het komend jaar blijven wij vooral kijken naar wat er wél kan!

Namens het gehele bestuur wens ik jullie een gezond en sportief 

nieuw jaar!

IEDEREEN KANSPORTEN bij Haag Atletiek

ALLEMAAL
VERSCHILLEND.
ALLEMAAL
HAAGS.

Zo maken we samenDen Haag meer Toegankelijk.

Kijk op allemaalhaags.nl
wat jij kan doen.
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CPC

Alternatieve CPC van start!
 

Op zondag 26 september organiseerde Haag Atletiek een alternatieve CPC op en rond de 
 atletiekbaan . De framerunners startten als eerste, gevolgd door de pupillen . Daarna was het 
de beurt aan achtereenvolgens de halvemarathonlopers, de 10km-lopers en de 5km-lopers . 
Een mooie generale (met heuse medaille) voor de échte CPC op 13 maart 2022!

FOTO'S   /  TRISTAM SOPACUA
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Noordcluster. haag atletiek



LEDENRAAD

Vergaderen in tijden van Covid
Het begint helaas routine te worden: vergaderen via Teams vanwege Covid . Met een 
 zekere gelatenheid zaten de leden van de ledenraad en het bestuur op 25 november 
 vanwege de gezamenlijke najaarsvergadering weer achter hun webcams –  
in huiskamers, keukens, studeerkamers of hobbyruimtes . 

TEKST   /   MARK BOVENS   /   SCHETSIMPRESSIE   /   BRAAKSMA & ROOS ARCHITECTENBUREAU

Noordcluster. haag atletiek

Online vergaderen mag dan wennen, het 

blijft moeizaam . Geen koffie vooraf aan  

de bar, geen overleg in de pauze, geen 

mogelijkheid om rond te kijken hoe 

iedereen erbij zit, geen biertje na afloop .  

In plaats daarvan alleen maar aanwezigen  

in ‘postzegels’, en ‘je microfoon is uit’, ‘je 

loopt vast’, ‘ik krijg mijn camera niet aan’ .  

De voorzitter, Pierre Heijnen, hield de moed 

erin en met bewonderenswaardige inzet 

leidde hij de digitale vergadering, die twee 

en een half uur duurde . 

Financiën
Uiteraard is stilgestaan bij wat de nieuwe golf 

van besmettingen voor de club betekent . De 

voorzitter rekende voor dat dit het vierde 

regime aan maatregelen wordt . De ledenraad 

drong aan op strikte handhaving, maar het 

valt niet altijd mee om dat met vrijwilligers te 

doen . Gelukkig hebben de lockdowns in het 

afgelopen jaar niet veel effect gehad op de 

ledenaantallen en de financiën van de 

vereniging . ‘Het ziet ernaar uit dat 2021 met 

een plus kan worden afgesloten en ook de 

prognose voor 2022 ziet er goed uit’, aldus 

penningmeester Tom van Deursen . 

Contributie
Lang is er gesproken over de contributie voor 

het komende jaar . In 2019 is besloten om wat 

differentiatie aan te brengen tussen baan en 

weg, en de contributie voor de baanatleten  

te verhogen . Een werkgroep heeft gekeken 

naar de effecten hiervan . Het blijkt dat dit 

nauwelijks tot opzeggingen heeft geleid, dat 

HAAG nog steeds een relatief lage contributie 

heeft vergeleken met atletiekverenigingen in 

de omgeving en dat de doelen (meer training 

en begeleiding voor de baanatleten) bereikt 

zijn . De werkgroep stelde daarom voor om de 

tweede verhoging voorlopig niet in te voeren . 

Dat voorstel is overgenomen . Het bestuur 

stelde daarnaast voor om van de baanatleten 

die trainen bij de wedstrijd groepen, een 

opslag te vragen om hen extra te kunnen 

begeleiden . Dit voorstel is aangehouden in 

afwachting van meer heldere kaders over wat 

onder ‘wedstrijd groepen’ valt en wat die 

atleten dan mogen verwachten . 

Nieuwbouwplannen
Veel aandacht was er uiteraard ook voor de 

nieuwbouwplannen (zie ook blz. 13, red .) . De 

gemeente stelt niet meer als voorwaarde dat 

er een turnhal aan de Laan van Poot komt . 

Dat scheelt enorm in bouwvolume en in 

complexiteit . Er ligt nu een nieuwe schets, 

die uit drie verschillende clusters bestaat . 

HAAG krijgt een eigen cluster met daarin 

een nieuw clubgebouw, kleedkamers en een 

indoorhal op de plek van het jeu-de-boules-

veld . Anne van der Kooi hoopt dat dit 

nieuwe ontwerp op meer draagvlak  

kan rekenen in de buurt en bij natuur-

organisaties . Bij de ledenraad is er in ieder 

geval waardering voor dit plan . Het past 

goed bij de oorspronkelijke opzet, HAAG 

houdt een duidelijke identiteit en eigen  

plek op het park, en het is makkelijker  

te realiseren en te financieren .

De rondvraag bracht meer positief nieuws: 

Khalid Choukoud, Tony van Diepen en 

Gabriël Emmanuel zijn genomineerd voor 

het Haags Sportgala 2021 . 
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INTERVIEW

/ Als jurylid sta je op de baan, 
met je neus op de actie  / 



De vacature voor jurycoördinator stond sinds maart open . André van 

den Berg heeft het een aantal maanden aangekeken en besloot toen 

in te stappen . ‘Ik wilde de baanploeg en het wedstrijdsecretariaat 

ondersteunen . Ik zie dat zij hun ziel en zaligheid in de wedstrijden 

en competities van HAAG leggen en vond dat ik niet kon achter-

blijven . Ik was niet helemaal zeker of ik de taak aankon, maar nu ik 

de stap gezet heb, zet ik mijn schouders eronder .’

Als jurycoördinator gaat André zijn aandacht richten op drie zaken . 

‘Als eerste ga ik me bezighouden met de grootte van het juryteam . 

Op mijn lijst staan 88 juryleden, maar slechts zo’n 35 staan regel-

matig op de baan . Bij de laatste clubkampioenschappen waren er al 

meer nodig . Dat betekende dat we toeschouwers moesten vragen 

om te harken of te meten . Dat wil ik volgend jaar voorkomen .' André 

gaat mensen actief benaderen en benadrukt dat ieder lid zich kan 

aanmelden voor de jurycursus . ‘In februari is er weer een . Op twee 

avonden en een zaterdag worden nieuwe juryleden klaargestoomd 

voor het werk op de baan . Zo hoop ik dat er een team van minimaal 

vijftig actieve juryleden komt . Dan kunnen we met de vereniging 

ook weer makkelijker grote landelijke wedstrijden aan .’

Tien jaar geleden zette André zelf de eerste stappen als jurylid . Zijn 

vier kinderen deden mee met wedstrijden en als vader wilde hij niet 

alleen toeschouwer zijn . ‘Ik sloot de cursus af met een heus examen, 

daarna kon ik aan de slag . Omdat ik geen atletiekverleden heb, 

stelde ik me tijdens het jureren kwetsbaar op . Ik vroeg tips en trucs 

aan andere juryleden of aan trainers en ik was niet bang om fouten 

te maken en daarvoor op mijn vingers getikt te worden door een 

wedstrijdscheidsrechter . Die houding heeft me erg geholpen om  

het jurywerk vakkundig en met plezier te doen . Ik hoop dat nieuwe 

juryleden deze houding overnemen .’

De kwaliteit van de jurering is een tweede punt dat op Andrés lijstje 

staat . ‘Hoe houd ik een hoogwaardig jurycorps? De huidige groep 

heeft veel ervaring, maar is over het algemeen ook op leeftijd .  

De, hopelijk jonge, opvolgers kunnen nu nog profiteren van de 

oudjes . Ik wil dat stimuleren tijdens de wedstrijden en de jaarlijkse 

bijscholingsdag .’ Elk jaar jureert André zelf nog bij zo’n twaalf 

wedstrijden . ‘De jaarlijkse testwedstrijden en de clubkampioen-

schappen bij HAAG zet ik als eerste in mijn agenda . Weer of geen 

André van den Berg is  
de nieuwe jurycoördinator
Het jurycorps bij HAAG is toe aan verjonging en aanvulling . André van den Berg (63) gaat 
zich daar hard voor maken . ‘Kost het jurywerk veel tijd? Welnee, het gaat maar om twee  
of drie wedstrijden per jaar en je krijgt er veel voor terug .’

TEKST   /   KEES VAN SCHIE  /  FOTO  /  TRISTAM SOPACUA

weer, daar wil ik bij zijn . Ik ga ook mee met competitiewedstrijden 

van HAAG-teams en ik ben bij NK’s en de FBK-games (Fanny 

Blankers-Koen Games, red .) . Als ik daar HAAG-atleten tegenkom, 

probeer ik altijd een praatje te maken . Een weekend jureren is voor 

mij een heerlijk uitje, dan huur ik een auto en boek ik een hotelletje . 

Als jurylid sta je op de baan, met je neus op de actie . Ik kan erg 

genieten van technisch goed uitgevoerde prestaties en de 

bijbehorende emoties .’ 

André gaat ook elk jaar naar de C-spelen in Amsterdam .  

‘Daar kwam ik vijf jaar geleden een jonge getalenteerde en 

gepassioneerde Femke Bol tegen . Dit jaar zag ik haar weer in  

de callroom bij de FBK Games . Nu is ze een professionele atlete,  

en de passie druipt er nog steeds vanaf . Dat vind ik mooi om van 

dichtbij mee te maken .’

Ten derde wil André zich hard maken dat het juryteam aandacht en 

waardering krijgt, want het is niet vanzelfsprekend dat mensen hele 

dagen vrijmaken om een atletiekwedstrijd in goede banen te leiden . 

‘Daar hoort goede kleding bij . Geen hesje, maar een comfortabel 

shirt, een goede jas en voldoende bescherming bij heftige regen-

buien . Ook de catering moet goed verzorgd zijn . Geen kleffe 

kadetjes, maar lekkere broodjes en thee of koffie zo veel als nodig is . 

Gelukkig is dat bij HAAG goed geregeld . Uitdaging voor mij is dat 

ieder jurylid tijdens de wedstrijd ook tijd heeft voor dat hapje en  

dat drankje, want het chrono laat niet altijd ruimte .’

André is ambitieus aan de nieuwe klus bij HAAG begonnen, maar hij 

blaast niet te hoog van de toren . ‘Ik ga het niet radicaal anders doen, 

want mijn voorgangers hebben iets goeds neergezet . Ik ga wel kijken 

waar verbetering mogelijk is en dat in gang zetten, in kleine stapjes .’

WIL JIJ OOK JUREREN? 
 
Stuur een mail naar jury@haagatletiek .nl en geef je op  

voor de eerstvolgende cursus . Of schrijf je in via de volgende 

link: https://www .atletiekunie .nl/volta/agenda/12789 .
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RENÉ KROPMAN

COLUMN

12

Ik hou van mijn lijf
Daar bedoel ik niks narcistisch mee . Het is ook niet zo dat ik er 

nou zo fier op ben . Er valt best het nodige op af te dingen . Ik zie 

lijven die er veel beter uitzien en waarvan ik merk dat ze beter 

functioneren . Ik zou wel wat soepeler, minder stijf willen zijn . 

Maar ja, na vele jaren kom ik tot de conclusie dat het me niet 

vaak in de steek heeft gelaten . Die enkele keren dat het niet aan 

de verwachtingen voldeed, zie ik maar door de vingers . Tja, hoe 

hoog mag je de lat leggen? Het blijft levend spul .

Zou ik met een ander lichaam willen ruilen? Ik ben zo gewend 

aan deze versie . Ik weet hoe het reageert, ik ken de voorboden 

van zwakten of haperingen . Ik kies toch voor het vertrouwde .  

Ik weet hoe het werkt .

/  Ik ben zo gewend aan 
deze versie  /

Ik weet dat ik mijn lichaam niet moet ontzien . Het vraagt erom 

getraind en afgemat te worden . Daarom ben ik lid van HAAG .  

Ik merk dat mijn lijf minder goed reageert als ik het te veel in 

de watten leg . Niet versagen, telkens opnieuw de knoet erover . 

Dat is het regime waarop mijn lijf gedijt . Ik voel me er goed bij .

Er ging in de loop der tijd het nodige kapot . Ribben, wervels, 

een sleutelbeen, een kaakbeen en een oogkas . Honderden 

schaafplekken en wonden . Ik hield van wielrennen . Maar dat  

lag toch meer aan mij dan aan mijn lijf . Ik had er wel wat 

voorzichtiger mee om mogen gaan . Elke keer herstelde het  

toch maar weer . Wat een geluk om na al die kwetsuren weer 

een functionerend lichaam te hebben . 

Vandaag of morgen laat het me natuurlijk in de steek . Dat heb 

je met die lijven . Zo gaan de zaken in de biologie . Je krijgt 

kanker, dementie, een herseninfarct of noem maar op . In dat 

soort zaken is de natuur heel vindingrijk . Maar dan wil ik toch 

niet ruilen . We gaan samen dood .

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!

DOOR RUNNERS 
VOOR RUNNERS

Run2Day Den Haag
Herengracht 52b

2511 EJ Den Haag

070-324 0880
denhaag@run2day.nl

Celsiusstraat 186
(hoek Weimarstraat)
2562 TK Den Haag

070-3656543

www.borduren.org
info@borduren.org
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Dit zijn de belangrijkste aanpassingen:

1 . Veel minder bouwvolume, doordat de 

gemeente de turnhal heeft geschrapt . 

Daardoor zullen er naar verwachting 

ongeveer 2500 sporters minder van het 

sportpark gebruikmaken . Daarmee is  

het vermeende verkeers- en parkeer-

probleem, wat een belangrijk aandachts-

punt is, voor een groot deel opgelost . Er 

zal nog wel een mobiliteitsplan komen .

2 . In het structuurontwerp werd uitgegaan 

van één gesloten bouwblok waarin alle 

sporten zouden worden opgenomen . In 

plan B is het bouwvolume opgeknipt in 

drie afzonderlijke clusters: een cluster 

Hellas (met tafeltennis en krachtsport), 

een cluster Haag Atletiek en een cluster 

Padel en Real Tennis . In plan B wordt de 

tribune, die in slechte staat verkeert, 

vernieuwd . Onder de tribune komen  

een ruimte voor opslag van atletiek-

materiaal, een krachthonk, para medische 

voorzieningen en de fietsenstalling . Ook 

zou hier het wedstrijdsecretariaat kunnen 

komen . Door deze aanpassing blijven de 

open verbinding met de duinen en de 

rondweg in stand . 

3 . Het verplaatsen van de Padelclub 

Dunamar naar het oude handbalveld . 

Hiermee zou het lopende conflict tussen 

Plan B voor het Sportpark Laan van Poot 
Zo veel mogelijk draagvlak als basis
Op de eerste plannen voor een vernieuwd sportpark zijn veel reacties gekomen . Dat heeft 
geleid tot een alternatieve visie waarin zo veel mogelijk reacties uit de verenigingen en de 
omgeving (bewoners en natuur- en milieuorganisaties) zijn verwerkt . Een plan B dus . 

TEKST   /   ANNE VAN DER KOOI   /   SCHETSIMPRESSIES   /   BRAAKSMA & ROOS ARCHITECTENBUREAU

Dunamar en bewoners van de Laan van 

Poot vanwege geluidoverlast kunnen 

worden opgelost . De Real Tennishal zou 

hier ook kunnen komen . Uiteraard is het 

aan de partijen of ze gebruik willen 

maken van alternatieve mogelijkheden .

De stuurgroep die de nieuwbouwplannen 

begeleidt, benadrukt dat deze aanpassingen 

een visie zijn en nog geen uitvoerings plan is .

Wat betekent dit voor Haag Atletiek?
Uit de besprekingen met de ledenraad kwam 

steeds nadrukkelijker de wens naar voren om 

de identiteit van Haag Atletiek meer zichtbaar 

in de plannen op te nemen . De 

vrees werd geuit dat Haag 

Atletiek zijn eigen plek op het 

sportpark verloor en daarmee 

een deel van zijn eigen 

identiteit . Plan B komt 

tegemoet aan deze gevoelens 

door het creëren van een 

cluster Haag Atletiek, dat in de 

uitstraling, de beleving en  

het gebruik een exclusieve 

HAAG-stempel krijgt . Dat 

betekent dat de atletiekhal,  

die in eerste instantie was 

voorzien als één lange hal,  

nu parallel is opgedeeld in een loopgedeelte 

(sprint), een springgedeelte (pols stok) en een 

deel voor het kogel stoten en hoogspringen . 

Een hal die korter is en waarbij de 

verschillende atletiek onderdelen naast elkaar 

kunnen worden beoefend in plaats van achter 

elkaar . Verder komt er een nieuw clubhuis met 

een vergaderruimte op de eerste verdieping 

en een zongesitueerd buitenterras . Vanaf het 

clubhuis kun je in de hal naar binnen kijken . 

Ook komt er een werphuis en blijft het jeu de 

boules (een overdag beoefende sport) bij 

Haag Atletiek liggen .

Overzicht sportpark laan van poot

nieuwe situatie - plan b 

Stedelijke situatie  ‘Sportpark Laan van Poot’  1:1000

TribuneTribune

Wedstrijdruimte / atletiekhal

Wedstrijdruimte handbal

1 zaal1/2 zaal

Kleed- &
wasruimte

Kleed- &
wasruimte

Krachtsport

OpslagOpslag Opslag

Wedstrijd-
secretariaat

EHBO

Werpers-
huis

Gewichthe�en

Opslag

Padel

1 2

3 4
Real 

Tennis

EHBO
Kleed- &

wasruimte
Kleed- &

wasruimte
Kleed- &

wasruimte
Kleed- &

wasruimte

Wedstrijd-
leiding

Opslag

Opslag

Opslag

Kracht
sport

Toeschouwersruimte

Toeschouwersruimte

Tafeltennis

Worstelen

Horeca 

Jeu de boules
(outdoor)

Beach volleybal 
??

90 meter

27,5 meter

90 meter
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Worstelen

Atletiek
HandbalTafeltennis

Jeu de boules

Padel
Real 

Tennis

Horeca Horeca 

 Footprint cluster Hellas
3865 m²  Footprint cluster Haag

2750 m²

 Footprint racketsport
1660 m²

 Footprint tribune
1660 m²

Plattegrond, plan B, Sportpark Laan van Poot

NIEUWBOUW
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Clubkampioenschappen   
Haag Atletiek

REPORTAGE

Op 2 en 3 oktober organiseerde onze Commissie Atletiekevenementen (CAE) de 
 clubkampioenschappen, waaraan vijf atletiekverenigingen deelnamen . Er waren  
vele hoogtepunten . De uitslagen zijn te vinden op atletiek .nu . In dit nummer een 
 foto- impressie (zie ook de jeugdrubriek) .

FOTO'S  /  TRISTAM SOPACUA EN JEROEN TIBBE
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LAAN VAN MEERDERVOORT 632 | 2564 AK DEN HAAG
INFO@ZIERRUNNING.NL | WWW.ZIERRUNNING.NL

CRAFT CUSTOM VOOR 
HAAG ATLETIEK 
IS VERKIJGBAAR BIJ 
ZIER RUNNING.

    

    

HELGA BOSCH  
/  RUNNING BLIND  / 
 

FOTO  /  MARCO VAN ELST

COLUMN

16

Mijn loopervaringen
Ruim een jaar geleden ben ik bij Running Blind gaan hardlopen . 

Voor mij best spannend in het begin . Omdat ik blind ben, loop ik 

normaal gesproken met een taststok . Daarmee voel je of er een 

stoepje of ander obstakel aankomt . Dat doe ik al mijn hele leven, 

dus dat gaat meestal goed . Met hardlopen gaat dat net even 

anders: dan is het je buddy die alle aanwijzingen geeft . Als het 

echt lastig wordt, kun je altijd afremmen, maar dat doe je 

natuurlijk liefst niet voor elke hobbel die je tegenkomt . Even 

wennen dus, maar daar staat tegenover dat buiten lopen zoveel 

lekkerder is dan binnen op een loopband . Ook sporten in 

verenigingsverband is zoveel leuker dan in je eentje: gezellig 

kletsen onderweg, hoewel we het gesprek regelmatig 

onderbreken voor het geven van aanwijzingen . Veiligheid staat 

immers voorop .

/  Als het echt lastig wordt, 
kun je altijd afremmen  /
Wat kom je dan zoal tegen aan dingen waarvoor gewaarschuwd 

moet worden? Nou, eigenlijk best veel, dus afwisselend blijft het 

zeker… Er zijn obstakels die netjes op hun plek blijven, zoals 

stoepjes, verkeersdrempels, ongelijke ondergrond of laag-

hangende takken . Dan de bewegende obstakels, die ons vanzelf 

passeren of die wij passeren . Zo zijn er natuurlijk andere 

hard  lopers, bij de kwartmarathon in Rotterdam waren dat er een 

heleboel … Mijn buddy vraagt dan bijvoorbeeld of we mogen 

passeren, omdat we niet goed zien . Het geeft echt een kick om 

met zoveel andere lopers aan zo’n evenement mee te doen, maar 

lastig is het soms ook wel . Je moet blijven opletten of je anderen 

moet ontwijken of passeren, of dat je soms even moet inhouden 

om botsingen te voorkomen . Een kleine noodstop is soms ook 

nodig . Bijvoorbeeld op een vrijwel verlaten strand waar een 

loslopende hond vlak voor ons langs rent . En op een atletiekbaan 

is het soms een groepje dolenthousiaste kinderen dat de baan op 

rent, maar dat enthousiasme is natuurlijk ook wel weer leuk om 

te zien . Ja, ook als je niks of weinig ziet, gebruik je woorden als 

zien en kijken, dat is immers gewoon spreektaal .

Wil je zelf een keer begeleiden tijdens het hardlopen? Je bent 

altijd welkom! Wil je een keer begeleid worden? Ook altijd 

welkom, dan zetten we je een donkere bril op en mag je met een 

van onze buddy’s lopen . Of wil je iets weten? Schroom niet, 

vragen staat vrij .
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FRAMERUNNING

17

Vijf jaar framerunning bij Haag Atletiek
Vandaag de dag is framerunning niet meer weg te denken bij Haag Atletiek . Groot en 
klein, met een beperking, beoefent deze speciale tak van de atletieksport . Vijf jaar 
 geleden nam Sylvia Dingemans het initiatief om het racerunnen, zoals het toen heette,  
bij HAAG van de grond te krijgen . En dat viel nog niet mee .

TEKST  /   EDOUARD VAN AREM   /   FOTO   /   TRISTAM SOPACUA

‘In het begin liep niet iedereen warm voor dit initiatief . “We doen al zo 

veel, we hebben al van alles, is er wel plek voor?” Er was twijfel . Ik heb 

flink mijn best moeten doen om het bij ons op de kaart te krijgen . 

Maar dat is gelukt .’

Het begon voor Sylvia een stad verderop, bij Rotterdam Atletiek . Die 

waren met framerunning begonnen . ‘Ik ben daar gaan kijken en was 

direct enthousiast: dat moeten wij ook gaan doen! Carel Knoester 

organiseerde toen een informatiebijeenkomst, o .a . met revalidatie-

organisatie Basalt . Daarna mocht ik een plan van aanpak schrijven . 

Want als wij het niet zouden doen, dan zou vast een andere club in 

onze regio ermee aan de haal gaan en dat zou ik jammer vinden .’

Sylvia schreef haar plan en het bestuur ging akkoord . Haag Atletiek 

werd de zevende vereniging in Nederland waar je kon framerunnen . 

‘We begonnen met vijf jeugdleden: Aslan, Destin, Matthew, Noud en 

Syenne . Zij kwamen via Basalt met ons in contact . De eerste fietsen 

kregen we van RaceRunning Nederland te leen .’

Sylvia (fysiotherapeut) had goed in Rotterdam rondgekeken en ze ging 

zelf aan de slag met oefeningen en programma's . Twee keer per week 

trainen . Zij kreeg daarbij al snel hulp van Dick Witmont, Francis 

Klaassen, Johan Noordman, Bep Oosterom en Anno Govers . 

De liefde voor framerunning ging bij Sylvia zo ver dat zij de fietsen de 

eerste tijd mee naar huis nam . ‘Er was bij HAAG nog geen plek om ze 

te stallen . Dus ik nam ze mee naar huis . Dat was een heel gesjouw, 

want je moet bij mij wel de trap op!’ Inmiddels heeft HAAG een 

berging voor de fietsen .

De groep van vijf groeide in de vijf jaar uit naar een groep van 

achttien kinderen, en we hebben nu ook een groep volwassenen . 

Matthew Denash is er nog steeds bij . De framerunners komen een  

of twee keer per week trainen en een aantal van hen doet mee  

met wedstrijden . ‘In al die jaren is de sport niet echt veranderd .  

Het gaat bij het framerunnen om het ontwikkelen van kracht en 

uithoudingsvermogen . Maar het belangrijkste is vooral het plezier  

in bewegen, samen met elkaar .

Diverse instanties, zoals de gemeente Den Haag en een aantal 

fondsen voor goede doelen, en privéschenkingen hebben ons 

financieel en materieel ondersteund . En ook de positieve reacties 

van onze leden en hun inzet als vrijwilliger hielpen en helpen ons 

enorm .’

Sylvia kijkt met een goed gevoel terug op deze vijf jaar . ‘Het waren 

vijf mooie jaren . Met heel veel plezier heb ik de framerunners 

begeleid . Nu voel ik dat het tijd wordt om het stokje over te geven, 

want het waren ook heel intensieve jaren .’

/  Matthew: Met framerunning  
blijf ik in beweging  /

17NUMMER 4  DECEMBER 2021  /



JEUGD

Onze jeugdtoppers op de 
 clubkampioenschappen 
FOTO'S  /  TRISTAM SOPACUA EN JEROEN TIBBE
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Clubrecordhouder, haal jij je prijs nog op?
Bij het opruimen van de kasten in de bestuurskamer kwamen er zeven prijzen  
tevoorschijn! Van vijf van onze clubrecordhouders: Henrik, Jurriaan, Mari, Marijn en  
Robin . Halen jullie je prijs alsnog op?

We zetten de prestaties nog eens op een rij:

Henrik Fischer (jun B): tienkamp 4503 pt (2014)

 200 m 23,34 (2015)

Jurriaan de Rijk (jun C): 300 m 39,06 (2014)

 600 m 1 .30,37 (2014)

 Zweedse estafette 2 .10,87 (2014)

 4x800 m 8 .53,15 (2014)

Mari de Ruiter (jun C en B):  1500 m steeple 6 .01,47 (2014)

 polsstookhoog 2,82 m (2014)

 4x800 m 10,20 (2014)

 polsstokhoog 2,70 m (2015)

Marijn Wolf (jun C): 4x800 m 8 .53,15 (2014)

Robin Knoester (pupil A): 600 m 1 .51 (2015)

 balwerpen 46,05 m (2015)
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IN MEMORIAM

Zit jij vol ambitie en ben jij 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.

SILICON Headquarters
Monsterseweg 2
2291 PB Wateringen 

T +31 (0) 174-225522
info@silicon.nu 

recruitment@silicon.nu
www.silicon.nu

Wim van Vilsteren,  
lid van verdienste (1938-2021)
In 1978 werd Wim van Vilsteren lid van de 

vereniging . Jarenlang was hij administrateur 

en daarmee de steun en toeverlaat van de 

penningmeester van Haag Atletiek .  

Iemand die bijdroeg aan de financiële 

betrouwbaarheid van de vereniging . Wim 

combineerde dat met sportief presteren .  

Om maar eens iets te noemen: op 45-jarige 

leeftijd liep hij de marathon van Amsterdam 

in 2 .57 .53 . Ook zette hij de eerste tien jaren 

zijn schouders onder de organisatie van de 

12 uursestafette . 

Op latere leeftijd maakten de hardloop-

schoenen van Wim plaats voor wandel-

schoenen, maar zijn verbondenheid met de 

club bleef . Hij was aanwezig bij wedstrijden, 

als parcourswachter en om zijn vrienden aan 

te moedigen . Dat laatste overigens op zijn 

geheel eigen manier: ‘Het ziet er niet uit 

man!’ Maar als je hem dan recht in zijn 

pretogen keek, zag je dat de bemoediging 

oprecht bedoeld was . 

In 2007 werd Wim benoemd tot lid van 

verdienste voor zijn ontelbare uren 

vrijwilligerswerk voor de vereniging .

Rust zacht, lieve Wim . Je was, en blijft in 

onze gedachten, een dierbaar clubgenoot .

Wij wensen Nel, familie en vrienden veel 

sterkte toe .

Bestuur Haag Atletiek
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ARTIKEL

Het zal niet toevallig zijn dat de groepen van Jack en Sandra niet 

alleen nagenoeg uit dezelfde mensen bestaan, maar dat die mensen 

ook al jarenlang samen lopen . ‘Jack had oog voor de mens achter  

de loper . Als het even tegenzat, vroeg hij altijd hoe het ermee ging’, 

zegt een van zijn lopers . En een ander over Sandra: ‘Sandra 

informeerde altijd naar ons als we een blessure hadden en gaf  

ons advies .’

 
Honderd variaties
Ook kledingadvies hoorde daarbij . Sandra: ‘Boven de tien graden? 

T-shirt en korte broek aan!’ Voor wetenswaardigheden over onze 

eigen stad moest je weer bij Jack zijn . ‘Of de route erdoor werd 

bepaald, weet ik niet’, zegt iemand, ‘maar we stonden regelmatig  

stil – letterlijk en figuurlijk – bij soms echt verrassende plekjes in  

de stad . Jack wist daar een boeiend verhaal bij te vertellen .’ Ook  

de Vogelwijk bleek hij goed te kennen . ‘Jack kon honderd variaties 

bedenken hoe we een rondje konden rennen om een plantsoentje 

heen .’ Sandra had vooral een voorliefde voor mul zand . ‘Gelukkig 

besloot de gemeente Den Haag enkele verharde duinpaden te 

verzanden . Sandra werkt bij de gemeente, dus of dit toeval is,  

weet ik niet .’ 

Sterk
Door de wijk of over het strand, allebei gaven ze pittige trainingen,  

met veel ruimte voor plezier . Ook voor henzelf . ‘Tijdens een  

ijskoude avondtraining in de spookachtige winkelgalerij in Kijkduin 

zei Jack met een sardonisch lachje: “Pak nog lekker een paar van  

die trappetjes, jullie worden veel te koud”’, herinnert iemand zich . 

Sandra liet ons ‘vechten tegen de elementen’, waarmee ze bedoelde: 

tegen harde wind in op het strand versnellingen doen . ‘Daar word je 

sterk van’, zei ze . ‘Nou, het zal wel, dacht ik tijdens zo’n training,’ 

verzucht een loper, ‘maar de voldoening erna was groot .’

Nootjes
Nog groter was de voldoening op woensdagavond . ‘Dan nam Jack 

altijd nootjes mee’, geniet iemand na . En zo kan ik nog wel een poos 

Afscheid van Jack en Sandra Jellema
Einde van een tijdperk
Lopen bij HAAG doe je natuurlijk niet alleen voor de sport, maar ook voor de gezelligheid . 
Jack en Sandra Jellema gaven meer dan twintig jaar training aan misschien wel de 
gezelligste groep van heel HAAG . Helaas moeten we afscheid van ze nemen . Als trainers, 
maar gelukkig niet als vrienden .

TEKST   /  ANNELIES DE JONGH    /  FOTO   /  MET DANK AAN ENRICO JELLEMA

doorgaan . Wij kijken als groep terug op een mooie tijd, met pittige, 

maar vrolijke trainingen, wedstrijden door het hele land en niet te 

vergeten veel gezellige etentjes en borrels buiten de trainingsuren 

om . En het mooie is: aan dat laatste komt géén eind . 

Jack en Sandra: HAAG en vooral jullie eigen lopers zijn jullie heel 

dankbaar voor jullie jarenlange inzet . 

/  Pak nog lekker een paar  
van die trappetjes /
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MARATHONS

Een ongelooflijk marathonnajaar
 

Het is bijna zeven uur ’s ochtends als Lucianno Paverotti uit de luidsprekers schalt . In 
 Rotterdam is het Lee Towers die met het onvergetelijke You Never Walk Alone de Marathon 
inluidt . In Rome krijg je Nessum Dorma van Puccini . Alsof de start en finish net naast het 
 Colosseum de loper al niet genoeg historisch en cultureel besef inpompt .

TEKST   /  KEES VAN NIEUWAMERONGEN   /   FOTO'S   /   LE CHAMPION (2E FOTO) EN MARCEL ZANDVLIET (4E FOTO)

Ik wilde een stukje schrijven over de marathon van Rome, de veel 

strengere coronamaatregelen dan hier en het afzien op kasseien 

terwijl het 28 graden is . Morituri te salutant . Zoiets . Maar ik werd 

ingehaald door de actualiteit . Rome op 19 september bleek de start 

te zijn van een ongelooflijk marathonnajaar . In een snel tempo 

volgden de bekende en minder bekende marathons elkaar op . Iedere 

keer weer drukbezocht . En wat deed Haag Atletiek het goed! Niet 

alleen in Leiden, Amsterdam en Rotterdam, maar ook in Berlijn en 

Rome . En mocht het lopen van die magische 42,195 meter nog geen 

feest genoeg zijn, HAAG was ook bij de Landgoed Twente Marathon . 

Daar werd het gastronomische aan het sportieve gekoppeld om nog 

meer mensen over de streep te trekken .

Reden om eens een rondje te gaan bellen met een aantal 

hoofdrolspelers en te horen van hen wat het geheim is . Wat ik als 

beginneling, die maar niet onder de vier uur kan komen, anders 

moet doen . Ook met het oog op Rotterdam, die ik, tegen alle 

adviezen in, ook nog wilde lopen . Mooie telefoongesprekken over 

afzien, trainen en voeding . En over de gezamenlijke liefde voor het 

lopen natuurlijk .

Olga Maas en Lonneke Kok bijvoorbeeld . Olga liep in Amsterdam 

voor de eerste keer onder de drie uur en werd, met een supersnelle 

2 .57 meteen de snelste dame in de V45-klasse . Een dag later kan zij 
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nog nauwelijks beseffen dat zij uiteindelijk liep tussen supersnelle 

lopers, die altijd heel ver weg hadden geleken . Blijkbaar hoort zij 

daar dus thuis! Lonneke had juist veel meer verwacht . Zij had de 

coronatijd benut als trainingstijd en stond met hoge verwachtingen 

aan de start . Al in de eerste kilometers werd echter duidelijk dat het 

er niet in zat: zware benen en een zouttekort . Ondanks alle 

trainingsuren kwam Lonneke niet in de flow . De les: de omstandig-

heden en de voorbereiding kunnen ideaal zijn, iedere marathon is 

toch weer anders en volkomen onvoorspelbaar . Zorg dus voor een 

plan B om toch door te blijven lopen!

Dat wist ook Justin Boers, die ik een paar dagen voor Rotterdam 

sprak . Vijf dagen voor de start waren wij allebei al zenuwachtig en 

druk in de weer met pasta, pannenkoeken en gelletjes . Justin is  

net als ik tijdens corona lid geworden van HAAG . Doordat er geen 

loopjes meer georganiseerd werden, was de behoefte aan een 

groepje, een schema en externe motivatie groot . Justin had ook 

meer tijd en merkte hoe snel de trainingen effect hadden . De grens 

schoof steeds meer op . De doelstelling om een snelle halve 

marathon te lopen werd zo de wens om een snelle eerste hele 

marathon te lopen . Het doel was 3 .30 en het werd 3 .13! Bijkomend 

voordeel van lopen bij HAAG: er zijn altijd trainers die, als het erom 

gaat, haas willen spelen of voor water en eten willen zorgen . Zo liep 

Olga een stukje mee, was Vincent erbij en doken bij het 30km-punt 

ook Jolanda en Arjen in een keer op in de Rotterdamse mensenmassa . 

Ook stonden er hele loopgroepen langs de kant aan te moedigen .  

You never walk alone; indeed! Mede daardoor sneuvelden in 

Rotterdam ook de pr’s van Marcel Heijmans (3 .47), Eus de Jongh 

(4 .07), Natalie Zuidema (4 .07) én die van mijzelf (4 .08) .

Jolanda van Kesteren en Michel Pintus trotseerden -12 graden (!) 

tijdens de marathon van Groenland . In het volgende nummer komen 

we terug op dit bijzondere avontuur .

Dit najaar ging over sportief succes en de ontlading om eindelijk 

weer een marathon te mogen lopen . Met tranen in de ogen aan de 

start staan om waar te maken waar je de hele COVID-tijd voor bent 

blijven trainen . En er dan ook staan en dat persoonlijk record 

waarmaken . Of, zoals Khalid Choukoud van Haag Atletiek, 

Nederlands kampioen worden in Amsterdam . Van de zomer liep hij 

nog een ererondje met de jeugd van de Schilderswijk voor zijn 

vertrek naar de Olympische Spelen . Daarbij moedigde hij vele 

jongeren aan om net als hij te gaan sporten . Nu liep hij met een 

2 .10 .35 bij al zijn tegenstanders weg .

/  Zorg dat je er lol in hebt, 
zorg voor plezier en kies 
een leuke marathon uit  /

Iedereen die ik spreek, heeft goede lessen . Over het belang van 

taperen en het opbouwen van spanning . Over het stapelen van 

koolhydraten en het aanzwengelen van de vetverbranding . Over het 

stellen van realistische doelen en het altijd achter de hand hebben 

van een plan B als de wedstrijd toch iets anders loopt dan je had 

gehoopt . Maar het belangrijkste advies was toch: zorg dat je er lol  

in hebt, zorg voor plezier en kies een leuke marathon uit .
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VAN AKEN & VAN LIESHOUT

COLUMN
Mila-lopers Jeroen van Aken en Moniek van  Lieshout spreken met 
elkaar over hun  wederzijdse passie.  

Grenzen verleggen
Moniek, gefeliciteerd! Wat heb jij goed 

gelopen in Amsterdam! Zo mooi om je te 

volgen in de voorbereiding . En dan te zien 

hoe alle tijd, energie en discipline die je erin 

hebt gestopt, op de dag van de wedstrijd 

zo'n goed resultaat oplevert . Je doel van 

onder de drie uur op de marathon is ruim 

gehaald . Ooit gedacht aan stoppen op je 

hoogtepunt? 

Ha Jeroen, dank je wel! Denk jij dat dit mijn 

hoogtepunt is, of is het meer een algemene 

vraag? ;) Het was erg mooi dat ik in 

Amsterdam de sub-3 op de klok kon krijgen . 

De voorbereidingen gingen beter dan ooit en 

in de race ben ik goed blijven opletten hoe 

mijn lichaam voelde . Dat is iets wat ik 

gaandeweg heb geleerd en wat me nu 

ontzettend veel oplevert . Het blijft een 

marathon, dus je moet goed kunnen omgaan 

met wat er op je afkomt . Voelen en handelen . 

Een mooie samenwerking tussen lichaam, 

hart en hoofd . Stoppen? Daar denk ik nooit 

over na . Ik hoop dat ik op mijn tachtigste nog 

steeds kan rennen . En jij gaat binnenkort ook 

wat grenzen verleggen, vertel!

Met jouw ervaring en goed luisteren naar je 

lichaam ga jij hardlopen op je tachtigste zeker 

halen . Mijn eigen marathondoel heb ik helaas 

niet gehaald . Een blessure van twee maanden 

en gebrek aan motivatie daarna zorgden voor 

een DNS in de uitslagenlijst . Ik heb nu officieel 

voor onbepaalde tijd een hardlopen-op-

wedstrijdniveau-pauze genomen . Dit komt 

mede, of misschien wel vooral, omdat ik bezig 

ben om voor langere tijd naar het buitenland 

te gaan . Na een drie maanden sabbatical in 

Costa Rica begin dit jaar kijk ik erg uit naar 

een volgend exotisch avontuur . Door 

coronamaatregelen en visumvoorwaarden is 

het nu nog niet geregeld, maar ik ga ervoor . 

Kom je dan langs voor een gezamenlijk 

duurloopje?

Balen dat het marathondoel losgelaten moest 

worden, maar gelukkig zijn er meer mooie 

avonturen om aan te gaan . Spannend! Ik 

hoop dat het allemaal gaat lukken met het 

visum, ik geloof erin dat het goed komt . Ik ga 

je wel missen hier . Dus je uitnodiging neem  

ik serieus in overweging; klinkt als een mooi 

nieuw avontuur voor 2022 . Dat wordt dan 

mijn verste reis ooit voor een duurloopje!
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NK MASTERS

Goud, zilver en brons op de NK masters  
in Hengelo
TEKST  /  MICHEL VAN OSCH  / FOTO'S  /  JEROEN TIBBE

Op vrijdagavond 17 september kwamen de eerste HAAG-atleten al 

op het podium . Op de late 10 .000 m liepen Wynfrith Meijwes (M35) 

en Bram van Dongen (M40) in dezelfde serie . Wynfrith pakte een 

zilveren medaille met 32 .09,96 en verbeterde daarmee zijn eigen 

clubrecord . Bram mocht de bronzen medaille om zijn nek hangen 

voor zijn 34 .14,13 .

Esther Dankwah  –  100 & 200 m  /  Goud

Zaterdag won Esther Dankwah (V35) met een tijd van 13,00 goud op 

de 100 m . Even later was het de beurt aan Marina Voronina (V35) 

om op de 1500 m met een sterke laatste 100 m zilver te pakken in 

4 .54,70 . Maikel van Gemert (M45) had voor zijn 1500 m met een net 

zo belangrijke eindsprint 4 .30,87 nodig en dat leverde hem brons 

op . Dat deze inspanning hem de volgende dag op de 800 m (2 .17,09) 

opbrak, nam hij voor lief . John Dumas (M50) kwam op de 400 m 

met 1 .03,97 niet door de series .

Maikel van Gemert  –  1500 m  /  Brons

Zondag pakte Ingrid Wijntjens (V40) bij het verspringen met haar 

vierde poging een zilveren medaille (4,84 m) . Floor Thier (V35) won het 

verspringen in haar categorie met 4 .16 m . Elsbeth Ciesluk (V35) maakte 

haar NK-mastersdebuut op de 5 .000 m . Met haar tijd van 17 .00,28 

mocht ze een gouden medaille van het oranje Atletiekunie-kussentje 

pakken . Marina Voronina had de smaak te pakken en liep de 800 m in 

2 .28,56 en nam hiervoor een andere kleur (brons) in ontvangst . Ingrid 

Wijntjens liep nog een 200 m in 29,26, maar viel daarmee niet in de 

prijzen . Esther Dankwah deed dat wel en sloot haar kampioenschap af 

met een gouden medaille op de 200 m in 27,72 .

Ingrid Wijntjens  –  verspringen  /  Zilver

Daarmee gingen de HAAG-atleten met drie keer goud, drie keer 

 zilver en drie keer brons terug naar Den Haag . Daar waren ze, aan 

de Laan van Poot, twee weken eerder als team tijdens de Masters 

Club Cup 2021 tweede geworden .

Marina Voronina  – 1500 m  /  Zilver  
  –  800 m  /  Brons
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OP DE MAN AF

Naam: René Le Grand .

Geboren: 31 december 1939 .

Woonplaats: We wonen op Scheveningen .

Broers en zussen: Twee oudere broers, van wie een nog leeft .

Getrouwd: Al 54 jaar met Jeannette!

Kinderen/kleinkinderen: Twee dochters (in Friesland en Engeland), 

een kleindochter en twee kleinzoons, tweeling achterkleinzoons en 

een achterkleindochter .

Huisdieren: Poes Truffel, negen jaar . Nadat onze vorige poes door 

een ongeluk om het leven kwam, hebben we thuisloze Truffel in huis 

genomen .

Werk: Meettechnicus bij het Marine Elektronisch Bedrijf in 

Oegstgeest, later hardwarespecialist bij de Dienst Informatie 

Verwerking van Rijkswaterstaat en na overname door Electronic 

Data Systems programmeur van databasesystemen . Op mijn 57e 

moest ik weg, omdat de nieuwe complexe software te moeilijk voor 

me zou zijn .

Lopen bij HAAG sinds: 1996 . Ik korfbalde bij Futura, liep hard op 

zondagochtend en had alle mogelijke hardloopboeken gelezen . Onze 

buurvrouw Olga van de Poel, hardlooptrainster bij HAAG, adviseerde 

om bij het gezellige Haag Atletiek te gaan lopen . Ik begon bij Guitze 

van de Kamp en werd na een jaar op verzoek van Barend Hemmes 

assistent-trainer . Toen HAAG met fitwalken begon, hielp ik op 

verzoek van Ab Oosterveen dat op te bouwen . Fitwalken heb ik jaren 

gedaan .

Successen als loper: Ik ben geen wedstrijdloper, maar liep toch –  

al voordat ik bij HAAG kwam – halve marathons, zoals de CPC en  

de halve marathon van Leiden .

Hoogtepunt: Jubileumfeest 100 jaar HAAG in 2013 .

Dieptepunt: Geen .

Blessures: Soms speelt de meniscus in mijn rechterknie op . Verder 

geen blessures . Je moet actief blijven als je ouder bent . Want als je 

lange tijd stopt, kom je niet of heel moeilijk meer op het oude 

niveau terug .

Beste trainer(s): Ab Oosterveen .

Hardloopambitie(s): Zo lang mogelijk blijven lopen, bij Ton 

Gerritsen en Gaby Overtoom .

Mooiste wedstrijd(en): Tijdens de nog kleinschalige ‘halve van 

Leiden’ in 1995 was het plotseling 27 graden . De loop kon niet meer 

worden afgelast, dus er stond publiek met tuinslangen, sponsen, 

water en bier langs de kant . Het was één groot feest!

Andere activiteiten bij HAAG: Parcourswachter ‘in vaste dienst’ en 

sinds kort bardienstmedewerker op maandagavond .

Boeken: ‘Allemaal beestjes: Hoe bacteriën ons gezond houden’, van 

Jop de Vrieze . En boeken over oosterse filosofie, religies en 

levensopvattingen .

Films: Documentaires op National Geographic, History en Discovery 

Channel .   

Muziek: Klassiek: schilderachtig zoals La Mer van Debussy en leuke 

stukjes zoals Le Boeuf sur le toit van Milhaud . Jazz: Ellington, 

Brubeck en Piazzolla .

Favoriet vervoermiddel: Fiets, benenwagen en het ov . 

Reizen: Kampeervakanties per bestel-DAF in Joegoslavië en Frankrijk 

en per fiets in Denemarken, Duitsland, Frankrijk en Engeland .

Hobby’s: Ik heb een brede interesse in wetenschap, oosterse 

stromingen en techniek .

Vrijwilligerswerk: Jeannette en ik zijn mediatheekmedewerker op 

de Montessorischool en elk jaar ondersteunen we namens HAAG de 

sportdag van de O .G . Heldringschool .

Andere onderwerpen: Toen ik zeventien was, las ik het boek ‘Zen 

boeddhisme’ van de Engelse filosoof Allan Watts . Het sloot precies 

aan bij de ideeën die ik kennelijk onbewust al had . 

Droom: Eigenlijk niet .

René Le Grand:
/ Je moet actief blijven als je ouder bent  /
TEKST EN FOTO  /  JANET PRONK
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De lengte werd ingekort van 530 naar  

300 kilometer, start en finish waren in het 

Limburgse Landgraaf en de run duurde twee 

in plaats van drie dagen . De route liep door 

Limburg en Brabant . Vanwege het grote 

aantal teams in deze bijzondere editie werd 

de route linksom óf rechtsom gelopen . Ook 

het weer was in alle opzichten echt 

Hollands: nat en winderig, maar wel met 

goede temperaturen .

Roparunteam 294 ontstond enkele jaren 

geleden in groep 7 . Het team is aangevuld 

met familie en vrienden en bestaat uit 

lopers, fietsers, chauffeurs, navigatoren, 

masseurs, een kookploeg en een 

basiskampteam, totaal 23 leden . Op  

1 oktober vertrok team 294 met campers 

naar Hoensbroek, waar het overnachtte in 

een scouting gebouw . De volgende ochtend 

vroeg vertrok het gezelschap naar het 

startterrein . Na het afhandelen van de 

formaliteiten maakte het eerste team zich 

Nederlandse Roparun 2021
Op 2 en 3 oktober liep en fietste weggroep 7 een geheel Nederlandse Roparun . In 2020 was de 
Roparun afgelast vanwege de coronamaatregelen en dit jaar was het nog steeds niet mogelijk 
om door Frankrijk en België naar Nederland te lopen . Daarom bedacht de Roparunorganisatie 
een alternatieve route . 

TEKST EN FOTO'S  /  PETER PRONK     

ROPARUN

klaar voor vertrek . Rond het middaguur 

begon dit team onder prima weers-

omstandigheden aan zijn eerste route van 

vijftig kilometer . Na het uitzwaaien en 

toejuichen vertrok de rest van de groep naar 

het basiskamp circa 100 kilometer verderop . 

Na ongeveer vierenhalf uur nam team 2 het 

over en kon team 1 ui t rusten . Ieder team 

nam drie routes van circa vijftig kilometer 

voor zijn rekening . Vanaf de eerste wissel 

sloeg het weer om en was het tot en met de 

finish onophoudelijk buiïg met flinke 

windstoten . Tijdens de rustpauzes voorzag 

de fantastische kookploeg de sporters goed 

van eten . In het hele weekend was er één 

echte stortbui … die viel precies toen team 

294 de finishlijn passeerde .

Ondanks de weersomstandigheden was er 

een enorm enthousiaste sfeer binnen het 

team . Mooi om te zien hoeveel saam-

horigheid er ontstaat . Het goede doel 

waarvoor gelopen wordt, is daarbij zeker 

een sterke motivatie . Ondanks dat het door 

corona lastiger was om sponsoren te vinden, 

hebben de teamleden ongeveer € 10 .000 

opgehaald .

De voorbereidingen voor de Roparun van 

2022 zijn alweer in volle gang . Deze vindt, 

zoals gebruikelijk, plaats in het pinkster-

weekend van 4 t/m 6 juni .
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OVERTAKERUN

Prijsuitreiking 5km-overtakerun
Op 6 november vond de prijsuitreiking plaats na de laatste 5km-overtakerun uit het circuit 
van vijf . Het waren kleurrijke wedstrijden, want de lopers droegen een shirt in de kleur van 
hun verwachte eindtijd en de snelste startten als laatste . Organisator Jan Passchier was blij 
zijn lopers te kunnen aanmoedigen . Zij hadden lang op een wedstrijd moeten wachten .

FOTO'S   /  TRISTAM SOPACUA 
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MILA

Oktober Marathonmaand
Na een periode van ruim anderhalf jaar zonder marathons en grote wegwedstrijden 
konden de grote loopevenementen in oktober eindelijk weer doorgaan . En daarmee  
de kans voor de weglopers om hun doelen te verwezenlijken .

TEKST   /  ALVIN SEVERIJN

Nadat er door corona anderhalf jaar vrijwel geen wegwedstrijden 

waren en alle marathons waren afgelast, was er in oktober 

eindelijk weer tijd en mogelijkheid voor lopers om een poging te 

wagen op de langste afstand . In Nederland alleen al stonden de 

marathon van Leiden, Eindhoven, Amsterdam en Rotterdam op het 

programma en daarnaast nog vele andere minder bekende 

marathons . Voor mijzelf is de marathon voorlopig nog een brug te 

ver . Maar na het kijken naar de prestaties van de toppers krijg ik 

wel steeds meer zin om ook zelf een keer een poging te wagen . 

Ook de verhalen van de medeatleten die wel hebben deel-

genomen, maken duidelijk dat het lopen van een marathon toch 

iets is wat je als serieuze loper in ieder geval één keer wil hebben 

gedaan . Vanuit onze Mila-groep waren er dit keer weer vrij  

veel atleten die een van de najaarsmarathons liepen . Vooral in 

Amsterdam en Rotterdam was er een mooie vertegenwoordiging 

van Haag Atletiek . 

Hoewel het zo in de herfst natuurlijk hard kan waaien en regenen, 

waren de omstandigheden bij beide marathons gelukkig redelijk 

ideaal te noemen . Dit was ook terug te zien in de tijden, met 

parcoursrecords in beide marathons . Ook onze Mila-atleten  

liepen mooie tijden, met doeltijden die werden gehaald en/of 

persoonlijke records . Daarnaast was er natuurlijk de knappe 

prestatie van Khalid Choukoud, die op een sterk bezet NK de titel 

pakte in een tijd van 2 .10 .35 . 

Het opvallende aan de snelle tijden is dat de voorbereiding  

het afgelopen jaar voor de meesten anders was vanwege de 

coronabeperkingen . Lange tijd was het dus niet mogelijk om 

wegwedstrijden te lopen, waardoor er in dat opzicht een 

noodgedwongen rustperiode was en de focus meer nog dan 

normaal op de trainingen lag . Maar de resultaten hebben daar 

blijkbaar niet onder geleden . Zo blijkt maar weer dat vele wegen 

naar Rome leiden . Toch is het natuurlijk wel te hopen dat voor  

de komende marathonperiode in het voorjaar de ‘ouderwetse’ 

voorbereiding weer kan worden gedaan . En dat er ook weer kan 

worden genoten van andere mooie hardloopwedstrijden, zoals 

Schoorl, Egmond en natuurlijk de CPC .

29

Krista Bruns, 3.03.23
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Huldigingen op onze atletiekbaan!

REPORTAGE

Op 8 september werden onze olympiërs – Terrence Agard, Tony van Diepen en   
Solomon Bockarie (Khalid Choukoud kon er niet bij zijn) – op onze atletiekbaan   

gehuldigd . Ze  kwamen met twee zilveren medailles (op de 4x400 m) thuis! En ook  
onze vrouwen  senioren werden gehuldigd . Ze promoveerden naar de hoogste divisie  
(NK teams) en  waren met afstand de beste!

FOTO'S  /  TRISTAM SOPACUA
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SIMONE KAPPEYNE
/  POWERWALKER  / 

Collectief 
gestuntel
We staan in een kring op een open plek in het bos . Het is net 

opgehouden met regenen . De herfst hangt in de lucht . Jammer 

dat er dit jaar nauwelijks zomer is geweest . De trainers praten 

over de herfst van ons leven, van achteruitgang in lichaams-

functies en hoe we dat kunnen vertragen . Bewegen staat  

hierin centraal . Wie heeft tegenwoordig niet gehoord van 

hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder en zijn Ommetje-app, 

die je stimuleert om dagelijks een wandeling te maken? Al meer 

dan een miljoen keer is de app gedownload . De voordelen 

klinken aantrekkelijk: de achteruitgang van de hersenfuncties 

door ouderdom of dementie zijn te vertragen door fysieke 

activiteit . Flink doorstappen is voldoende . Met het powerwalken 

zijn we dus goed bezig .

/  Ze noemen het 
cognitieve fitness  / 

De trainers in de kring voegen iets toe aan het bewegen: 

oefeningen waarbij je moet nadenken . Ze noemen het cognitieve 

fitness . De oefeningen vragen concentratie, geheugen, ruimtelijk 

inzicht, reactiesnelheid en remmingsvermogen . Een voorbeeld: 

we zeggen in koor het alfabet op . Bij een klinker doen we een 

stap naar links, bij een medeklinker een stap naar rechts . Klinkt 

simpel, maar vereist behoorlijk wat concentratie en remmings-

vermogen . Meestal lukt het de eerste keer niet zonder een fout 

te maken . En dat is precies de bedoeling van de oefeningen . 

Alleen als we iets doen wat we nog niet kunnen, worden nieuwe 

verbindingen aangelegd in de hersenen . Professor Scherder legt 

het in een YouTube filmpje verder uit . Door bewegen verbetert 

vooral de functie van de voorste hersenkwab . Dat is het deel van 

de hersenen dat het laatste rijp wordt en waar pubers zoveel last 

van hebben . Het zorgt ervoor dat we onderscheid kunnen maken 

tussen hoofd- en bijzaken, wat nodig is om de essentie van een 

tekst of gesprek te kunnen onthouden . Ook is het van belang bij 

motivatie en het nemen van initiatief . Herkenbaar bij de pubers 

in je omgeving?

Inmiddels zijn de oefeningen een integraal onderdeel van mijn 

trainingen powerwalken . Dus als je ons eens tegenkomt, lachend 

en stuntelend, dan weet je waar we mee bezig zijn: de herfst 

vertragen . Misschien komt er wel een mooie nazomer .

COLUMN
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HAAG-duo 
Gerdien (54) en Ava Meijerink (17)
Twee mensen die meer van elkaar zijn dan alleen HAAG-lid

TEKST EN FOTO   /  CAROLINE VERDUIN

Ava: ‘Mijn broer zat op atletiek toen hij klein was en ik ging altijd 

mee naar wedstrijden . Zo kwam ik in aanraking met de sport . Het 

balletje ging echt rollen in 2012, toen de Olympische Spelen in 

Londen waren . We hebben toen heel veel atletiek gekeken, vooral 

naar Usain Bolt . Ik was ervan overtuigd dat ik sneller kon rennen 

dan Bolt .’

Gerdien: ‘Ik kan me nog goed herinneren dat je dat zei . Je zei toen 

ook dat je geen wedstrijden wilde lopen . Maar na je eerste wedstrijd 

wilde je niets liever . Zelf ben ik sinds 2009 lid van HAAG . Daarvoor 

liep ik al voor mijzelf en deed ik altijd mee aan de CPC . Iemand 

vroeg waarom ik niet bij HAAG liep . Toen heb ik me aangemeld .  

Dat jaar liep ik een kwartier sneller op de halve marathon!’

/  Ik was ervan overtuigd  
dat ik sneller kon rennen 
dan Bolt / 

Wat betekent Haag Atletiek voor jullie?
Ava: ‘Ik heb veel vrienden overgehouden aan atletiek . Ik was ze niet 

tegengekomen als ik niet op atletiek zat, we zitten namelijk niet op 

dezelfde school en hebben geen gemeenschappelijke vrienden .’ 

Gerdien: ‘Samen gingen we als ouders vaak mee naar de 

wedstrijden van de kinderen . Zo leer je elkaar op de vereniging goed 

kennen, wat ontzettend gezellig is . In 2016 werd ik bestuurslid 

jeugdatletiek . Dat heb ik tot 2018 gedaan .’

Wat slaan jullie liever over?
Ava: ‘Ik haat de 800 m, echt afschuwelijk . Ik ben er zo zenuwachtig 

voor, weken van tevoren al . Dan is het startschot en is het maar twee 

minuten kapotgaan . Achteraf vraag je je af waarom je je zo druk 

maakte . En toch weet je dat het volgende keer weer zo gaat .’

Gerdien: ‘De 5 km heb ik weleens gedaan, maar de 10 km en de 

halve marathon liggen mij veel beter .’ 

Moedigen jullie elkaar ook aan?
Ava: ‘Het liefst heb ik mijn moeder als supporter bij de wedstrijden . 

Als mijn vader er ook is, ben ik heel erg afgeleid . Ik ben gewend dat 

ze meegaat en ze staat rustig aan de zijlijn . Op de 800 m, wanneer ik 

zo zenuwachtig ben, dan vraag ik aan mijn moeder wat ik moet doen .’ 

Gerdien: ‘Soms moet ik op een bepaalde plek staan waar Ava het 

zwaar heeft . ‘Ziet er goed uit!’, roep ik dan . Positieve dingen . Ava 

staat mij ook altijd bij de CPC aan te moedigen .’ 

Wat is jullie volgende uitdaging? 
Gerdien: ‘Ik wil heel graag de marathon lopen, in Rotterdam . Bij de 

trainingen voor de marathon heb je echt veel aan elkaar, in het 

donker en in de regen . Dat je soms denkt: waar ben ik mee bezig?, 

waarom doe ik dit? En dan weet je dat je groepje er staat en dat je 

het samen doet . Ik zou het nooit alleen doen .’ 

Ava: ‘Afgelopen seizoen was mijn motivatie wel weg, vanwege de 

coronaomstandigheden, maar de laatste maanden ben ik weer heel 

veel gaan trainen als voorbereiding op de clubkampioenschappen . 

Dat vind ik echt de leukste wedstrijd van het jaar, je doet dan een 

meerkamp, een heel weekend lang . Het is druk en heel gezellig . Dat 

heeft me echt gemotiveerd om weer fit te worden en veel 

wedstrijden te doen .' 

RUBRIEK
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Het clubblad van Haag Atletiek (sinds 1913) verschijnt viermaal per jaar . 
36e 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 De Reisgezel, HSCW, Jos Ghijsels Fysiotherapie,  
Korff de Gidts Makelaardij en Assurantiën, Matzinger Eversdijk 
Notarissen, Opgewekt, Personality Computerborduren,  
Profile Van der Hut, Rocsande, Run2Day, Scheers Advocatuur,  
Silicon, TailorMinds, Tallies Creation, Tammerijn, Zier Running

BESTUUR HAAG ATLETIEK Voorzitter Pierre Heijnen / Secretaris  
Manon van der Velden / Penningmeester Tom van Deursen / Baanatletiek  
Anne van der Kooi / Jeugdatletiek Froukje van den Berg / Loopgroepen  
Jan Slootweg / Communicatie, PR en Sponsoring Louis Hueber /  
Interne zaken Theo van der Linden / Accommodatiebeheer  
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 ledenraad@haagatletiek .nl
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 35 45

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

CONTRIBUTIE- EN LEDENADMINISTRATIE
Wijzigingen het liefst doorgeven via de ledenmodule          op onze 
website en anders via e-mail naar conhaag@gmail .com .

    facebook .com/haagatletiek            twitter .com/haagatletiek
www .haagatletiek .nl

ADVERTEREN IN HAAGSE BLUF
Haagse Bluf wordt bij alle leden thuisbezorgd in een oplage van ruim 
1 .500 exemplaren . Tarief per advertentie per jaar:

¼ pagina € 185 omslag binnenzijde € 1 .000
½ pagina € 325 omslag buitenzijde € 1 .100
1 pagina € 600

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

© Haag Atletiek
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De World Police & Fire Games (WPFG) 
komen voor het eerst naar Nederland! 
Politie, brandweer, douane en Dienst 
Justitiële Inrichtingen gaan met elkaar de 
sportieve strijd aan. Een evenement met 10.000 
deelnemers uit zeventig landen en 63 sporten.

Naast sportiviteit, teamwork en ontmoetingen hebben 
deze spelen nog een ander belangrijk doel: het verhogen van 

respect en waardering voor hulpverleners. Vandaar het motto:  
‘In Sport We Unite’.

Rotterdam wordt het kloppend hart voor dit unieke evenement. Maar de atletiek 
wordt georganiseerd bij Haag Atletiek! Van 23 juli tot en met 28 juli 2022 vinden 
op de Laan van Poot de meerkamp en de losse atletiekonderdelen plaats.

Ben jij er ook bij als vrijwilliger?
Voor deze spelen bij Haag Atletiek zijn veel vrijwilligers nodig. Wil je
meehelpen? Stuur dan een mail naar internezaken@haagatletiek.nl.

Kijk voor meer informatie over de WPFG 2022 op wpfgrotterdam2022.com.

Internationale spelen op de Laan van Poot!

WORLD POLICE & FIRE GAMES

22 t/m 31 juli 2022

In Sport We Unite



Korff de Gidts Makelaardij

Dé brug naar een 
succesvolle verkoop!

Klantwaardering Funda

9,6
Van Boetzelaerlaan 1   |   Den Haag   |   T 070 - 355 84 00   |   info@korffdegidts.nl   |   korffdegidts.nl
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