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Van de redactie
Feest!
TEKST  /  ELLEN OOSTVOGEL

Dit jaar viel er gelukkig weer veel te vieren . Natuurlijk de 

wereldtitel voor Gabriel Emmanuel op de tienkamp tijdens 

de WK voor junioren in Colombia . In dit nummer hebben we 

een uitgebreid interview met hem .

Feest was er ook voor Gerard de Bruin, die op 11 november 

zijn honderdste (!) verjaardag vierde . Hij kreeg bezoek van 

diverse HAAG-leden . Ook de redactie ging bij hem langs om 

hem te feliciteren én te interviewen .

Running Blind vierde haar tienjarig bestaan . De lopers en 

hun begeleiders brachten ter gelegenheid van dit jubileum 

een bezoek aan het Atlantikwall Museum in Scheveningen .

Voor alle HAAG-vrijwilligers was er in september een 

feestelijke barbecue . In dit nummer hebben we een 

beeldverslag .

Het komend jaar is er nog veel meer feest . We vieren dan 

namelijk ons 110-jarig bestaan! Veel lustrumevenementen 

staan op de agenda, zie achter in dit nummer . En we 

beginnen natuurlijk met de nieuwjaarsreceptie . Iedereen is 

van harte welkom!

Kom ook!  
Nieuwjaarsreceptie op  
za 7 januari vanaf 16.00 uur

Fijne, sportieve en gezonde feestdagen!

redactie@haagatletiek .nl

Deadline kopij HB1: 1 februari 2023

OP OMSLAG: Tessa Krolak Ruttens, clubkampioenschappen
FOTOGRAAF OMSLAG: Tristam Sopacua
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HANS COOLEN

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

Jur Sturing geeft de Haagse Hègâh door aan Ileen de Ridder .

'Ileen, jij laat je altijd van je allerbeste kant zien voor onze 

mooie club . Van wedstrijdatlete tot trainer, je doet het allemaal 

uit muntend . Nadat je eerst ervaring opdeed bij het trainen van 

de pupillen, hielp je mij met training geven voor de groep 

waarin je nota bene zelf atlete was . Al snel werd je een heel 

sterke en belangrijke trainer voor deze groep en heb je veel 

last van mijn en andermans schouders gehaald! Je geeft niet 

alleen leuke en pittige trainingen, maar je hebt ook een goed 

luisterend oor en de atleten kunnen met hun zorgen en vragen 

altijd bij je terecht . Zelfs al weet je het antwoord niet, je doet 

er alles aan om erachter te komen . En vandaag ben je – 

ondanks een hersenschudding – bij een overleg én neem je dit 

compliment in ontvangst!

Daarom, Ileen, vind ik dat je de Haagse Hègâh verdient!’

COLUMN 

Atletiek
‘Hans, zou jij in het clubblad een column willen schrijven over atletiek?’

‘Ja, dat lijkt mij wel wat. Het mag prikkelend zijn? Ah des te beter, daar 

hou ik van.’

Het is inmiddels ruim vijftig jaar geleden dat ik mijn eerste 

atletiektraining volgde bij Sjoerd Koster . Daar werd een zaadje 

geplant . In al die jaren ben ik atleet, trainer, coördinator en ‘ouder 

van’ geweest . Daarnaast heb ik er een gewoonte van gemaakt om 

mij met alles te bemoeien binnen onze vereniging . Vaak 

genuanceerd, overleg plegend met gelijkgestemden, maar soms  

ook impulsief en hard tegen hard . Want mijn liefde voor atletiek zit 

in mijn hart en daar moet soms veel voor wijken . Ambitie, passie en 

de overtuiging van hoe ik vind dat je atletiek moet bedrijven, zijn 

mijn drijfveren . Als je iets wil bereiken, dan moet je soms met je kop 

boven het maaiveld uitsteken .

/  Het is de meest 
toegankelijke sport  
ter wereld  /

Een column dus over atletiek, die begint met de loftrompet  

steken over deze sport: lopen, werpen, springen en het liefst een 

combinatie daarvan . Veel mooiers is er niet . Het is de meest 

toegankelijke sport ter wereld . Overal wordt gelopen, liefst om het 

hardst, overal wordt geworpen, kinderen die steentjes het verste 

werpen, overal wordt het gedaan . Ergens op of over springen, ieder 

kind wil die uitdaging aangaan . Zelfs in gebieden waar materiaal 

afwezig is, wordt gesprongen, met een stok, om zo nog hoger te 

komen . 

De naam van onze club verwijst ook naar deze sport . HAAG, dat is 

logisch . Atletiek, nadrukkelijk in onze clubnaam . Atletiek, dat is  

waar ik mij hard voor maak binnen onze club: lopen, werpen, 

springen en het liefst een combinatie daarvan, het meest ultieme 

onderdeel de tienkamp of de zevenkamp . Ik ben er elke dag mee 

bezig . Bijvoorbeeld: hoe zorg ik ervoor dat de omstandigheden zo 

zijn dat een atleet de beste tienkamp of zevenkamp kan neerzetten . 

Genuanceerd en soms ook op het randje de grens opzoekend, maar 

altijd gericht op het beste resultaat .

En hoe mooi is het niet dat we dit jaar een wereldkampioen op de 

tienkamp hebben!

Jur en Ileen
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VAN HET BESTUUR

De vereniging maken wij samen
We naderen het einde van het jaar . Een jaar waarin we teruggingen naar ‘normaal’ . De 
wedstrijden werden weer opgepakt en het clubhuis stroomde weer vol . We maken ons 
op voor een nieuw jaar . 

 

BESTUURSLID BAANATLETIEK U20    /  FROUKJE VAN DEN BERG  

FOTO LINKS  /  RON JENNER

In het bestuur hebben we afscheid genomen van Theo van der 

Linden (Interne zaken) en Anne van der Kooi (Baanatletiek) . We 

danken hen hartelijk voor hun enorme inzet voor onze vereni-

ging . We verwelkomen Govert van Loon, onze nieuwe secretaris . 

Manon van der Velden verlaat het bestuur niet, maar neemt 

samen met mij de post baanatletiek op zich . Zij is verantwoorde-

lijk voor alle senioren en masters, en ik voor alle baanatleten 

U20 .

Zoals jullie niet ontgaan is, kampen we met een vrijwilligers-

tekort . We werken er hard aan om genoeg trainers te werven .  

Bij de pupillen is dat al aardig gelukt . De pupillenstop is opgeheven 

en ook bij de junioren D hebben we een mooie aanwas van 

nieuwe trainers en trainers die vanuit de pupillen zijn door-

geschoven . Maar we kunnen het niet alleen . 

We zijn nog dringend op zoek naar trainers . 

Vooral voor de junioren C, B en A en de 

framerunners . Running Blind is op zoek 

naar lopers uit de loopgroepen die af en  

toe willen assisteren als buddy . Wil jij een 

steentje bijdragen en helpen met trainen? 

Geef je dan op . De vereniging maken wij 

samen .

In september zijn we gestart met de 

OldStars, om ouderen in beweging te 

houden . Dit was zo’n succes dat we dit ook 

komend jaar gaan voortzetten .

Ondanks de inflatie en de energiecrisis 

hebben we besloten komend jaar de 

contributie niet te verhogen . Wel gaan de 

framerunners vanaf de junioren D dezelfde contributie betalen 

als de andere leden . We zijn druk aan de slag met het verduur-

zamen van onze gebouwen . Het clubhuis heeft nieuwe ramen 

gekregen met dubbelglas, de cv-instellingen van zowel het 

clubhuis, de kleedkamers en het krachthonk zijn aangepast . De 

buitenkant en binnenkant van het clubhuis krijgen een opknap-

beurt en de BSO-ruimte is ingericht als opleidingslokaal/extra 

vergaderruimte .

Namens het gehele bestuur wens ik jullie heel fijne feestdagen 

en een gezond en sportief 2023 . We hopen jullie allemaal te zien 

op de nieuwjaarsreceptie op 7 januari vanaf 16 .00 uur . Dit is ook 

de start van ons 110-jarig jubileum .
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REPORTAGE

Clubkampioenschappen   
Haag Atletiek
Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober organiseerde de Commissie Atletiekevenementen de 
traditionele clubkampioenschappen op de Laan van Poot . In totaal deden 178 deelnemers 

mee, vanuit de jeugd, de senioren en de masters .

FOTO'S  /  TRISTAM SOPACUA

Foto: Henk Verploegh
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LEDENRAAD

Verduurzaming is nodig
Op donderdagavond 24 november kwamen het bestuur en de ledenraad bijeen . 
Zij  vergaderen minimaal tweemaal per jaar . Alle leden van de vereniging kunnen 
deze  gezamenlijke vergaderingen bijwonen . Een kort overzicht van de belangrijkste 
 agendapunten .

TEKST  /  JAN WASSINK  /  FOTO   /  JAN GROENESTEIN

BEGROTING 2023 EN CONTRIBUTIE

Haag Atletiek heeft ondanks de beperkende coronamaatregelen 

een goed financieel jaar achter de rug . Dit is onder meer te 

danken aan de opbrengst van de World Police & Fire Games en de 

ontvangen coronasubsidies . Het bestuur heeft gemeend om het 

positief saldo niet in te zetten voor teruggave van contributie 

(zoals vorig jaar), maar de contributie voor 2023 niet te verho-

gen . Daarmee profiteren álle leden van de positieve cijfers . De 

ledenraad heeft daar unaniem mee ingestemd en de begroting 

2023 goedgekeurd .

Het bestuur heeft aangegeven dat – gelet op de gestegen 

energieprijzen – de contributie voor 2024 waarschijnlijk wel 

omhooggaat . Verder zal een aantal maatregelen worden 

genomen . ‘Verduurzaming is noodzaak!’ Gedacht wordt aan 

onder andere meer zonnepanelen, deurdrangers en bewegings-

melders . Heb jij nog tips? Mail ze aan de secretaris van het 

bestuur via sechaag@gmail .com . 

Statuten en huishoudelijk reglement
De ledenraad heeft ingestemd met de voorgestelde wijzigingen 

van de statuten en het huishoudelijk reglement . Het gaat om  

een aantal kleinere wijzigingen . De statuten worden nu ter 

goedkeuring voorgelegd aan de Atletiekunie . 

Benoemingen
De ledenraad heeft ingestemd met de benoeming van Govert  

van Loon als secretaris van het bestuur . Hij volgt Manon van der 

Velden op, die als bestuurslid baanatletiek senioren verder gaat . 

Welkom Govert van Loon! De ledenraad heeft ook ingestemd met 

de herbenoeming van Pierre Heijnen als bestuursvoorzitter voor 

de komende drie jaar .

Waarderingen
De ledenraad heeft ingestemd met de waarderingen die het 

bestuur heeft voorgesteld . De ledenraad had zelf ook een 

voorstel, dat het bestuur heeft overgenomen . Deze waarderingen 

zullen tijdens de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari bekend 

worden gemaakt . 

Voorstel activiteiten 110 jaar Haag Atletiek 2023
In 2023 viert Haag Atletiek haar 110-jarig bestaan . Tijdens dit 

lustrumjaar zullen vele activiteiten worden georganiseerd . 

De ledenraad heeft ingestemd met de voorgestelde activiteiten .

Zo zal onder andere een lustrumklassement voor iedere HAAG -

wegatleet worden opgezet . Dit klassement is gebaseerd op ten 

minste zeven deelnames aan wedstrijden/evenementen en 

prestatie per categorie (sekse, leeftijden) . 

Toekomst BSO
De kinderopvangorganisatie heeft de huur opgezegd van de 

BSO-ruimte per 1 juli 2023 . 

Het bestuur en de ledenraad hebben gediscussieerd over een 

aantal opties om de ruimte in de toekomst te gebruiken .

De ledenraad heeft de voorkeur uitgesproken om als vereniging 

de ruimte zelf te gaan gebruiken . Hiermee kan het krachthonk 

worden uitgebreid en kunnen we ruimte creëren voor bijeen-

komsten, opleidingen en mogelijk gedeeltelijke verhuur voor 

bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding .

Nieuwbouw
De plannen voor nieuwbouw staan de komende jaren in de 

ijskast . De huidige gemeente heeft er namelijk een andere kijk 

op . Het plan is nu te investeren in verduurzaming en verbetering 

van de bestaande accommodatie (clubhuis, BSO, overige 

ruimtes) . Ook wordt onderzocht of het mogelijk is een kleine hal 

te realiseren op het sportpark .

Tot slot bedankten het bestuur en de ledenraad Corry Fransen en 

Willem Wissink met een bloemetje voor hun bijdrage aan de 

ledenraad . Zij traden af .
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INTERVIEW

Eerst terug naar deze zomer, naar de dagen dat Gabriel wereld-

kampioen werd in Colombia . Vader Emmy en moeder Barbara 

hebben twee lange avonden aan de livestream gekluisterd gezeten . 

‘We vonden het heel spannend om de wedstrijd thuis te volgen . We 

zijn gewend om met onze zoon mee te gaan, maar dat lukte dit keer 

niet . Op het scherm van onze laptop zagen we dat hij in goeden 

doen was, hij zag er heel ontspannen uit .’ 

Zijn ouders zagen dat goed, vertelt Gabriel . ‘Ik had me voorgenomen 

om vooral te genieten en niet te denken aan afstanden of tijden . Dat 

was een wijze les die ik heb overgehouden van de EK U20, waar ik 

vorig jaar aan meedeed . Daar eindigde ik maar net in de top tien .’ 

Zijn wereldtitel biedt nieuwe kansen
Na het behalen van de wereldtitel op de tienkamp is Gabriel Emmanuel (19) weer over-
gegaan tot de orde van de dag . Maar volgend jaar wacht hem een nieuwe uitdaging: 
 sporten en studeren in Amerika . ‘Daar ligt mijn kans om een nog betere tienkamper  
te worden .’

TEKST  /  KEES VAN SCHIE  /  FOTO  /  KEES VAN SCHIE EN TRISTAM SOPACUA

Op de tweede dag werd het achtste onderdeel, het polsstok-

hoogspringen, bijna een struikelblok . Gabriel komt maar tot 3,70 m en 

levert veel in van zijn voorsprong . ’Het zorgde er wel voor dat ik scherp 

bleef voor het speerwerpen en de afsluitende 1500 m’, vertelt hij . 

Toen Gabriel juichend over de finish kwam, was thuis de ontlading 

groot . ‘We waren superblij en dachten wauw, het is gelukt, hij heeft 

zijn droom waargemaakt, het harde werken is beloond’, laat moeder 

Barbara weten . ‘Maar we konden onze vreugde op dat moment 

alleen kwijt met wat heen-en-weerappjes . Pas de volgende dag 

hebben we elkaar echt kunnen spreken .’ 



Terug in Den Haag valt het Gabriel niet mee om het dagelijks leven 

op te pakken . Zijn ouders merken ook dat het wereldkampioenschap 

hem veranderd heeft . ‘Hij is zelfverzekerder geworden .’ ‘Dat klopt’, 

vult Gabriel met een glimlach aan . ‘Mijn droom om een goede 

tienkamper te worden is veranderd in een passie om een nog betere 

te worden .’ Ondertussen staat hij weer vijf dagen per week op de 

baan . ‘De ene dag is dat voor een sessie van twee uurtjes, de andere 

dag ben ik er wel vier uur bezig’, gaat Gabriel verder . ‘Ik doe 

algemene trainingen, maar moet ook elk onderdeel in de gaten 

houden . Ik ben een perfectionist en altijd bezig om mijn techniek bij 

te schaven . Verschillende trainers bij HAAG helpen me daarbij en ik 

haal informatie van Youtube . Daarnaast laat ik regelmatig filmpjes 

van mijn presteren maken en analyseer ik die zorgvuldig . En ik 

schroom niet om ook hier hulp bij te vragen . Zo deel ik via Instagram 

mijn beelden met een goede Canadese discuswerper . Hij wijst mij 

dan op technische details . Ik besef dat het steeds moeilijker wordt 

om beter te worden, maar gelukkig zit er nu nog genoeg rek in mijn 

ontwikkeling .’ 

Een ander opvallend feit is dat Gabriel niet in het krachthonk komt . 

‘Waarschijnlijk ben ik hierin de enige meerkamper’, vertelt hij . ‘Veel 

van mijn trainingsvormen werken al spierversterkend en ik heb het 

voordeel dat ik snel sterk word .’ Thuis zorgt Gabriel ook goed voor 

zichzelf . ‘Met dagelijkse kleine oefeningen en warm-koude douches 

voorkomt hij blessures’, vertelt vader Emmy . ‘En naast zijn voedings-

supplementen eet hij gezond, een beetje vlees en veel fruit en 

groente . Tegenwoordig maakt hij dat zelf klaar en blijkt dat hij koken 

nog leuk vindt ook .’

Na de WK werd Gabriel benaderd door een aantal Amerikaanse 

coaches en uitgenodigd bij vier verschillende colleges om te komen 

kijken . Samen met zijn ouders is hij de oceaan overgestoken . ‘Ik ben 

onder de indruk van de faciliteiten en de mogelijkheden daar’, 

vertelt hij . ‘Er wordt veel moeite gedaan om sporten en studeren 

samen te laten gaan . Ik heb nog geen collegekeuze gemaakt, maar 

wel besloten om naar de VS te gaan . Dit schooljaar wil ik hier mijn 

vwo-diploma halen, ik moet nog vier vakken afsluiten . In augustus 

maak ik de overstap .’ Moeder Barbara vult aan: ‘Als zijn toekomst 

daar ligt, moet hij ervoor gaan . We hebben met eigen ogen kunnen 

zien dat het goed is .’ 

/  Gelukkig zit er nog 
genoeg rek in mijn 
ontwikkeling  / 
Zijn atletiektoekomst ligt dus voor een groot deel in de VS, maar 

Gabriel is wel van plan om terug te komen voor belangrijke 

nationale kampioenschappen . ‘Toch bekijk ik het per seizoen’, zegt 

hij . ‘Als wereldkampioen kan ik nu een uitnodiging van de befaamde 

tienkamp in het Oostenrijkse Götzis verwachten, maar ik ga kijken of 

dat in mijn schema past . Twee doelen staan boven aan mijn lijstje: de 

EK U23 in Finland en de 8000-puntengrens doorbreken .’ Zijn ouders 

knikken instemmend en verheugen zich al op een nieuwe reis .
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RENÉ KROPMAN

COLUMN

Je hoofd leegmaken
De kreet ‘je hoofd leegmaken’ wordt veel gebruikt bij het 

hardlopen . Maar wat wordt ermee bedoeld? Betekent het een 

poging om rust te brengen in de veelheid van gedachten? Is 

het een poging om letterlijk de dagelijkse beslommeringen 

even te ‘ontlopen’? Is het de uitdrukking van een wens om je 

gemoed, je gevoelens even tot rust te brengen? Is het lopen 

daarvoor geschikt? Of ga je juist piekeren tijdens een 

duurloop?

Op internet las ik dat er maar liefst zeven manieren zijn om je 

hoofd leeg te maken . Om te beginnen de ‘braindump’: 

opschrijven wat je allemaal bezighoudt . Verder volgen o .a . 

afleiding, meditatie, het in perspectief zetten en het zoeken 

naar een luisterend oor .

/  We zijn altijd maar 
bezig met zingeving   /

Maar kennelijk kan het ook door hard te lopen . Ik stel me voor 

hoe dat gaat . Bij het lopen voel je met al je zintuigen dat je lijf 

functioneert . Het kost moeite, maar je ervaart ook aangename 

sensaties . Je fysieke bestaan wordt met hijgen en zweten en 

soms pijn benadrukt . Bij het lopen ligt de nadruk niet op het 

denken, maar op het doen en beleven . Op de vanzelfsprekend-

heid van het lichaam en de beweging . Niet op het nadenken 

over een dieper onderwerp .

We zijn altijd maar bezig met zingeving, ‘invulling’ en 

betekenis zoeken . Niks doen, wat lummelen of zomaar wat 

aanrotzooien is er vaak niet meer bij . Onze tijd moet ‘nuttig’ 

worden besteed . Maar misschien is dat het wel: geen 

bedoeling zoeken, geen betekenis toekennen . Alles laten zijn 

wat het is . Bewegen! Als dat het hoofd leegmaken is, wil ik er 

wel een stuk voor lopen .

HARDLOPERS ZOALS 
JULLIE HELPEN WIJ 
GRAAG
NET ALS JULLIE ZIJN WIJ FERVENTE
HARDLOPERS EN DELEN WIJ GRAAG 
ONZE PASSIE.
MET MERKEN ALS FUSION, NIKE, 
NEW BALANCE, BROOKS, SAUCONY, 
MIZUNO, HOKA EN ASICS HEBBEN 

WE EEN MOOIE COLLECTIE KLEDING, 
SCHOENEN EN ACCESSOIRES IN DE
WINKEL VOOR JE KLAAR.

WE ZIEN JE GRAAG IN DE WINKEL!

Herengracht 52b | 2511EJ Den Haag | 070-3240880 | denhaag@run2day.nl

@run2daydenhaag
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Trainer Jan Wassink ontmoet 
buurtsportcoach Casy El Bouhnani
Op donderdag 20 oktober organiseerde het Haags Verhaal een verhalenavond met Haag   
Atletiek en Buurtsportcoaches over de maatschappelijke impact van sport . In dit verhaal 
 ontmoeten hardlooptrainer en fietslescoach elkaar op de Laan van Poot .

TEKST  /   KEES VAN NIEUWAMERONGEN  /   FOTO'S  /   NICK MEINES

Een topman van KPMG komt via het trainen 

bij HAAG van zijn overgewicht af, stopt met 

roken en drinken, en verkoopt zijn auto . Hij 

raakt zijn pijntjes kwijt, krijgt veel meer 

energie en is nog nooit zo fit geweest . Een 

net uit Marokko aangekomen dame ziet 

iedereen in Nederland fietsen en wil dat 

ook . Via de Buurtsportcoach leert zij fietsen 

en haar wereld wordt ineens veel groter . En 

zij heeft nog nooit zoveel vrijheid gehad .

Twee voorbeelden over hoe sport je leven 

volledig op zijn kop kan zetten . Maar de 

verhalen gaan op 20 oktober in het clubhuis 

van HAAG verder . Verhalen van twee mooie 

mensen die geen makkelijk leven leiden:  

Jan Wassink, trainer van HAAG, en Casy El 

Bouhnani, coördinerend buurtsportcoach 

van de gemeente Den Haag . Jan en Casy 

namen ons mee naar hun jeugd en 

opvoeding, over wat er mocht en niet 

mocht, en over verlies . Maar ook over steun 

en vriendschap en uiteraard heel veel over 

sport . Beiden vertellen uitgebreid over hoe 

sport hun leven veranderd heeft, en hoe zij 

een bijdrage willen leveren aan de 

gezondheid, het welzijn, de integratie en 

zelfs het vertrouwen van mensen met soms 

een heel andere achtergrond . Want door de 

ontmoeting van Jan en Casy ontmoeten de 

Veluwezoom en Marokko elkaar, de 

Vogelwijk en de Schilderswijk, de duinen en 

het steen, jongeren en ouderen, sporters en 

niet-sporters . En leden van HAAG, die zo 

verwend zijn met een vereniging om zich 

thuis te voelen, en mensen voor wie een 

vereniging letterlijk een andere wereld is en 

die volkomen onbekend met sport zijn . Alles 

binnen één stad .

Haags Verhaal, een maatschappelijk initiatief 

dat bruggen wil slaan tussen groepen en 

wijken binnen Den Haag, organiseerde de 

avond en bracht inderdaad een andere kant 

van Den Haag naar de Laan van Poot . En 

daarmee ook de vraag hoe wij die brug over 

kunnen . Op het terrein van senioren hebben 

Jan en Casy elkaar al gevonden met het 

OldStars-project, een initiatief om 55-plussers 

in beweging te houden . En de passie die 

beiden uitstralen als ze het hebben over de 

verbinding en het maatschappelijk belang 

van sport, doet vermoeden dat deze avond 

nog wel een vervolg zal krijgen .

Voor meer over het Haags Verhaal, kijk op 

www .haagsverhaal .nl . Ook voor mooie 

podcasts en volgende verhalenbijeenkomsten .
Jan Wassink

Casy El Bouhnani
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/  Zelfs Fanny 
 Blankers-Koen  
wist wie ik was  / 
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Gerard de Bruin (100),   
een krasse knar vol verhalen
Op 11 november van dit jaar vierde onze oud-voorzitter en erelid Gerard de Bruin  
zijn honderdste (!) verjaardag . ‘Of we hier wel aandacht aan zouden besteden!’,  
vroeg Gerard Straver, vriend van Gerard de Bruin en ook HAAG-lid . We gingen op  
bezoek bij deze krasse knar, die heel symbolisch aan de Oudlaan in Pijnacker woont .

TEKST EN FOTO  /  EDOUARD VAN AREM

Gerard de Bruin is geboren en getogen in Den Haag, en op latere 

leeftijd naar Pijnacker verhuisd . Honderd jaar, maar nog steeds  

goed bij de tijd . ‘Ik heb wel wat mankementjes en ik zie niet meer  

zo goed . Mensen zie ik vooral als schimmen, die moeten echt dicht-

bij komen om ze te herkennen . En mijn gehoor is ook niet meer wat 

het was .’ Maar wat wil je, als je honderd jaar bent .

Zijn geheugen is echter nog prima . Het ene verhaal na het andere 

vertelt Gerard, vaak breed uitgemeten en soms tot in de kleinste 

details . ‘Als jongetje was ik een draadnagel . Lang en dun, niet 

sterk . Mijn gezondheid was niet zo goed . Ik ben drie keer naar een 

gezondheidskolonie gestuurd om aan te sterken . Daardoor raakte ik 

wel achter op school . Ik moest steeds bijgespijkerd worden .’

In de zesde klas van de lagere school was Gerard de oudste en de 

langste . ‘Wij hadden thuis geen geld om te sporten, maar ik kon wel 

lid worden van Lenig en Snel, de voetbalclub van onze school . Daar 

werd echter helemaal geen training gegeven . Ik kreeg een boek te 

leen van een jongen uit onze straat en daar haalde ik oefeningen uit . 

Ik ging de training zelf geven, met resultaat . Op het paastoernooi 

van de scholen werden wij eerste!’

Gerard had aanleg voor sport . Met voetballen was hij een snelle 

linksbuiten, bij de atletiek was hij een sprinter en een tienkamper . 

‘In 1936 volgde ik de Olympische Spelen in Berlijn . Prachtig vond ik 

de atletiek . Omdat het voor jongens zoals ik die uit een arbeiders-

milieu kwamen, moeilijk was om lid te worden van een atletiek-

vereniging, besloten Wim van Hest, Herman Helmich en ikzelf in 

1937 een club op te richten . Dat werd L .D .A ., Lenig door Atletiek .’

De contributie was drie cent, het terrein waarop gesport werd het 

Newtonplein in Den Haag . ‘We hadden geen geld om een echte 

 atletiekbaan te huren, maar we hadden wel veel plezier . En waar  

we konden, deden we ook mee aan wedstrijden . Ik heb driemaal  

op een NK aan de tienkamp meegedaan en zelfs tegen de bekende 

Eef Kamerbeek gesport .’

In de oorlog zat Gerard op verschillende plaatsen ondergedoken . 

Van sporten kwam niet veel meer . In 1944 hield L .D .A . op te bestaan . 

Na de oorlog ging Gerard als militair naar Nederlands-Indië . Terug 

in Nederland pakte hij het sporten weer op . ‘Ik ging handballen bij 

Wings, aan de Mozartlaan . Ook daar ging ik training geven . En toen 

het handbal een keer stillag, gaf ik een atletiektraining . Dat sloeg 

zo aan, dat een groepje vroeg of we dat niet vaker konden doen . Zo 

hebben we L .D .A . opnieuw leven ingeblazen . De club groeide en we 

konden gaan trainen op de Laan van Poot .’

Gerard besloot in 1968 te stoppen . Hij verhuisde naar Pijnacker .  

Ed Turk vroeg hem toen te helpen om in Zoetermeer een atletiek-

club op te richten . Dat deed Gerard . Ilion was geboren . ‘Ik heb  

daar ook van alles gedaan . Tot 2000 . Toen was ik 78 en vond ik  

het wel genoeg .’

Naast zelf sporten, trainingen geven en bestuursfuncties was Gerard 

actief als starter, jurylid en opleider van juryleden . ‘Ja, dat heb ik 

ook veel gedaan . Ik was altijd herkenbaar op de atletiekbaan in mijn 

grijze broek en blauwe blazer en witte pet, met mijn juryband om de 

arm . Want je moet goed herkenbaar zijn . Ik heb bij veel wedstrijden 

gejureerd . Zelfs Fanny Blankers-Koen wist wie ik was .’

Wat heeft die sport hem allemaal gebracht? ‘Ik heb altijd bij de PTT 

gewerkt, maar daar werd ik nooit gewaardeerd . In de sport wel . Ooit 

was ik een lichtgewicht en dacht ik niet dat ik veel aan sport kon 

doen . Maar ik heb er heel veel plezier aan beleefd .’

Zijn honderdste verjaardag vierde hij thuis . Een dag met zijn drie 

dochters, een dag met zijn vier kleinkinderen, achterkleinkind en 

wat familie . De burgemeester kwam langs en een groepje sport-

vrienden: Gerard Straver, Ed Turk, Ed Hogerland en Pim van Crugten . 

Van de laatste hangt een speciaal schilderij aan de muur bij Gerard . 

Een herinnering aan Indië . Gerard is er niet aan toegekomen om ook 

daar over te vertellen .
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Helene 2e van links, Carl geheel rechts

De afgelopen zomer vierden we mijn verjaardag, en gelijk ook een 

beetje die van mijn man Carl, op een boot . Vanaf Roelofarendsveen 

voeren we door het Groene Hart met een groep familie en vrienden, 

hapje en drankje erbij . Kortom: genieten!

Nadat we de gasten hadden uitgenodigd, kwam de vraag: ‘Wat wil  

je voor je verjaardag hebben?’ Nou, niets eigenlijk, het varend  

feestje was al een cadeau genoeg . Maar daar namen de gasten geen 

genoegen mee . Dan een bijdrage voor een goed doel, maar welk doel?

Carl en ik zijn al jaren lid van Haag Atletiek . Bij HAAG komen we 

niet alleen handen tekort, maar soms ook geld . Onder andere voor 

de framerunners, waar de behoefte groeit aan meer en grotere 

fietsen . Deze groep gemotiveerde, wat kwetsbare sporters bijstaan 

met een donatie sprak ons en gelukkig ook onze gasten aan .

Op zaterdag 22 oktober bezochten we de framerunners na hun 

training om hen bezig te zien . En om te vertellen dat wij € 750 

doneerden voor een nieuwe framefiets! Zo was het feest niet alleen 

voor ons heel fijn, maar hopelijk ook voor de framerunners van 

Haag Atletiek . Zet ‘m op framerunners!

•  
•  

•  
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Via varend feesten naar framerunnen 
TEKST  /  HELENE MARCUS  /  FOTO  /  FROUKJE VAN DEN BERG



INTERVIEW

De eeuw van Korff de Gidts
Zo opa, zo vader, zo zoon
Trots zijn Sandra en Wim Korff de Gidts, op hun kantoor dat dit jaar honderd jaar bestaat . 
Maar het werd niet alleen hun eigen feestje . ‘Wij houden erg van verrassingen .’ 

TEKST  /  ANNELIES DE JONGH   /  FOTO  /  EDOUARD VAN AREM

Als opa Philip Korff de Gidts in 1922 zijn kantoor aan huis op de 

Anna van Burenstraat opent, ziet de makelaarswereld er heel anders 

uit dan nu . Wim: ‘Vroeger was een makelaar bijvoorbeeld ook 

hypotheekadviseur .’ Veel minder mensen konden een huis kopen . 

‘Mijn opa had naast zijn werk nog genoeg tijd voor andere dingen . 

Heel anders dan ik nu leef . De markt is veel transparanter geworden 

sinds we Funda hebben . En er zijn heel veel makelaarskantoren 

bijgekomen .’ 

/  Zijn huis, zijn 
 kantoor, alles was  
in één keer weg  /
Crisis
Maar niet alles verandert . ‘Mijn vader heeft 

altijd gezegd: ook jij gaat een keer een crisis 

meemaken’, vertelt Wim . ‘En inderdaad, in 

2007 kwam er een wereldwijde financiële 

crisis en stortte de markt in .’ Er is altijd wel 

ergens onrust in de wereld . De oorlog in 

Oekraïne nu heeft invloed op de economie 

en daarmee ook op de huizenmarkt . Wims 

opa maakte het vergissingsbombardement 

op Bezuidenhout nog mee . ‘Zijn huis, zijn 

kantoor, alles was in één keer weg . Hij 

begon opnieuw op de Regentesselaan, 

samen met mijn vader, die toen twintig was . 

Die verhuisde het kantoor in 1964 naar de 

Van Boetzelaerlaan .’

Muurschildering
En daar zitten Wim en Sandra in 2022 nog 

steeds . Een feestje waard . Sandra: ‘We 

hadden als team heel veel ideeën . Als thema 

verzonnen we: Wij verrassen .’ Ze verrasten 

bijvoorbeeld alle mensen die op huisnummer 100 wonen met een 

chocoladevignet . Het Statenkwartier werd verrast met een 

schitterende art-nouveau muurschildering op de zijkant van het 

kantoorpand . Ook de stad Den Haag wordt verrast: in december 

krijgt de Stichting Straat Consulaat, die zich inzet voor dak- en 

thuislozen, een tent en een slaapzak voor elke aan- of verkoop . En 

iedere maand draait het Rad van Fortuin . 

Bidon
Ook die andere, bijna jubilerende, bejaarde aan de Laan van Poot 

werd verrast: op 12 oktober mochten de leden van HAAG hun geluk 

beproeven met het Rad . ‘Het was een groot succes’, vertelt Sandra . 

‘Er waren zelfs oud-leden speciaal hiervoor gekomen .’ En voor 

iedereen was er een cadeautje: een bidon met het logo van Korff de 

Gidts . 

Het jubileumjaar loopt bijna ten einde, maar de honderdjarige barst 

nog van de energie . En van de ideeën . ‘Volgend jaar de afterparty’, 

zegt Wim voor de grap . ’En dan is het thema: Wij blijven verrassen .
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Clubkampioenschappen
FOTO'S  /  TRISTAM SOPACUA
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Dit zijn de nieuwe pupco’s!
In oktober hebben Regina en Joris het stokje overgenomen als nieuwe coördinatoren  
van de pupillen (oftewel de pupco's) . Ze coördineren het reilen en zeilen van de   
bijna tweehonderd pupillen . Ze zijn de spin in het web naar de (ouders van) pupillen,  
de  trainers, het bestuur en andere vrijwilligers .

FOTO  /  FROUKJE VAN DEN BERG

Regina is moeder van Milu, nu een pup A1 . ‘Het afgelopen jaar ben 

ik al actief geweest tijdens wedstrijden als jurylid en supporter van 

Milu . Sinds de zomer hebben jullie me al kunnen zien warmlopen 

naast pupco’s Tamara en Marike . Verder werk ik in Rotterdam en 

wandel en dans ik graag . Tot op de baan!’

Joris is papa van Jonathan (A2) en Benjamin (B) . ‘Vorig jaar zijn we 

met het gezin van Rotterdam naar Kijkduin verhuisd, waar we in de 

prachtige 'Duinvallei' wonen, nabij het strand . Iedere dag weer een 

feestje! Op zoek naar een leuke sport kozen de boys voor atletiek en 

kwamen we in december bij HAAG terecht . Het zal aanpoten wor-

den, naast mijn 'andere baan' bij adviesbedrijf KPMG, maar ik kijk 

ernaar uit om ook achter de schermen bij te dragen aan het plezier 

van alle pupillen!’



Meldplicht bij seksuele 
 intimidatie?

VCP

Bij seksuele intimidatie of seksueel grensoverschrijdend gedrag heb je als lid van onze 
vereniging de plicht om dit te melden bij het bestuur . Wie of wat verplicht jou dat?  
En wat als je geen melding doet? 

TEKST  /  RENÉ KROPMAN EN RENÉE VAN ENGELEN, VERTROUWENSCONTACTPERSONEN

Tuchtzaken op het gebied van seksuele intimidatie, doping en 

matchfixing binnen de atletiek worden behandeld door het 

Instituut Sportrechtspraak (ISR) . Volgens het ‘Tuchtreglement 

seksuele intimidatie Instituut Sportrechtspraak’ is er een 

meldplicht bij seksuele intimidatie . Ieder lid van de Atletiekunie 

dat een redelijk vermoeden heeft van seksuele intimidatie of 

seksueel grensoverschrijdend gedrag, moet hiervan melding 

maken bij het bestuur van zijn atletiekvereniging .

Het bestuur is op zijn beurt verplicht dit vermoeden te melden  

bij de Atletiekunie of het Centrum voor Veilige Sport Nederland 

(CVSN) . Deze melding gaat altijd in overleg met het slachtoffer . 

Alleen met toestemming van het slachtoffer wordt gemeld . De 

Atletiekunie of het CVSN kan de zaak melden bij het ISR . Bij  

een vermoeden van misbruik schakelt het bestuur de politie in .

Bedenk dat het voortbestaan van misstanden je medeatleten 

ernstige schade kan toebrengen . Er bestaat de mogelijkheid om 

misstanden anoniem te melden .

Je kunt altijd contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon 

van Haag Atletiek . Die kan je verder helpen .

wat bedoelt de atletiekunie  
met seksuele intimidatie?

Seksuele intimidatie is elke vorm van ongewenst verbaal,   

non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele duiding dat  

als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon  

wordt aangetast. 

Van seksuele intimidatie kan al sprake zijn als iemand dat als 

zodanig ervaart. Dat kan heel verschillende zaken betreffen, 

bijvoorbeeld:

• seksueel getinte opmerkingen of ‘grappen’;

• naroepen, nafluiten;

• aanrakingen of handtastelijkheden;

• aanranding of verkrachting.

vcp’s haag atletiek

René Kropman: 

vcpkropman@haagatletiek.nl, M 06 52055342

Renée van Engelen: 
vcpvanengelen@haagatletiek.nl, M 06 83223545
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Onze nieuwe clubkledingleverancier

SPONSOR

HAAG heeft een nieuwe kledingleverancier . Xcelsior heeft het overgenomen van  
Zier Running . Eigenaren Jos en Annemarie Gerner willen ook vraagbaak zijn voor de 
 vereniging . ‘Elke HAAG-klant krijgt van ons een gericht antwoord op een hardloopvraag .’

TEKST EN FOTO  /  KEES VAN SCHIE 

Met Xcelsior hebben Jos en Annemarie Gerner geen gewone 

sportzaak, maar runnen ze een expertisecentrum, gespecialiseerd in 

voeten en schoenen . Kleding verkopen ze niet, maar voor de 

clubkleding van HAAG maken ze een uitzondering .

Annemarie: ‘Toen een paar maanden geleden deze vraag kwam, 

stonden we niet meteen te springen . We hebben het druk in de zaak . 

Uiteindelijk besloten we het toch te doen . HAAG is onze club en die 

laat je niet in de steek .’

Jos: ‘Alle kleding hangt in de winkel, maar we willen ook regelmatig 

bij HAAG langskomen . Bij de clubkampioenschappen van begin 

oktober hebben we er al een goede ervaring mee gehad . Het was  

zo druk bij ons ‘winkeltje’ dat we geen tijd hadden voor een kopje 

koffie of een boterhammetje .’

Annemarie: ‘We zijn geen internetwinkel . We willen dat de sporters 

de kleding kunnen passen en een praatje maken hoort er voor ons 

bij . We waren aangenaam verrast door alle enthousiaste reacties .’

Jos: ‘De voorraad die Zier Running nog had, hebben we 

overgenomen . Maar we hebben ook contact gelegd met leveranciers . 

Zo garandeert Craft dat de speciale aanmaak van de HAAG-kleding 

wordt voortgezet . Daar zijn we blij mee, want dat bedrijf levert goed 

en functioneel materiaal . Voorlopig komen er ook geen grote 

veranderingen in het kledingpakket . Alleen de lange groene broek 

bij de jeugd wordt zwart-groen .’

Annemarie: ‘De jeugd is de grootste gebruiker van de clubkleding . 

We gaan tijd voor ze vrijmaken en zullen aanwezig zijn bij speciale 

trainingen of evenementen . Maar ze mogen ook altijd langskomen 

bij onze winkel in de Weimarstraat .’

ADVIES
Annemarie: ‘Naast het leveren van de kleding willen we de  

kennis van ons expertisecentrum inzetten . Op de club willen  

we bijeenkomsten organiseren waarbij we trainers en andere 

geïnteresseerden informeren over loopscholing en looptechniek .  

En elke HAAG-atleet mag ons een vraag stellen . We zullen ze 

algemene tips over hardlopen geven, maar ook praten over 

blessurepreventie en een advies geven over goed schoeisel .’ 

Jos: ‘De antwoorden kunnen ook heel specialistisch zijn . Met  

onze kennis over podologie en onze apparatuur kunnen we 

hardloopkwaaltjes herkennen en gericht advies geven over de 

behandeling ervan . Dan hebben we het bijvoorbeeld over 

schoenaanpassingen of fysiotherapie .’

Annemarie: ‘We zullen altijd eerst kijken of we iets voor je kunnen 

betekenen zonder dat het geld kost . Zo laagdrempelig als mogelijk . 

Bij het CPC-project loopt nu een proef dat de deelnemers hun 

vragen kunnen stellen via WhatsApp . Dan zitten die lopers niet vast 

aan een spreekuur en ze krijgen gegarandeerd een gericht antwoord 

van ons .’

Jos: ‘We weten wat goed is voor een hardloper . Het gaat erom dat je 

probleem wordt opgelost . Daar willen we graag bij helpen .’

Annemarie: ‘En daarbij kunnen wij extra handen goed gebruiken . 

Xcelsior heeft meerdere vacatures openstaan . We zoeken mensen 

die willen werken als verkoper, aan de balie of in de werkplaats .  

Ben je geïnteresseerd, meld je dan bij ons .’
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De zoladz-test, ook wel aangeduid als de 5x6-minutentest, is 

bedacht en uitgewerkt door de Poolse fysioloog Jerzy Zoladz . Hij  

was van mening dat het aerobe uithoudingsvermogen evenredig 

ontwikkeld moest zijn . Dit bereik je door te trainen op vijf 

verschillende inspanningsniveaus (zones) op basis van je hart-

frequentie (Hf): Hfmax-50, Hfmax-40, Hfmax-30, Hfmax-20 en 

Hfmax-10 . Het idee is dat als je bij een lage Hf je snelheid verbetert, 

dit zich ook vertaalt naar de hogere niveaus . Oftewel, alle niveaus 

verbeteren zich . Ook trainen bij een lage snelheid is dus zinvol . Je 

hoeft dus niet altijd hard en hebt hierdoor minder hersteltijd nodig .

Met de zoladz-test bepaal je welke afstand je kunt afleggen in zes 

minuten in de vijf verschillende inspanningsniveaus . Tussendoor 

heb je twee minuten rust . Je kunt dan terugwandelen naar het 

beginpunt en het aantal gelopen meters doorgeven . Daarna start je 

weer in een hoger inspanningsniveau . 

 Voor deze test heb je het volgende nodig: atletiekbaan, pionnen  

om de 20 m langs de baan, hartslagmeter en een buddy die alle 

resultaten noteert en de tijd in de gaten houdt . Je buddy noteert  

niet alleen je Hf, maar ook je rondetijden . Dit om te controleren of  

je rondetijden constant zijn .

Als eerste bepaal je je theoretische Hfmax . Dat doe je met de 

rekenmethode van Tanaka: 208 - (leeftijd × 0,7) . Voorbeeld: Je 

leeftijd is 60 . Je Hfmax is dan 208 - (60 × 0,7) = 166 . De 

inspanningszones zijn dan: 166 - 50, 166 - 40, enz . 

Omdat je steeds zes minuten loopt, kun je ook heel snel berekenen 

wat je loopsnelheid is: je deelt het aantal gelopen meters door 100 . 

Voorbeeld: Je loopt 1500 m . Dat komt overeen met 15 km/u . Na de 

test zet je de gelopen afstanden op een rij . Bijvoorbeeld:

Hartfrequenties Vorige test Nieuwe test

HFmax 166 Afstand Km/uur Min/km 400 m Afstand Km/uur Min/km 400 m

Z1 116 1050 10,50 00:05:43 00:02:17 1100 11,00 00:05:27 00:02:11

Z2 126 1140 11,40 00:05:16 00:02:06 1190 11,90 00:05:03 00:02:01

Z3 136 1240 12,40 00:04:50 00:01:56 1290 12,90 00:04:39 00:01:52

Z4 146 1330 13,30 00:04:31 00:01:48 1380 13,80 00:04:21 00:01:44

Z5 156 1400 14,00 00:04:17 00:01:43 1450 14,50 00:04:08 00:01:39

Op basis van deze gegevens kun je snel zien wat je zwakste niveau 

is . Omdat je steeds tien hartslagen harder moet lopen, verwacht je 

ook een lineaire stijgende lijn in de gelopen afstand . Daar waar dat 

niet het geval is, zie je waar je het ‘zwakst’ bent .

De trainingszones die je smartwatch vermeldt, zijn overigens níet 

hetzelfde als de hiervoor genoemde zones .

Een veelvoorkomende fout is te snel starten in de laagste zone . De 

hartfrequentie stijgt dan te snel, waardoor je op de rem trapt . Dat 

geeft schommelingen in de hartfrequentie en snelheid . De test is 

dus ook goed te gebruiken om te leren lopen in een ‘steady state’ . 

Een wisselduurloop leent zich hier heel goed voor .

Meer weten?
Wil je meer weten over de 

zoladz-test als meetmethode? 

Neem dan contact op met  

Jan Slootweg,  

loopgroepen@haagatletiek .nl .

Meten is weten
Zoladz-test
In de vorige Haagse Bluf kwam de coopertest aan bod . Maar er zijn nog veel meer 
 sporttesten waarmee je kunt meten of je conditie is verbeterd . Wat houdt bijvoorbeeld  
de zoladz-test in en wat meet je precies?

TEKST  /  JAN SLOOTWEG  /  FOTO  /  LODEWIJK VAN DONGEN
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ARTIKEL

Na Athene, Dublin, Rome, Praag en Berlijn
De marathon van München
Na twee jaar Covid konden de powerwalkers weer aan een marathon meedoen . Corry, Guusje 
en Willeke kozen voor de halve marathon, Frans en Ton gingen voor de hele . Hardlopers 
Jan en Judith deden ook mee aan de halve marathon . En uiteraard gingen weer de nodige 
supporters mee .

TEKST  /  MARIANNEKE VAN DRIEL  /  FOTO  /  JOHN VAN DE VELDEN 

Op de laatste dag in München hebben we diverse 

bezienswaardigheden bezocht, waaronder concentratiekamp Dachau, 

de Residenz en das Deutsches Museum (een must voor techneuten) . 

Ook hebben we de toren van de Alte Peter beklommen, wat een 

fantastisch uitzicht over de stad bood . ’s Avonds sloten we onze korte 

en sportieve minivakantie af bij (weer) de Italiaan . 

Op woensdag was het tijd om naar huis te gaan . Het waren zeer 

sportieve en boeiende dagen met een leuk gezelschap . Iedereen heeft 

genoten!

Via Loopreizen boekten we een hotel en bestelden we de 

startbewijzen . Frans regelde de treintickets . Mede door vertraging was 

het op vrijdag 7 oktober best een vermoeiende reis van Den Haag via 

Utrecht en Mannheim naar München . ‘s Avonds gingen we eten in een 

echt Beierse gelegenheid, met hoempapamuziek . Op zaterdag naar 

het Olympisch Stadion om de startbewijzen op te halen . Het was 

indrukwekkend om daar te zijn, mede vanwege de gedachten aan het 

bloedbad tijdens de Olympische Spelen van 1972 . Daarbij werden elf 

Israëlische atleten en officials door een Palestijnse terreurbeweging 

gedood . Op zaterdagavond naar een Italiaan voor een goede 

pastamaaltijd en de nodige koolhydraten .

Op zondag 9 oktober zwaaiden we Frans en Ton bij het hotel uit, want 

zij gingen als eersten van onze groep van start . We zouden hen 

aanmoedigen op het 4km-punt . Daar passeerden ze ons in een zeer 

gestaag en goed tempo . Zo gingen ze het wel halen binnen die zes 

uur! Vervolgens gingen alle anderen naar de start van de halve 

marathon bij de Chinese toren . De supporters (Cobi, John en ikzelf)  

haastten zich alvast naar de Ludwigsbrücke (op 14 km) om daar alle 

lopers aan te moedigen . Als eerste kwam Judith voorbij, die aangaf 

dat zij Frans en Ton had gepasseerd . Na verloop van tijd kwamen Jan, 

Frans en Ton voorbij en even later ook Willeke, Corry en Guusje . Erg 

leuk om hen, en ook alle andere lopers, aan te moedigen . 

Er heerste een leuke en aanmoedigende sfeer langs het parcours, met 

veel muziek (vooral slagwerk), wat de lopers duidelijk op prijs stelden . 

Nadat alle lopers van onze groep voorbij waren, spoedden we ons 

naar de finish in het Olympisch Stadion . Helaas hebben we daar alleen 

Corry, Willeke en Guusje zien binnenkomen, de anderen waren al over 

de finish . De lopers vonden het zeer indrukwekkend om het stadion 

binnen te komen . En iedereen was voldaan over de gelopen tijden . Wij 

als supporters hebben trouwens ook bijna een halve marathon lopend 

afgelegd! We sloten deze prachtige dag af met een heerlijke 

tapasmaaltijd . 

Voor maandag had Ton een coolingdown geregeld in de vorm van een 

begeleide fietstocht door München . Deze was erg geslaagd en we 

konden in korte tijd relatief veel zien . ‘s Middags zijn we de stad 

ingegaan en ’s avonds hebben we Koreaans ge-BBQ’d . 

V.l.n.r. Corry, Frans, Guusje, Jan, Willeke, Judith en Ton
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Running Blind viert tienjarig bestaan
Op zaterdag 17 september vierde Running Blind Den Haag haar tienjarig bestaan . Er stond 
onder meer een bezoek aan het Atlantikwall Museum in Scheveningen op het programma . 
Tijdens de rondleiding konden de lopers en hun begeleiders voelen, ruiken en zien hoe 
het was om in deze bunkers te leven in de Tweede Wereldoorlog .

 FOTO'S  /  DALIA BRKULIC EN PETER KAPPERT
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INTERVIEW

John Heemskerk na 17 jaar gestopt 
met Zier Running
Zier Running is niet meer . De winkel aan de Laan van Meerdervoort is sinds 17 september 
gesloten, de winkel in Naaldwijk is verkocht . Zeventien jaar lang stond John Heemskerk 
dag in dag uit in de winkel . Wat gaat hij nu doen?

TEKST  /  EDOUARD VAN AREM

John, waarom ben je gestopt met de winkels?
‘Na zeventien jaar Zier Running Den Haag en dertien jaar Naaldwijk 

was ik er gewoon klaar mee . De twee corona-lockdowns waren 

mentaal zwaar . Verder was mijn nog enige medewerker in Den Haag 

bijna een jaar ziek, waardoor ik de winkel bijna anderhalf jaar in mijn 

eentje heb gedraaid . Een jaar dealen met de Arbodienst en het UWV 

was ook een dingetje . Dit alles maakte dat ik er op een gegeven 

moment gewoon klaar mee was . Ik had Naaldwijk eind 2021 aan 

Sander, mijn medewerker daar, verkocht . En eigenlijk viel snel daarna 

de beslissing om helemaal te gaan stoppen . Het was genoeg .’

Waar werd je vooral blij van in al die jaren?
‘Het leukste was het klantencontact . Zier Running was voor veel 

mensen de plek om ook even over de gezamenlijke passie hardlopen 

te kletsen . Welke wedstrijd heb jij gedaan, of waarop ben je je aan  

het voorbereiden? Verder waren de producten natuurlijk ook altijd 

interessant, de nieuwe ontwikkelingen .’ 

Hoe waren de reacties van klanten en leveranciers?
‘Sommigen waren wel een beetje in shock . "Wat nu?" Zier Running 

heeft bijna 37 jaar op de Laan van Meerdervoort gezeten . In 1986 

gestart door Zier Schaap – en vanaf het begin sponsor van Haag 

Atletiek – in 2006 voortgezet door mijzelf . Sommige klanten 

kwamen ook al vanaf die periode in de winkel . Er was een klant  

die ons een "bedevaartsplek" noemde . Naast de winkel als 

ontmoetingsplek waren er heel veel mensen verbonden door 

wedstrijden, evenementen, sponsoring van evenementen en van 

individuele atleten, verenigingen en sportscholen . Voor veel klanten 

en relaties was het een verrassing . Zier Running was een bekende en 

succesvolle winkel, tot op de laatste dag .’

Wat zijn nu je plannen?
‘Plannen op de korte termijn zijn even helemaal niks doen . Ik ben in 

de gelukkige omstandigheid dat ik niet per direct iets hoef te doen . Ik 

laat het allemaal even op mij afkomen . Maar ik wil wel weer wat gaan 

doen . Ik heb vanuit de sportbranche nog wat contacten . Ik heb vóór 

Zier Running met veel plezier bij ABN AMRO gewerkt, dat lijkt mij ook 

weer leuk . Je hoort mij niet klagen . Ik heb het goed gedaan met mijn 

twee winkels, maar op dit moment denk ik wel dat ik in loondienst 

zou willen . Is toch iets relaxter .’

Als je het opnieuw zou mogen doen, zou je het dan weer doen? 
‘Ik zou het zo weer doen! Ik kan eigenlijk alleen maar met een warm 

gevoel terugkijken en dankbaar zijn voor wat ik heb bereikt . Ook de 

feedback van klanten was altijd warm, en die wil ik bij deze ook graag 

bedanken . Samen hebben we het mogelijk gemaakt dat Zier Running 

toch bijna 37 jaar heeft bestaan . Ik heb met pijn in het hart afscheid 

genomen, maar het nieuwe – wat het ook mag zijn – ga ik weer 

volledig omarmen .’

/  Ik ga even 
 helemaal  
niets doen  / 
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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.

Zonder excuses 
Hoi Moniek . Vanuit India volg ik HAAG MiLa 

via de appgroep . Daarin komen regelmatig 

korte wedstrijdverslagen langs . Dat is leuk 

om te lezen en mooi om te zien hoe serieus 

iedereen bezig is . Als een wedstrijd een keer 

tegenvalt, dan zijn daar allerlei verklaringen 

voor . ‘Ik was de week ervoor niet zo lekker,  

te hard van start gegaan, de wind stond 

verkeerd, ik moest het helemaal alleen doen .’ 

Ik herken daarin hoe ikzelf was, al die dingen 

heb ik ook gezegd . Nu denk ik, van een 

afstandje, maak je niet zo druk . De ene keer 

gaat het goed, de andere keer valt het tegen . 

Daar is niet altijd een logische reden voor . 

Ondertussen ben ik natuurlijk vooral jaloers 

op die afgetrainde atleten . De afgelopen 

maanden heb ik één keer op de loopband 

gestaan . Met zwemmen en yoga probeer ik 

fit te blijven . Maar als ik nu een 

wedstrijd zou lopen, heb ik al die 

excuses hard nodig! Je merkt het,  

ik mis het hardlopen . In januari ben  

ik terug in Den Haag, dan maar weer 

beginnen? Ik begreep dat jij ook al even  

niet loopt . Hoe ga je daarmee om? 

Ha Jeroen! Via een heel andere weg zitten we 

in hetzelfde schuitje: we missen het rennen . 

Ik heb een blessure: botschade aan mijn 

hielbeen . Ik mag daarom zes weken helemaal 

niet lopen, zodat het bot weer kan 

aangroeien . Ik fiets en zwem om toch lekker 

te kunnen sporten . Verder ga ik af en toe bij 

wedstrijden kijken en foto’s maken . Het is 

jammer dat ik zelf niet mee kan doen, maar 

je vrienden aanmoedigen en op de foto 

zetten is ook erg leuk en wordt altijd enorm 

gewaardeerd . Ik mis het rennen én ik 

accepteer dat dat even niet kan . Er is maar 

één klein plekje in mijn lichaam dat even niet 

gezond is, dat is best geluk hebben vind ik . 

Door de leuke wedstrijdverslagen, de 

baantrainingen op dinsdag en simpelweg  

de vrijheid van het rennen kijk ik wel enorm 

uit naar het moment waarop ik mijn 

hardloopschoenen weer kan aandoen . Dus ik 

hoop dat mijn geduld gaat lonen en dat ik 

over een tijdje weer fijn en voluit kan racen . 

Met wedstrijdverslag, zonder excuses . En vol 

dankbaarheid dat het kan .

DUURZAAM GEPRODUCEERD

Ontwerpstudio op groene stroom/zonnepanelen.

Kaarten van FSC papier, planten- of landbouwafval.

Drukwerk van milieubewuste drukkerijen.

Bestel jouw volgende kaart op TALLIESCARDS.NL

Tallies Cards creëert kaarten 

voor iedereen die een ander 

een geluksmomentje wil 

bezorgen. Gemaakt met zorg 

voor elkaar en de omgeving. 

Geschikt voor ieder moment.   

bezorgen. Gemaakt met zorg 

The immigration law expert for
companies and private individuals

Specialist areas
work permits, residence permits,

Dutch citizenship

www.scheersadvocatuur.nl

 +31 (0)70 353 8385
 info@scheersadvocatuur.nl

Parkstraat 83  I  2514 JG Den Haag



OP DE MAN AF

Naam: Willem Wissink .

Geboren: 26 september 1953 .

Woonplaats: Naaldwijk .

Broer: Een oudere broer .

Getrouwd: Al bijna 47 jaar met Marianne . Zij loopt ook bij HAAG .

Kinderen/kleinkinderen: Twee dochters, vier kleinzoons van wie  

een tweeling, en een kleindochter . Opa-zijn is heerlijk .

Huisdieren: Nu niet meer . Vroeger hadden we honden, katten, 

parkieten en hamsters .

Werk: Ik ben met pensioen . Bij het ministerie van Onderwijs was ik 

medeverantwoordelijk voor de huisvesting van voortgezet onderwijs 

en mbo . Na decentralisatie van die taken heb ik in 1997 een advies-

bureau opgericht . Zo nu en dan adviseer ik nog bij projecten zoals de 

bouw van kinderdagverblijven en grote renovaties van scholen .

Lopen bij HAAG sinds: 2007 . Vanaf 1987 was ik jeugdtrainer en later 

ook bestuurslid bij Sparta . Toen onze dochter bij HAAG ging trainen, 

maakte ik de overstap, via het CPC-project . 

Successen als loper: Halve marathon Posthoornloop in Rijswijk 

1996, in 1 .38 . 

Hoogtepunt: Op mijn werkkamer bij OCW hingen mijn 

startnummers en medailles . Gemeentebesturen die er kwamen  

voor overleg, nodigden mij en mijn collega’s uit voor plaatselijke 

wedstrijden . Dan kregen we lage startnummers en startten we in  

het eerste vak, bij de toppers .

Dieptepunt: Geen .

Blessures: Enkele jaren terug een achillespeesblessure .

Beste trainers: Lex Eck van der Sluijs (van de Lexgroep) en Najib 

Mulai, beiden bij Sparta . Van hen heb ik veel geleerd, ook over 

training geven .

Hardloopambitie: Lekker blijven lopen en heel blijven .

Mooiste loopgroepervaringen: Met de groep naar de 

Midwintermarathon in Apeldoorn en de Zevenheuvelenloop in 

Nijmegen . En gezellige groepsmomenten zoals na een strandtraining 

eten in een strandtent, en de kerstdiners .

Andere activiteiten bij HAAG: Trainer vanaf 2008 tot eind 2022 . Ik 

vind het belangrijk dat mensen heel blijven en na de training uitzien 

naar de volgende training . Lid van de ledenraad sinds 2019, en 

vroeger draaide ik met een vast clubje bardiensten .

Andere sport: Ik heb mijn hele leven drie keer per week gesport: als 

kind turnen, handbal tot mijn vijftigste, masteratletiek (speer, hoog, 

Zweedse estafette) . Ook was ik jarenlang handbaltrainer bij onder 

andere HVL, nu WHC . Sinds een half jaar doe ik aan Bodytec onder 

leiding van oud-HAAG-topatleet Mike van der Bilt .

Boeken: Scandinavische misdaadromans: de serie Q van Jussi Adler 

Olsen . Ben net gestart met de Helen Grace-serie van M .J . Arlidge .

Hobby’s: Woordzoekers in de krant, varen, vissen en sport kijken . 

Verder mediteer ik en beoefen ik reiki .

Favoriete auto: Mijn mooiste auto was een Rover 75 . Nu rijd ik een 

hybride Renault Arkana .

Reizen: Alle zonbestemmingen in Europa, Bali, Mexico, Thailand en 

Dominicaanse Republiek . Nu ik met pensioen ben, boeken we 

lastminutevakanties naar de zon .

Wens: Gezond blijven! Ik ben positief ingesteld en ben een fan van 

de positiviteitsquotes van Mark Verhees . Een van mijn motto’s is 

‘Pluk de dag’: een dag niet gelachen is een dag niet geleefd .

Willem Wissink:
/ Ik heb mijn hele leven drie keer  
per week gesport  /
TEKST EN FOTO  /  JANET PRONK
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ROEL VAN DER VEGTE   
/  RUNNING BLIND  / 
 

FOTO  /  MARCO VAN ELST

COLUMN

Welke trainer wil zich 
voor ons inzetten?
 

Vanaf de start van Running Blind in Den Haag ben ik actief als 

buddy, en al vrij snel ook als trainer (toen nog zonder enige 

opleiding) . Een gevarieerde training geven vind ik leuk, maar 

daarin een hele opbouw meenemen is niet mijn sterkste kant .

We hebben regelmatig een trainer voor de groep gehad, die helaas 

moest stoppen . Maar het gaat nu al jaren goed met een groepje 

assistent-trainers . Ook twee van onze visueel beperkte deelnemers 

hebben deze opleiding met goed gevolg afgelegd . Zij geven, 

samen met een goedziende assistent-trainer, regelmatig een 

training . En komende winter start een assistent-trainer met de 

trainersopleiding . Hij hoopt deze komend voorjaar af te ronden .

/  We missen een opbouw 
in onze trainingen  /

Wij vormen maar één loopgroep met verschillende niveaus en 

ambities . Het is lastig daar een goede trainingsopbouw voor 

samen te stellen . Nu de prestatielopen, zoals de CPC, eindelijk 

weer doorgaan, is het goed om ook in de trainingen rekening te 

houden met een goede voorbereiding . Maar hoe doe je dat als de 

ene loper 5 of 10 km een mooie afstand vindt en de ander een 

persoonlijk record wil lopen op de halve marathon? Natuurlijk 

proberen onze deelnemers naast de zaterdagtraining genoeg 

hard te lopen . Een duurloop op zondag komt regelmatig voor en 

sinds kort lopen we ook op woensdagavond een rondje van een 

uur . We missen echter een opbouw in onze trainingen en zijn op 

zoek naar meer variatievormen .

Welke trainer van Haag Atletiek kan ons helpen en heeft tips  

voor een trainingsopbouw in een groep met verschillende 

niveaus en ambities? We trainen elke zaterdagochtend van  

9 .15 uur tot 10 .30 uur .

28

Celsiusstraat 186
(hoek Weimarstraat)
2562 TK Den Haag

070-3656543

www.borduren.org
info@borduren.org
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MILA

Voeding voor lange wedstrijden
Nu de winter weer is aangebroken en de lange wedstrijden op het programma komen 
te staan, zijn er ook andere aspecten waarmee je rekening moet houden tijdens de 
wedstrijdvoorbereiding . Zo heb je naast het opbouwen van je conditie de uitdaging van  
het vinden van de juiste voeding, om tijdens wedstrijden en lange trainingen niet tegen  
een hongerklop aan te lopen .

TEKST  /  ALVIN SEVERIJN

waarop je moet overschakelen op de vetverbranding en je je tempo 

moet verlagen, uitstellen . Dit kan door koolhydraten te stapelen in de 

dagen voor de wedstrijd . Dit kan door erop te letten minder eiwitten 

en vetten te eten en die te vervangen door koolhydraten . Hierdoor 

kun je met een grotere energievoorraad aan de start staan . Daarnaast 

is het handig om in lange trainingen te oefenen met voeding in de 

vorm van gelletjes, snoepjes en drinken . Zeker voor de marathon geldt 

namelijk dat je voorraad aan koolhydraten te klein is voor de hele 

wedstrijd en op deze manier kun je deze onderweg aanvullen . Wat en 

hoeveel je goed kunt opnemen tijdens het lopen, verschilt nogal per 

persoon . Dus hiermee experimenteren in de maanden voor een 

doelwedstrijd is een goed idee . Daarnaast bevatten sportdranken en 

gelletjes belangrijke mineralen als natrium en magnesium, waarvan je 

tijdens het lopen veel verliest door het zweten . Dit tekort kan kramp 

veroorzaken . Dat is ook te zien aan het aantal lopers dat hier in de 

slotfase van marathons mee kampt . Belangrijk dus om erop te letten 

dit aan te vullen voordat je de effecten begint te merken, om tijdens 

de wedstrijd tot een toptijd te kunnen komen . 

Dat je bij lange afstanden hier extra op moet letten, ondervond ik 

persoonlijk tijdens de afgelopen CPC halve marathon . Na zes of zeven 

kilometer begon ik een hongerklop te voelen en vrij snel daarna kreeg 

ik ook kramp . Het werd een moeizame wedstrijd . Doordat de CPC dit 

jaar na het baanseizoen was in plaats van zoals normaal aan het eind 

van de winter, ben je minder goed getraind in de vetverbranding als  

je tijdens de zomer zoals ik kortere afstanden loopt . Toch vond ik dit  

wel erg vroeg om last van honger te krijgen, aangezien ik vóór de 

wedstrijd voor mijn gevoel toch goed en vrij veel gegeten had . 

Daardoor besloot ik om maar eens op onderzoek uit te gaan, om 

erachter te komen wat handig is om te eten in de dagen voor de 

wedstrijd, de uren van tevoren en tijdens om dit soort problemen in 

de toekomst te voorkomen . Want het werd wel duidelijk dat voeding 

voor de lange afstanden iets ingewikkelder is dan voor bijvoorbeeld 

een 1500 meter .

Zo is het belangrijk, vooral voor de marathon, om met een grote 

voorraad aan koolhydraten aan de start te staan . Zo kun je het punt 
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HAAG-barbecue voor   
onze vrijwilligers

VRIJWILLIGERS

Op zaterdag 3 september organiseerde het bestuur van Haag Atletiek voor haar bijna 
vierhonderd vrijwilligers een nazomerse barbecue . Als dank aan al die vrijwilligers!  
Want zonder onze vrijwilligers kan Haag Atletiek niet bestaan .  
 

FOTO’S  /  PETER VAN DER MEER EN JANET PRONK   
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SIMONE KAPPEYNE
/  POWERWALKER  / 

Lessen voor 
lopers
Met tussenpozen van vijf minuten vertrekken ze, een voor een, 

voor een mars tussen de rails van een verlaten spoorlijn ergens 

in de Ardennen . Elke stap een biels, ertussen kiezels, links en 

rechts de rails . Het lijkt niet moeilijk: doorlopen totdat je te 

horen krijgt dat je kunt stoppen . Toch is het een van de 

zwaarste oefeningen voor de bekende Nederlanders die voor de 

nieuwste serie van Kamp van Koningsbrugge geselecteerd zijn . 

‘Het zit allemaal in ’t koppie’, zeggen Ray en Dai, de 

instructeurs die bij het Korps Commandotroepen gewerkt 

hebben en nu al voor het derde seizoen ‘tien gewone burgers’ 

voor het oog van de camera aan een commandotraining 

onderwerpen . Het lichaam is niet de factor die je grenzen 

bepaalt . Het is het stemmetje in je hoofd, dat nauwelijks stil  

te krijgen is wanneer je in je eentje een saaie, schijnbaar 

eindeloze voettocht maakt .

/  Geen seconde om aan 
opgeven te denken  / 

Hoeveel makkelijker is het om met een groepje powerwalkers 

een duurloop te doen op het lange rechte pad van Kijkduin 

naar het havenhoofd van Scheveningen . Aan de linkerkant 

wisselt het duin met doorkijkjes naar zee . Rechts zien we 

wisselende duinvegetatie, zandvlaktes, resten van bunkers .  

Het pad loopt vlak, stijgt en daalt . Er passeren fietsers, ‘lopers 

voor!’ en ‘lopers achter!’ 

En als er toch eentonigheid dreigt, is er de groep . De een praat 

graag, de ander luistert liever . Vooral bij de avondgroepen 

komen de leergierigen uitstekend aan hun trekken . Onder onze 

lopers zijn begeesterde verhalenvertellers, die met liefde 

uiteenzetten waarom de bomen hun blad laten vallen bij 

langdurige droogte en aanwijzen waar de Japanse 

duizendknoop aan het woekeren is . Interessante plekken als 

straatgalerie De Spelonk en het Vredespaleis worden bezocht . 

Er wordt verteld over de grafkelder van Leon en Juliette in 

Monster, de slavernij in de Verenigde Staten en de rol die ‘De 

hut van oom Tom’ speelde bij de afschaffing daarvan . Geen 

moment van eentonigheid, geen seconde om aan opgeven te 

denken tijdens de trainingen van de powerwalkers . Voor je het 

weet zijn we alweer toe aan de coolingdown .

COLUMN
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HAAG-duo 
Tamara (50) en Ivar (11)
Twee mensen die meer van elkaar zijn dan alleen HAAG-lid

TEKST EN FOTO  /  CAROLINE VERDUIN 

Ivar: ‘Toen ik zeven was, had ik nog geen sport gekozen . Mijn broer 

en zus doen aan hockey, maar ik wilde wel kijken bij atletiek . Ik vond 

het heel leuk . In atletiek zijn er heel veel onderdelen en bij Haag 

Atletiek zijn er veel leuke trainers . Mijn favoriete onderdeel is 

verspringen . Ik ben er goed in, dat maakt het leuker . Ik verbeter me 

vaak en zit nog niet aan mijn max .’

Tamara: ‘Ik ben verplicht lid, omdat ik vrijwilligerswerk deed als 

pupillencoördinator (tot 1 november), met twee andere ouders . Ik 

had nog nooit iets met atletiek gedaan en was nog nooit op een 

atletiekvereniging geweest voordat ik met Ivar ging . Bij HAAG was 

het gelijk heel gezellig . Het is geen teamsport, het is een heel 

individuele sport, maar het voelde heel gezellig en warm op de 

baan . Ik begon vóór corona als pupillencoördinator, dus heel veel 

ouders stonden langs de baan en gingen kijken . Dat maakte het leuk 

om te blijven hangen en met ouders te kletsen . ‘Kijk daar gaan ze 

weer! Oh, ze springen nu wel verder .’ Er is geen rivaliteit .’

Ivar: ‘Ja, dat klopt . Er is wel rivaliteit met andere clubs, maar binnen 

de eigen club zijn we allemaal vrienden .’

/  Bij HAAG was het  
gelijk heel gezellig  /

Tamara: ‘Ook al doe ikzelf niet aan atletiek, ik vind het wel een  

leuke sport . En het is waanzinnig leuk om met de kinderen te zijn . 

Als pupillencoördinator was ik de contactpersoon voor ouders . 

Bijvoorbeeld voor als ouders vragen of opmerkingen hebben over 

trainingen en wedstrijden . En nieuwe proefleden vangen we op . Ik 

was daarom ook bij alle wedstrijden op HAAG .’

Ivar: ‘Aan alle wedstrijden in de buurt doe ik mee . De 1000 m is  

mijn minst favoriete onderdeel . Ik zie er altijd tegenop . Ik heb veel 

vrienden op de club, maar niet iedereen gaat naar wedstrijden . We 

hebben een eigen appgroep .’ ‘Zonder de ouders’, vult Tamara aan .

Tamara: ‘Ik vind het heel leuk dat HAAG-sporters elkaar altijd 

aanmoedigen . Als iemand verspringt en het lukt, dan roepen ze 

altijd: ‘Ah lekker man, goed gedaan!’ Of bij hoogspringen, als 

iemand niet durft te springen, dan roept iedereen: ‘Je kunt het wel, 

kom op!’ Omdat ik ook bij wedstrijden de rol van pupillen-

coördinator had, kon ik niet altijd bij Ivars onderdelen kijken .’

Ivar: ‘Ik vond dat niet echt erg . Mijn moeder staat wel altijd bij de 

1000 m aan de zijlijn . Dan roept ze: ‘Kom op Ivar, je kunt het!’ Nu 

word ik junior en hoef ik niet meer verplicht de 1000 m te doen bij 

de meerkamp!’

Over vijf jaar
Ivar: ‘Over vijf jaar ben ik denk ik nog wel lid van HAAG . Misschien 

ben ik dan juniortrainer bij de pupillen . En ik wil komend jaar meer 

dan 4 m verspringen .’

Tamara: ‘Over vijf jaar ben ik zeker nog vrijwilliger bij HAAG . Dat 

vind ik veel te leuk . Ik weet niet of ik dan nog steeds coördinator 

ben – ik ga nu van de pupillen naar de junioren – maar misschien 

sta ik bij de bar of wedstrijdjury . Er zijn zoveel leuke vrijwilligers-

taken binnen HAAG . Ik denk trouwens niet dat ik dan zelf lid ben 

van een van de loopgroepen .’

RUBRIEK
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Het clubblad van Haag Atletiek (sinds 1913) verschijnt viermaal per jaar . 
37e 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, Xcelsior

BESTUUR HAAG ATLETIEK Voorzitter Pierre Heijnen / Secretaris
Govert van Loon / Penningmeester Tom van Deursen / Baanatletiek 
Manon van der Velden / Baanatletiek U20 Froukje van den Berg / 
Loopgroepen Jan Slootweg / Communicatie, PR en Sponsoring  
Louis Hueber / Accommodatiebeheer Jan Passchier /  
Interne zaken Vacature

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 vcpkropman@haagatletiek .nl M 06 - 52 05 53 42
Renée van Engelen E vcpvanengelen@haagatletiek .nl  
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

EVENEMENTEN

Haag Atletiek 2023 
woe 4 januari Coopertest

za 7 januari Testloop CPC

za 21 januari Westduincross

za 11 februari Testloop CPC

zo 19 februari Duinentrail Running Blind

zo 2 april Testwedstrijden

woe 12 april Coopertest

woe 3 mei Coopertest

vrij 26 mei Avondinstuif

woe 7 juni Coopertest

za 17 juni 6-9-12 uursestafette

za 1 juli Pupillencompetitie

za 8 juli Ouder-kindwedstrijd

zo 16 juli Liliane Mandema 400 Memorial

za 2 sep Vogelwijkloop

woe 6 september Coopertest

za 30 sep en zo 1 okt Clubkampioenschappen

woe 4 oktober Coopertest

za 21 oktober Haagse Tien

woe 1 november Coopertest

za 11 november Haagse Duinentrail

zo 26 december Kerstcross
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100
JAAR

Wij verrassen!

Van Boetzelaerlaan 1 
Den Haag 
T 070-3558400  
info@korffdegidts.nl 
www.korffdegidts.nl

10
0

 JA
AR

Wij vieren dit jaar onze 100e verjaardag!  
Dit feestje vieren we graag met jullie. Het hele jaar door gaat  

Korff de Gidts verrassen. Houd onze website en sociale media in de gaten!
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