
Marlous de Haan over telefoonverslaving

! fit12-13

Je mobiel
de baas
Zelf is Marlous de
Haan ’hardcore
nomofoob’: bang
om niet telefonisch
bereikbaar te zijn.
In ’Smartphone
Etiquette’ schrijft
ze met humor over
telefoonverslaving.

Persconferentie Rutte en De Jonge

Geen grote veranderingen
Wekelijkse test bij besmette
verpleeghuizen. Discotheken en
clubs mogen voorlopig nog niet open.

! voorop 3

De centrale sessies hebben vanaf
donderdag plaats onder verant-
woordelijkheid van de bond. Een
pedagogisch geschoolde waarnemer
met coachervaring, die niet afkom-
stig is uit de turnwereld, zal dage-
lijks aanwezig zijn. Die toezicht-
houder is nog niet aangesteld. Daar-
naast worden de turnsters op het
mentale vlak intensief begeleid.

Er zijn wel voorwaarden verbon-
den aan de hervatting. Zo moeten de
selectieleden zelf in een verklaring
aangeven met welke trainer ze wil-
len optrekken en dient de bemoei-
enis van de betreffende coach de in-
stemming te hebben van het Insti-
tuut Sportrechtspraak (ISR). Het
ISR is, ook in een later stadium, ge-

rechtigd ’ordemaatregelen’ te tref-
fen. Van de zeven trainers (inclusief
bondscoach Wiersma) die in Nijme-
gen aan de slag kunnen, zijn er
meerdere van fysieke en geestelijke
mishandeling beschuldigd.

Technisch directeur Mark Meijer
gaf dinsdag tijdens een persconfe-
rentie toe te zijn gezwicht voor de
druk van de turnsters, waarvan er
acht van de tien worden verplicht
minimaal drie dagen per week op de
nieuwe uitvalsbasis aanwezig te

zijn. Zij eisten dat het topsportpro-
gramma werd hervat en dat ze met
hun eigen trainers konden blijven
werken. Van het idee om een externe
trainer-coach aan te trekken, werd
zodoende afgezien.

Met de opvallende handreiking
zegt Meijer niet alleen recht te doen
aan de turnsters uit het huidige
olympische traject, maar ook aan de
slachtoffers. Hij sprak daarbij van
een worsteling. „Hoe neem je de
meldingen serieus en geef je erken-
ning aan de slachtoffers zonder de

huidige topsporters hun olympi-
sche droom te ontnemen?”

Waar Meijer en bondsdirecteur
Marieke van der Plas vinden dat zij
hun verantwoordelijkheid hebben
genomen, verwijten (oud-)turnsters
die met misstanden naar buiten tra-
den de bond juist gebrek aan moreel
besef. „Het is een klap in het ge-
zicht”, meent Stasja Köhler, die in
2013 in het boek ’De onvrije oefe-
ning’ het schrikbewind van trainer
Gerrit Beltman uit de doeken deed.
„Op geen enkele manier voel ik mij
door de KNGU serieus genomen.”

Köhler krijgt bijval van twee an-
dere ex-turnsters die de wanpraktij-
ken scharen onder ’kindermishan-
deling’. „Er is geen enkele vorm van
erkenning wat ons is aangedaan”,
meent Anouk Visser-Jong. „De trai-
ners die destijds over de schreef zijn
gegaan, zijn de trainers die nu nog
altijd bij het olympisch traject zijn
betrokken. Het heden kun je dus
niet los zien van het verleden.”

Petra Witjes is het daarmee eens.
„Het signaal wat hiermee afgegeven
wordt, is respectloos. Kennelijk
heeft het niet de hoogste prioriteit.
Wat voorop staat, is het prestatiekli-
maat. Opnieuw wordt voorbijge-
gaan aan de gevoelens en emoties
van hen die beschadigd zijn ge-
raakt.”
! Voorop 3: Commentaar

Turnbond komt
terug op besluit

Marco Knippen
m.knippen@mediahuis.nl

Arnhem # De Nederlandse gym-
nastiekunie (KNGU) heeft het be-
sluit om het topsportprogram-
ma van de nationale vrouwense-
lectie stop te zetten terugge-
draaid. Ook mogen bondscoach
Gerben Wiersma en bondstrainer
Vincent Wevers in de turnhal te-
rugkeren. Wel is gekozen voor
een vaste trainingslocatie in Nij-
megen. " Dit is een

klap in het
gezicht "
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Toepolevs
en nomaden
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De buitenissige bestemmingen

van Heemstedenaar Ardjan Langedijk

Acht maanden cel geëist in hoger beroep

Oud-leraar ontkent
misbruik meisje (12)
Vlak voor de leerlinge naar de middelbare school
ging, kwam ze bij de Haarlemse onderwijzer
thuis over de vloer.
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Chaos in Haarlemse Van Zeggelenbuurt

’Gewoon
asociaal’
Brandweer heeft
handen vol aan
brandend huisraad
Hieronymus van
Alphenstraat
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