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Een boek schrijven over sport en het beoefenen van (top)sport, bijna twintig jaar nadat ik met sporten – waterpolo in mijn geval – op het hoogste niveau gestopt ben. Zo lang heb ik blijkbaar nodig gehad om de dingen op een rijtje te zetten en van een af-stand te kunnen bekijken. Misschien had ik dit boek nooit geschreven als mijn dochters niet wa-ren gaan waterpoloën. Omdat zij zo’n vier keer in de week in het water liggen, kom ik ook weer vaak in het zwembad om naar hen te kijken. Ik ben zelf weer gaan spelen, nu op recreatief niveau, en ook op organisatorisch en technisch–inhoudelijk ge-bied weer betrokken geraakt bij de sport die ik toch echt de mijne kan noemen.Er zijn weinig dingen die ik leuker vind dan in het water liggen en ‘spelen met een balletje’. Deze hernieuwde betrokkenheid zette mij aan het denken en ik merkte dat ik met veel plezier, maar ook hoofdschuddend terugdacht aan de ups en downs van mijn eigen sportleven. Maar vooral merkte ik dat deze periode mij heel dierbaar is en dat zij mij voor een belangrijk deel gevormd heeft. Ik heb tijdens het sporten mijn kwaliteiten, mijn beperkingen en de gegevenheden waar ik het in dit leven mee moet doen, beter leren kennen. Ook heeft het sporten mij inzicht gegeven in de ma-nier waarop ik in het leven sta en tegen de dingen aankeek en aankijk – al is deze blik in de loop der jaren f link veranderd. Sport was voor mij een weg van zelf kennis en zelfinzicht en ik denk dat sport dit voor iedereen is of kan zijn. De karaktertrekken, gewoonten, manier van doen en handelen die je tijdens sportbeoefening tegenkomt, kom je ook op andere gebieden van het leven tegen, in werk en in relaties bijvoorbeeld. Omdat sport slechts één weg is, betrek ik ook andere maatschappelijke gebie-den in mijn verhaal. Zo leg ik hier en daar de link met tendensen die ik in de maatschappij als geheel meen waar te nemen. Je kunt nu eenmaal niet om jezelf heen, wat je ook doet en waar je ook bent.Voor dit boek heb ik de sport als ingang gekozen omdat het zo nauw verbonden is met mijn eigen leven. Een andere reden voor de keuze om sport als ingang tot het beter leren kennen van jezelf en je mogelijkheden te kiezen, is dat sport tegenwoordig zo’n belangrijke rol in het openbare leven inneemt en dat topsporters onze nieuwe helden zijn gewor-den. Wat ik schrijf zal, denk ik, voor veel mensen herkenbaar zijn.Die herkenbaarheid lijkt in eerste instantie mis-schien niet zo groot omdat ik dit boek schrijf aan de hand van mijn eigen ervaringen, omdat het gaat over een relatief kleine en in ons land niet heel po-pulaire sport, en omdat ik geen Bekende Neder-lander ben met wie u, lezer, zich gemakkelijk kunt identificeren. Toch meen ik het boek zo te hebben geschreven dat de sport waterpolo gemakkelijk te vervangen is door een andere sport.  En ook zo dat de dingen die ik op mijn weg tegengekomen ben eveneens te vervangen zijn door zaken waar u als lezer tegenop zou kunnen lopen of waarmee u te maken zou kunnen krijgen – als sporter maar ook als niet-sporter. Mijn sport waterpolo – en sport in het algemeen – en mijn eigen ervaringen zijn niet meer dan een metafoor aan de hand waarvan ik de ontwikkelingsweg van een mens probeer te be-schrijven. Maar dan wel een metafoor die mij heel na aan het hart ligt en die voor mij het leven zelf betrof.Dit boek is dus een persoonlijk verhaal, maar te-gelijkertijd is het meer dan dat, omdat ik denk dat veel (top)sporters op hun weg die dingen tegenko-men die ik ook ben tegengekomen.

Ik hoop van harte dat u dit boek met plezier zult le-zen en dat er tussen al de woorden die ik opschreef, enkele staan die aanspreken, steun bieden, hoop geven, laten glimlachen, misschien een richting tonen of een aanvullende manier van kijken naar de werkelijkheid bieden. Want dat is de voornaam-ste reden waarom ik dit bHet zaad is gezaaid. De kiem tot volle rijpheid ge-komen. Ik ben er. En direct wordt in het enige fa-miliebericht dat ik ken – verschenen in het toen-malige knzb-tijdschrift ‘De Zwemkroniek’ – de hoop uitgesproken dat ik in de waterpolovoetstap-pen van mijn vader Henk en zijn broers André en Wim zal treden. Een hoop waarvan ik bijna met ze-kerheid kan zeggen, dat deze door met name mijn vader werd gedeeld. De drie broers hebben onderling vijf Olympi-sche Spelen op hun naam. Mijn vader, de oudste van de drie, nam als keeper deel aan de Spelen van Tokyo (1960) en Rome (1964). André ging als speler naar Mexico in 1968 en Wim nam, ook als speler, eveneens deel aan de Olympische Spelen van Mexi-co – deze keer nog als reservespeler – en vier jaar la-ter aan die van München (1972). Je kunt dus met een gerust hart spreken van een waterpologeneratie. De eerste herinnering die ik aan water en zwem-men heb, is die aan mijn privézwemlessen. Deze kreeg ik van Jan Stender, een groot kampioenen-maker in zijn tijd, maar inmiddels al bijna twintig 

jaar geleden overleden. Zijn borstbeeld staat nog altijd in het clubhuis van hzc De Robben, de club waar ik mijn eerste slagen deed en waar ook mijn vader en ooms voor uitkwamen. hzc en De Robben waren in die tijd nog twee verschillende clubs, later zijn ze gefuseerd. Wij kwamen van de Robbentak. Ons thuisbad was ’De Kapelstraat’. Iedereen noemde het zo omdat het in de gelijknamige straat in Hilversum lag. Het is er al tientallen jaren niet meer. De Kapelstraat bestond uit een vijfentwin-tigmeterbad, met daarachter een ondiep ‘pieren-badje’. Aan de voorkant van het grote bad was een klein terras waar ouders en publiek konden zitten. Langs de twee lange kanten bevonden zich over de gehele lengte van het vijfentwintigmeterbad bo-ven elkaar drie rode verwarmingsbuizen. Op die buizen – of ertussen, met je billen op de tweede en je armen over de bovenste geslagen – was het goed zitten wanneer je uit het water kwam. Soms waren ze echter zo heet dat je het er niet lang op uithield. Achter die buizen waren de kleedhokjes: links – vanaf het terras gezien – die voor de jongens, rechts was de meisjeskant.

Angst voor het waterIn mijn vroegste herinnering sta ik op de hoge kant van het pierenbadje. Jan Stender heeft een kurken zwemband om mijn middel vastgemaakt en het is de bedoeling dat ik het water in spring. Alleen: ik wil niet. Ik sta op de kant te snikken. De oude Jan Stender was streng en met zijn harde, zware stem, die duidelijk gewend is een zwembad te over-schreeuwen, maakt hij mij opnieuw duidelijk dat het de bedoeling is dat ik nú het water in spring. Maar ik wil echt niet. Met mijn armen stijf tegen mijn lichaam gedrukt, handen voor mijn mond, blijf ik stokstijf staan. En ik blijf snikken. Tot ik de leshengel in mijn rug voel duwen. Een vlaag van paniek overvalt me wanneer ik het water in val. Als vanzelf beweeg ik mijn armen en benen, bewegin-gen voortkomend uit de angst kopje onder te gaan. Maar ik verdrink niet! Ik blijf drijven! Hoe vertroebeld mijn herinnering is weet ik niet, maar volgens mij heeft dit ritueel zich aardig wat keren afgespeeld voor ik op vrijwillige basis het water in sprong.De angstige onzekerheid van die eerste keer, voor dat mij nog tamelijk onbekende element wa-ter, waarin je – heb ik uit ervaring geleerd – beter blijft drijven dan in lucht, kwam later bij zwem- en waterpolowedstrijden regelmatig terug. Ik wist in-middels wel dat ik niet zou verdrinken, maar kon ik het wel? Was ik wel goed genoeg? Zou ik niet door de mand vallen? Alleen stond er nu niemand achter me met een ijzeren instructiehengel om het beslissende zetje te geven. Op wilskracht vermande ik mezelf – een soort innerlijke hengel. Eenmaal vlak voor een wedstrijd, kan je niet meer terug. Dat doe je niet. Dus: gaan!Het zwemmen had ik snel onder de knie. Na be-trekkelijk korte tijd zwom ik baantjes schoolslag en rugslag. Op mijn rug zwemmen was in het be-gin ook weer eng, al dat water in je neus en mond. Regelmatig kwam ik hoestend en proestend recht-overeind omdat ik mij had verslikt. ‘Doorgaan’, donderde het dan van de kant. En daar ging ik weer; hengel in de nek, handen in de zij en school-slag benen op de rug. Als het goed ging, stak Jan Stender zijn duim omhoog: ‘Goed zo.’ Dat was al-tijd prettig. Toen ik eenmaal zonder kurken band kon zwem-men, ervoer ik hoe prettig het is om je in het water voort te bewegen en te voelen hoe je erdoor gedra-gen wordt. Zoveel lichter dan lopen. Vooral onder water zwemmen vond ik fijn. Een andere wereld, zonder geluid en geheel omsloten door warm wa-ter. Jammer dat ik steeds weer naar boven moest om lucht te happen.Later, toen men niet meer op mij hoefde te letten omdat ik zelf kon zwemmen, ging ik op zondag-ochtend met mijn vader mee naar het zwembad. Hij gaf training aan Heren 1 en ik kon dan een paar uur in het pierenbadje liggen spelen met een bal. Daar keek ik altijd naar uit. Urenlang heb ik in dat badje op een bal gedreven. Keer op keer gooide ik hem tegen de kant van het bad. Vaak waren er ook andere kinderen en dan speelden we samen met de bal. De één keepte, de ander schoot, en wanneer je miste moest jij keepen. Of we maakten teams. De ene kant van het bad was het doel van het ene team, de andere kant die van het andere team. En je mocht niet schieten. Je moest de bal tegen de kant van de tegenstander drukken, pas dan had je ge-scoord. Omdat we in het ondiepe badje konden lo-pen, werd dit steevast een soort waterrugby. Ik be-hoorde niet tot de sterksten en moest het van mijn behendigheid en een soort aalachtige vlugheid hebben. Regelmatig lukte het mij om me behendig aan de greep van een ander te ontworstelen. Vaak ook vond ik dat die ander niet volgens de gezamen-lijk afgesproken regels speelde en voelde ik mij ver-ongelijkt. Of ik vond dat ze te hard speelden. Dan 

Een andere groep kinderen die begeleiding behoeft, is de groep dyslectische kinderen die in 
de problemen komt vanaf groep 5. Er wordt vanaf dat moment een groter beroep gedaan 
op het lezen, met name bij de zaakvakken en het begrijpend lezen. De hoeveelheid te ver-
werken tekst breidt behoorlijk uit en ook wordt er meer verwacht van het zelfstandig ver-
werken van die teksten. Bij rekenen moeten de tafels geleerd worden, bij wereldoriëntatie 
moeten de eerste topografietoetsen geleerd worden en bij geschiedenis komen voor het eerst 
repetities aan bod. Ook ten aanzien van de spellingsvaardigheid ligt de lat nu een stukje ho-
ger. Er worden niet alleen woorden geschreven, maar ook hele zinnen en ook verhaaltjes. 
Dat is vaak een moment waarop dyslectische kinderen verder in de problemen komen. Alle taken bij 
elkaar vragen veel van de capaciteit van het werkgeheugen en dat betekent dat er minder ruimte is voor 
‘begrijpen’, ‘concentreren’ en ‘onthouden’. Dit kan heel frustrerend zijn voor dyslectische kinderen. 
Vanaf groep 5 is het zeer wenselijk om met het dyslectische kind gesprekken te voeren om de 
problematiek bespreekbaar en inzichtelijk te maken. Wanneer het kind begrijpt wat er pre-
cies gebeurt, dat het hoort bij dyslexie en hoe je daar vervolgens mee om kunt gaan, werkt 
dat ondersteunend en bevrijdend voor het kind. Het kind moet vaker dan één keer te ho-
ren krijgen dat het niet dom is, dat het niet lui is, dat het niet ligt aan zijn of haar inzet. 
 Bij wat oudere kinderen die ondanks jarenlange begeleiding en oefening nog steeds ernstige 
problemen ondervinden met dyslexie, kan een gevoel van ‘aangeleerde hulpeloosheid’ ontstaan 
(Seligman, 1974). Dat betekent dat ze er geen vertrouwen meer in hebben dat hun eigen inspan-
ningen nog enig effect zullen hebben. Het idee ‘ik kan het toch niet’ leidt tot het vermijden van 
de taak en zal uiteindelijk leiden tot niet meer gemotiveerd zijn. Denk echter nooit te snel dat 
een kind niet gemotiveerd is. Begeleiders kunnen de neiging hebben om het niet-slagen van een 
behandeling toe te schrijven aan de lage motivatie van een kind. Een lage motivatie ligt echter 
veelal ten grondslag aan niet-leren. Motivatie is een bijproduct van ‘leren’. Er zal daarom binnen 
die begeleiding voor moeten worden gezorgd dat kinderen in de gelegenheid gesteld worden 
om te leren. De eerder genoemde interventies ello, Connect en Ralfi zijn effectieve program-
ma’s die ervoor kunnen zorgen dat een kind weer het gevoel ontwikkelt dat hij leert (lezen). 
Gesprekken met het kind rondom de praatplaten kunnen een prima hulpmiddel zijn om met 
de ‘aangeleerde hulpeloosheid’ aan de slag te gaan. Een kind heeft eerst inzicht in de proble-
matiek van dyslexie nodig om weer vertrouwen op te kunnen bouwen in zijn eigen presteren. 
 Daarnaast is het van belang om in geval van ‘aangeleerde hulpeloosheid’ het kind de gelegen-
heid te geven om mee te denken en mee te beslissen in de te nemen stappen in de begeleiding 

EMM is een woningbouwvereniging met bijna 2600 woningen in de dorpen Zandvoort en Bentveld. EMM is onlosmakelijk verbonden met de badplaats. Zandvoort is een kleine maar bruisende gemeente met een eigen identiteit. Ook de wijken heb-ben een eigen identiteit en samenhang. Bewoners vinden dat belangrijk. Je woont namelijk niet zomaar in een dorp: ‘Je woont op Zandvoort!’. EMM heeft niet voor niets als slogan ‘Goed wonen op je eigen plek’.  Naast het verhuren van woningen, garages, bergingen en parkeerplaatsen vindt EMM het belangrijk om goed contact te hebben met de huurders. Bewonerscommissies vertellen EMM wat er speelt in wijk en buurt. EMM verwacht dat deze commissies meedenken en meepraten over het onderhoud en beheer van de woningen en van de woon- en leefomgeving. Wonen gaat tegenwoordig hand in hand met zorg- en welzijnsaspecten. EMM werkt daarom samen met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties om een goede afstemming te krijgen over wonen, zorg en welzijn in Zandvoort.Het onderhoud van uw woning is, met uitzondering van het kleine onderhoud, voor rekening van EMM. Vanzelfsprekend wordt er wel medewerking van u als huurder verwacht. U bent als huurder verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de woning. In de brochure “Onderhoud van uw huurwoning” kunt u precies zien wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. U bent als huurder verantwoordelijk voor het doorgeven van reparaties. Als er reparaties nodig zijn in uw woning moet u dit zo snel mogelijk, na het ontstaan van het probleem, melden. U kunt voor reparaties bellen naar (023) 571 77 41. U kunt ook langskomen op ons kantoor aan de Thomsonstraat of een email sturen naar info@wbv-emm.nl. Voor spoedeisende reparaties is EMM 24 uur per dag bereikbaar. Reparaties ’s avonds en in het weekend, die niet kunnen wachten, kunt u doorgeven via (023) 571 77 41. U wordt dan doorverbonden met de meldkamer die u verder helpt. In flats worden de gemeen-schappelijke ruimten regelmatig schoongemaakt door een schoonmaakbedrijf. U betaalt de kosten hiervoor via de servicekosten die in uw huur zijn opgenomen. Deze kosten worden eens per jaar verrekend. Bij de overeenkomst die u tekent, bij het ingaan van de huur, horen de Algemene Huurvoorwaarden. De huurvoorwaarden worden opgesteld aan de hand van de wet en aangevuld met nadere afspraken. Uw huurcontract vermeldt meerdere huurprijzen: de basis nettohuur, de jaarlijks verrekenbare kosten en de vaste kosten. Bij jaarlijks verrekenbare kosten kunt u denken aan het schoonmaken van gemeenschappelijke ruimten, cv, enz. Bij vaste kosten kunt u denken aan deelname aan het glasfonds en administratiekosten. De kosten van de overeengekomen leveringen en diensten variëren per woonblok of per woning. De vergoeding die u hiervoor betaalt, wordt opgeteld bij uw nettohuur. De huurprijs die dan ontstaat heet brutohuur of totale huur. Dat is het bedrag dat u aan EMM betaalt. Hoe betaal ik de huur? Er zijn verschillende manieren om uw huur te betalen. EMM geeft de voorkeur aan automatische incasso. Dan kan EMM altijd het juiste bedrag afschrijven en hoeft u er niet aan te denken. Wanneer u de huur niet op tijd betaald stuurt EMM u een herinnering. Als die niet op tijd wordt betaald start EMM een incassoprocedure op. Wanneer u ook daar niet aan voldoet zal EMM een gerechtelijke procedure opstarten. Maar het hoeft niet zo ver te komen. Het is geen leuke ervaring om kennis te maken met een deurwaarder, rechtzaak of ontruiming. Neem op tijd contact op met onze incassomedewerker als er plotseling problemen ontstaan waardoor u de huur niet of niet op tijd kunt betalen. U kunt er verzekerd van zijn dat deze medewerker van EMM zorgvuldig omgaat met uw gegevens. De opzegtermijn is minimaal één maand. Deze opzegtermijn gaat in op de werkdag waarop wij uw opzegging ontvangen. U mag zelf bepalen op welke datum u de huur laat aflopen, zolang het maar een werkdag is. De opzegdatum mag dus niet in het weekend of op een feestdag vallen. U ontvangt binnen twee werkdagen een brief waarin we bevestigen dat we uw brief of uw formulier ontvangen hebben. Daarin vermelden we de datum wanneer uw huur afloopt en wanneer we langsko-men voor een bezoek. Ook ontvangt u de brochure ‘De huur opzeggen’. Daarin kunt u lezen wat er allemaal bij het opzeggen van de huur komt kijken.  Tijdens de zogenaamde ‘vooropname’, vlak na opzegging van de huur, bekijkt een medewerker van EMM of u zaken moet repareren of in verhuurbare staat moet terugbrengen. Een medewerker van EMM maakt hierover een rapport, waarvan u een kopie krijgt. Hierin staat ook een indicatie van de kosten voor de reparaties die nog moeten worden uitgevoerd. De ‘eindopname’ valt meestal op de laatste dag dat u huurder bent. Een medewerker van EMM controleert of de woning leeg is en de werkzaamheden zoals genoemd in het rapport zijn uitgevoerd. Als de woning niet leeg, schoon of in redelijke staat van onderhoud is, brengt EMM u de kosten in rekening. Tijdens de eindopname kunt u de sleutels bij een medewerker van EMM inleveren. Kom ik in aanmerking voor huurtoeslag? Als u in verhouding tot uw inkomen veel geld kwijt bent aan uw huur kunt u een huurtoeslag krijgen van de Belastingdienst. Vroeger heette dat huursubsidie. De mensen die huurtoeslag aanvragen, komen vaak ook in aanmerking voor de zorgtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. Omdat u deze ook bij de Belastingdienst moet aanvragen is er een gecombineerd aanvraagformulier huur- en zorgtoeslag.  U bent zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van wijzingen in gezinssamenstelling, inkomen en alle ander vormen van wijziging die direct invloed hebben op de hoogte van de huurtoeslag aan Belastingdienst. Teveel ontvangen huurtoeslag moet altijd achteraf worden terugbetaald. EMM heeft hier geen enkele invloed op. Een aanvraag- en wijzigingsformulier kunt u opvragen bij de Belastingdienst. EMM is een woningbouwvereniging met bijna 2600 woningen in de dorpen Zandvoort en Bentveld. EMM is onlosmakelijk verbonden met de badplaats. Zandvoort is een kleine maar bruisende gemeente met een eigen identiteit. Ook de wijken hebben een eigen identiteit en samenhang. Bewoners vinden dat belangrijk. Je woont namelijk niet zomaar in een dorp: ‘Je woont op Zandvoort!’. EMM heeft niet voor niets als slogan ‘Goed wonen op je eigen plek’.  Naast het verhuren van woningen, garages, bergingen en parkeerplaatsen vindt EMM het belangrijk om goed contact te hebben met de huurders. Bewonerscommissies vertellen EMM wat er speelt in wijk en buurt. EMM verwacht dat deze commissies meedenken en meepraten over het onderhoud en beheer van de woningen en van de woon- en leefomgeving. Wonen gaat tegenwoordig hand in hand met zorg- en welzijnsaspecten. EMM werkt daarom samen met verschillende zorg- en welzijnsorganisaties om een goede afstemming te krijgen over wonen, zorg en welzijn in Zandvoort.Het onderhoud van uw woning is, met uitzondering van het kleine onderhoud, voor rekening van EMM. Vanzelfsprekend wordt er wel medewerking van u als huurder verwacht. U bent als huurder verantwoordelijk voor het dagelijks onderhoud van de woning. In de brochure “Onderhoud van uw huurwoning” kunt u precies zien wie verantwoordelijk is voor welk onderhoud. U bent als huurder verantwoordelijk voor het doorgeven van reparaties. Als er reparaties nodig zijn in uw woning 
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Basiscursus Ontwerpen 
voor handboekbinders

Cursusaanbod
• Start op maandag 27 januari 2020 – afsluiting eind juni 2020
• 20 lessen op maandagavond van 18.00-22.00 uur
• Plus 2 zaterdagen voor technieken die meer (aaneengesloten) tijd 
 vragen
•  Prijs: K 990,- euro (± K 42,50 per avond) inclusief materiaal
•  Aanbod van diverse (ambachtelijk, analoge én digitale) technieken, 
 als boekdruk, zeefdruk, linosnede, fotografie, pen & penseel
•  Theoretische lessen over compositie, (boek)typografie/letterkennis, 
 materialen en kleurenleer
• Je leert een conceptplan ontwikkelen waarin vorm en inhoud 
 samenkomen

Locatie  Grafisch Atelier Hilversum
Docenten  Martijn van der Blom & Jannie de Groot
Meer informatie en/of aanmelden  Kijk op de website >

Cursus voor handboekbinders die hun ‘palet’ 
willen uitbreiden met (typo)grafische kennis, 
inzicht en vaardigheden. De cursus is voor 
beginnende en gevorderde boekbinders.

www.ontwerpenvoorhandboekbinders.nl


