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Korfbalvereniging Trigon vraagt Amsterdamse hogeschool om planning evenement

leiden

Leiden krijgt weer een avondvierdaagse
door binnert glastra

- Leiden heeft vanaf volgend jaar weer een avondvierdaagse.
Althans, als het aan de dan honderd jaar oude korfbalvereniging Trigon ligt. Die schakelde de Hogeschool van Amsterdam in, waar drie
klassen van de opleiding Sportmarketing de opdracht kregen een
compleet vierdaagseplan te maken. Het beste plan wordt uitgevoerd
en als het goed gaat jaarlijks herhaald en uitgebreid.

LEI DEN

,,Het was een volkomen verrassing voor me dat Leiden geen
wandelvierdaagse heeft. Ieder
zichzelf respecterende gemeente
in de regio heeft er één.’’ Voor Jeroen Weijermars, voorzitter van
Trigon, was snel duidelijk wat

zijn vereniging zou kunnen
doen toen een aantal leden vorig
jaar opperde om een buurtactiviteit te gaan organiseren die niets
met korfbal te maken heeft.
,,Maar het behelst een enorme
organisatie en we wisten niet of

wij dat wel voor elkaar zouden
kunnen krijgen.’’
Dus nam hij contact op met
Rik van der Geest van het gemeentelijke Sportbedrijf Leiden
die, eveneens verbaasd over het
ontbreken van een wandelvierdaagse, direct enthousiast was.
,,Al is het in een stad wel lastiger
dan in een dorp, waar je één centraal startpunt hebt. Als je hier
iedereen op één plek wilt laten
parkeren en koffie laten drinken
en er komen tienduizend man,
dan heb je wel een probleem.’’

Van der Geest kan de organisatie
ook niet op zich nemen. ,,Wij
zijn afhankelijk van verenigingen’’, zegt hij. ,,Ik heb wel het
budget sportstimulering in mijn
laatje liggen...’’
Het is uiteindelijk de Hogeschool van Amsterdam waar het
plan voor het evenement vandaan moet komen. Weijermars
kwam op enig moment in contact met Kim Middendorp van de
hogeschool en het gesprek kwam
op de vierdaagse. Met als gevolg
dat de studenten van de oplei-

ding Sportmarketing nu druk
doende zijn plannen te maken.
,,De beste drie worden aan Trigon gepresenteerd, dan kan die
er één uitkiezen’’, zegt Middendorp. Het is niet de bedoeling dat
het in het eerste jaar al een uitgebreid evenement voor de hele
stad wordt. Weijermars hoopt op
circa vijfhonderd deelnemers.
,,Want als, zeg, tien procent van
de Leidenaars komt opdagen,
dan hebben wel een uitdaging.’’
In navolgende jaren kan de vierdaagse worden uitgebreid. ,,We

hopen dat het plan een soort
blauwdruk wordt dat we op verschillende plekken in de stad
kunnen inzetten zodat er wijkvierdaagses komen’’, zegt Van
der Geest. ,,Misschien dat we dan
kunnen ’lussen’, dat de routes
gedeeltelijk samenvallen. Maar
dat is nog niet aan de orde.’’
De laatste echte Leidse wandelvierdaagse van enig formaat
was in 1999, weet John Swaalf
van Wandelsportvereniging Leiden en omstreken die het evenement decennialang organiseer-

de. ,,Daarna crashte het. We hebben het nog wel een paar keer geprobeerd, maar dan kwamen er
zeventig of tachtig kinderen. In
een stad als Leiden moet je er
toch tweeduizend hebben’’, zegt
Swaalf, verheugd dat Trigon het
opnieuw probeert. ,,Ik hoop dat
het ze lukt, dan komt er weer wat
leven in de brouwerij. Ze hebben
wel een groot probleem. Er is in
hier niet echt een wandelcultuur
zoals in het zuiden en het oosten.
Maar och, er zijn zóveel mooie
routes te maken.’’

3 October Vereeniging: ’Niet besturen met tachtig man’
door Janet van Dijk
L E I D E N - Twee bestuursleden en twintig commissarissen stapten uit
de 3 October Vereeniging omdat zij het bestuur ouderwets en regentesk vinden. Oud-bestuurslid Max du Prie en de vorige voorzitter Piet
van Sterkenburg reageren.

Max du Prie was 22 jaar lang bestuurslid, tot begin deze eeuw.
Wat vindt u van het conflict?
,,Het bestuur van de vereniging bepaalt het beleid en bestuurt. Voor het
uitvoeren van de taken, die niet gering zijn, zijn er commissies, die worden aangestuurd door een bestuurslid. Er zijn commissarissen die vinden
dat zij ook moeten besturen. Zo komt
het op mij over. Het is heel jammer
als er een verschillend inzicht is over
het functioneren van commissarissen.
Als er bestuursleden zijn die vinden
dat zij op moeten stappen, dan is het
jammer maar dan moeten ze dat maar
doen. En als commissarissen dat vinden, dan moeten ze ook weg.’’
U heeft als oud-bestuurslid aangeboden
om te bemiddelen?
,,Ik heb gezegd: als er een probleem
is met de bezetting, dan zijn er oudbestuursleden en ereleden die werkzaamheden voor het komende feest
kunnen doen. We moeten ons niet
door een aantal commissarissen met
de rug tegen de muur laten zetten.
Dat is voor de vereniging slecht en
dat is voor het feest ook heel slecht.
Het is een hartstikke leuke vereniging, die elk jaar weer een feest overeind zet. Dat is geen sinecure. De vereniging heeft een bepaalde structuur
en als je daar niet aan vasthoudt, dan
verzandt het evenement. Net als in
andere ontzette steden.’’
Maar je moet als vereniging toch ook
meegaan met de tijd?
,,Natuurlijk. Maar ik vind het heel
juist dat het bestuur blijft besturen
en dat commissarissen helpen bij het
feest. Zo is het altijd geweest. Je kunt
niet besturen met tachtig man. Het is
te gemakkelijk om te zeggen dat je
met de tijd mee moet gaan. De vereniging is gestoeld op een goede traditie
en dat is juist een van de krachten.’’
Maar je mag toch wel ideeën hebben als
commissaris, en je mag er toch vanuit gaan
dat die ideeën serieus worden genomen?
,,Als commissarissen een goed idee
hebben dan brengt het bestuurslid
dat voorzitter is van de commissie dat
in in het bestuur. Maar dan moet je
niet kwaad worden als het bestuur
zegt: we doen het toch anders. Wat er
nu gebeurt is natrappen door de mensen die weggaan.’’
Maar er zijn niet maar een paar mensen
weg. Het zijn twee bestuursleden en twintig commissarissen.

,,Vroeger waren er vijftien commissarissen, nu zijn er zestig. Dat is een
beetje veel en dan krijg je dat ze vinden dat ze onvervangbaar zijn. In
mijn tijd waren er twee mensen voor
de pr-commissie. We maakten de
feestwijzer, die werd huis aan huis
verspreid en we hoefden er nauwelijks voor te betalen. Er is nu een internetsite en een krant, dat weet ik
wel, maar ze doen het nu met twintig
mensen. Ik vind het allemaal een
beetje opgeklopt.’’
U klinkt boos.
,,Ik vind het zonde. En een beetje
aanmatigend van de commissarissen.
Zij zeggen dat er regentesk wordt bestuurd, in plaats van met talenten. Ik
vind het heel pedant dat commissarissen dat zeggen. Zij zeggen eigenlijk:
Wij hebben talent en het bestuur niet.
Wie zijn zij om dat te beoordelen? Als
ze zo goed zijn, dan zouden ze misschien al bestuurslid zijn. Als je mee
wilt besturen moet je eerst in het bestuur zitten.’’

Komt het nog goed, denkt u?
,,Waar ik vertrouwen in heb, is dat
het bestuur de verantwoordelijkheid
zal nemen en de vereniging zo zal leiden zoals wij het wensen. Maar als u
het heeft over lijmpogingen, dan zeg

Piet van Sterkenburg (midden): ,,Ik vóel me geen notabele, maar ik speel wel het spelletje mee.’’

ik u dat dat voor mij een zeer onzekere zaak is. Mensen lopen niet voor
niks weg.’’
Waren er in de tijd dat u voorzitter was
ook dit soort kwesties?
,,Ik heb als voorzitter nooit dit
soort problemen gekend. Maar de
vereniging was toen ook veel kleiner.
Wij hadden 6000 leden, nu zijn het er
14.000. En het aantal bestuursleden
en commissies was ook beduidend
minder. Er zijn nu commissies met 22
mensen. Dat is zeer massaal.’’
Er wordt gezegd dat er nog een regenten-
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Vanwege groot succes: vele gegarandeerde vertrekdata!
meer en de tufsteenlandschappen van Cappadocië beroemd vanwege de grotwoningen en onderaardse steden. Ontdek het zelf!
Vertrekdata: woensdag van 26 mei t/m 13 oktober
Mei
v.a. € 629
Augustus
v.a. € 719
Juni
v.a. € 599
September
v.a. € 689
Juli
v.a. € 744
Oktober
v.a. € 674
Exclusief visumkosten € 15 p.p. (ter plaatse te betalen)

Zie www.kras.nl/72538
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Prijzen zijn per persoon, tenzij anders vermeld.
Prijzen zijn exclusief reserveringskosten en Calamiteitenfonds.
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Met gegarandeerd vertrek op 26 mei, 2-9-23 juni en 14 juli!
Wilt u echt alles zien van Turkije? Dan is onze populairste rondreis
beslist iets voor u! U ontdekt o.a. de antieke steden als Perge, Aspendos en Efeze, de bruisende metropool Istanbul, de populaire
badplaats Antalya en de hoofdstad Ankara. Niet alleen de cultuur
staat in deze reis voorop, maar ook natuurwonderen zoals de
sneeuwwitte kalksteenterrassen van Pamukkale, het diepe Salda-

Politiek debat
asielthema’s
In aanloop naar de landelijke
verkiezingen van 9 juni organiseert het Platform Vluchtelingenorganisaties Leiden een politiek debat. Politici van PvdA
(Khadija Arib), SP (Rik Janssen),
CDA (Madeleine van Toorenburg) en fractievoorzitter Paul
Laudy van de Leidse VVD gaan
met elkaar en het publiek in gesprek. Er is speciale aandacht
voor asiel- en vluchtelingenthema’s. Het debat is vrijdag 21 mei
van 20 tot 21.30 uur in het Vijfhovenhuis aan de Hoflaan 169
in Leiden.

De Leidse show- en marchingband Amigo doet zondag 23
mei in België mee aan de Internationale Mars- en Showwedstrijden der Lage Landen. Het
evenement wordt om de twee
jaar gehouden en wordt na het
Wereld Muziek Concours in
Kerkrade beschouwd als het belangrijkste evenement op dit
gebied in de Lage Landen. Ongeveer 2000 muzikanten uit
België, Nederland, Duitsland,
Tsjechië en Oostenrijk doen
mee. De show van Amigo heet
In Style and Rhythm en staat in
het teken van zanger Tom Jones. Daarnaast worden de Naladicka Polka en Baikal-Amur
March gespeeld.

15-daagse rondreis

15 dgn HIGHLIGHTS VAN TURKIJE

leiden

Amigo naar
het buitenland
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’De voorzitter heeft zeer goede kwaliteiten’
Piet van Sterkenburg was veertien
jaar voorzitter, tot 2004.
Was u verbaasd over het conflict?
,,Ik was stomverbaasd, eerlijk gezegd. Ik hoorde wel eens dat er discussies waren, maar dat het op enig
moment zo zou escaleren, dat had ik
niet verwacht.’’

Een 35-jarige man uit Letland is
maandagnacht aangehouden op
verdenking van een poging tot
inbraak in een woning aan de
Morsweg. Een bewoner zag dat
er een onbekende man in de
tuin van zijn woning stond en
waarschuwde de politie. Vervolgens zag hij hoe de man op het
schuurdak van zijn buren klom.
De Let liet zich niet gedwee
meevoeren toen de politie arriveerde. De verdachte verzette
zich tegen zijn aanhouding en
de politie moest naar eigen zeggen ’gepast geweld’ tegen hem
gebruiken.

leiden

Is het een drama?
,,Absoluut niet. Het is heel vervelend en het is heel vervelend dat het
op straat ligt. Maar het bestuur kan
het echt zonder deze commissarissen
ook prima, er zullen wat taken anders
verdeeld moeten worden.’’
Dat is ook niet zo aardig tegenover de
opgestapte mensen, die ongetwijfeld veel
tijd in het werk voor de vereniging staken.
,,Natuurlijk is het jammer dat mensen weggaan, die zich voor de vereniging hebben ingezet. Maar dan moet
je nieuwe mensen hebben, of anderen
moeten hun werk doen. Zo gaat dat
bij een bedrijf ook.’’

Let verdacht van
inbraakpoging

cultuur is. Was dat in uw tijd ook zo?
,,De essentie van de vereniging is
altijd geweest dat notabelen voor de
minder vermogenden een feest organiseren. Daarom lopen de bestuursleden in jacquet en met een hoge hoed
op, om duidelijk onderscheid te maken wie het feestje organiseert. De gezichten onder die hoed zijn niet belangrijk, die mensen komen en gaan.
Maar zo is het historisch bepaald. Het
herendiner op de zaterdag voor 3 oktober is een monument binnen de geschiedenis van de vereniging, dat gaat
terug naar de zeventiende eeuw. Dat

Ex-bestuurslid
K&G in
hoger beroep
D E N H A A G / L E I D E N - De expenningmeester van muziekvereniging K&G gaat in
hoger beroep tegen zijn veroordeling door de Haagse
rechtbank, eind april.
De 44-jarige Venneper
werd toen veroordeeld tot
zes maanden gevangenisstraf waarvan drie maanden
voorwaardelijk. Ook kreeg
hij een werkstraf van 240
uur en moet hij K&G
306.000 euro terugbetalen.
De man werd schuldig bevonden aan verduistering en
valsheid in geschrifte. Van
2005 tot en met 2008 zou de
veroordeelde obligaties kopen met geld van de muziekvereniging om zo meer rendement te halen dan geld op
een spaarrekening te laten
staan. Hij maakte geld over
van de rekening van K&G
naar zijn privé-rekening en
ging daarvan ook speculeren
op de beurs. Dat leverde uiteindelijk een verlies op van
317.000 euro, waarvan Justitie er 306.000 ’hard’ kon maken. Om die verliezen te verdoezelen, vervalste hij jaaroverzichten om de kascontrolecommissie van K&G om
de tuin te leiden.

is met notabelen, met de burgemeester, de commissaris van de koningin,
de rector magnificus, de politiecommissaris. Het gaat hier om historische
attributen. Ik liep met mijn hoge
hoed en in jacquet over de kermis. Ik
vóel me geen notabele, maar ik speel
wel het spelletje mee. Maar dat betekent niet dat je autoritair moet optreden.’’
Denkt u dat de bestuursleden en commissarissen te snel zijn opgestapt?
,,Ik acht deze mensen zeer hoog.
De twee bestuursleden heb ik zelf in

het bestuur gehaald, het zijn mensen
met grote kwaliteiten. Ik weet niet
precies wat er gebeurd is. Het is niet
niks, maar het bestuur moet het oplossen en als dat niet lukt, dan moet
het bestuur terug naar de vergadering.’’
Gaat u bemiddelen?
,,Helemaal niet, ik wil niet over
mijn graf heen regeren en naast de
opvolger gaan staan die ik zelf heb
voorgedragen, met volle overtuiging.
De voorzitter heeft zeer gedegen kwaliteiten.’’

LUMC Berendokter voor het kind

- Het lijkt net echt, door mondkapjes, haarnetjes en ziekenhuisjassen. Maar aan de onderzochte
patiënt te zien - geen mens, maar een teddybeer gaat hier het duidelijk om iets anders. Het betreft hier
het jaarlijkse Teddy Bear Hospital, waarbij ruim honderd studenten geneeskunde de rol van arts op zich
nemen. Achterliggende gedachte is dat veel kinderen

LEI DEN

last hebben van ’witte-jassenangst’. Teddy Bear Hospital wil deze angst verkleinen door het nabootsen
van een ziekenhuis waar kleuters van 4 tot 7 jaar met
hun knuffel naartoe kunnen komen. De kleuters mogen zelf bedenken waar hun knuffelbeest voor behandeld moet worden. Teddy Bear Hospital duurt nog
tot en met vrijdag.
FOTO HIELCO KUIPERS

