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Berichtjes.
De (oude) Haagse gemeenteraad heeft goedkeuring verleend aan het project Zuiderpark.
Daarmee lijkt het overgaan van de Academie voor Sportstudies in 2016 een feit.
In de nieuwe Raad zitten weliswaar enkele partijen die verklaard tegenstander zijn en kunnen
misschien nog roet in het eten gooien. Maar als de kreten die daarover in de pers verschenen
tegen het licht worden gehouden zal blijken dat het vooral verkiezingsretoriek is geweest.
Niemand zal kunnen volhouden dat er sprake is van een “topsportproject” als het in eerste
instantie gaat om de leraren- en sportopleidingen als HALO, Sportmanagement en delen van
Mondriaan sport en bewegen. Dat de ambitie verder gaat is gezien de logische lijnen alleen
maar efficiënt om koppelingen tot stand te brengen. Zo’n 15 jaar van lobbyen en
argumenteren heeft dan toch nog een happy end.
Het ruimte gebrek in het verouderde gebouw aan de Laan van Poot is daarmee verledentijd.
Wat er met de huidige locatie gebeurd is nog onduidelijk. Het gebouw is ongeschikt voor een
andere bestemming en zal waarschijnlijk worden afgebroken. Maar dan……de volgende
reünie ergens anders???????
Ronald Lingeman, langdurig docent zwemmen, dlo, en vooral de grote regelaar van de
laatste decennia, heeft de HALO per 1 april 2014 verlaten. Hij genoot grote bekendheid
onder de studenten omdat hij heel veel persoonlijke contacten met hen heeft gehad. Het
bestuur van het Genootschap dankt hem voor de prettige samenwerking op de vele
contactmomenten in verband met vooral de reünies.
	
  

MEET & GREET.
Opnieuw proeven van een Indisch maal, bereid door Rex en zijn staf?
Stort € 10,-- op NL28INGB0000178675 t.n.v. GVVDH en je kunt meegenieten.
Op 11 april tijdens de bijeenkomst die vanaf 17.00 uur in het gebouw van de
Academie voor Sportstudies op het bekende adres aan de Laan van Poot wordt
gehouden.
Je kunt natuurlijk ook gewoon komen zonder eten, alleen voor een gezellig
drankje en luisteren naar de korte inleiding van oud - student AAD BAK over
het boek “RAUW” dat hij over zijn avonturen schreef.

'Diepte' interview met Richard Wiggers
door Charlotte Fuchs-Konings.
Een nieuw lid van het bestuur van het GVVDH moet worden voorgesteld aan de leden. Een
nieuw gebruik is dat het laatst bijgekomen bestuurslid een interview mag afnemen van het
nieuwe bestuurslid. Gelukkig ken ik Richard nog van mijn eigen academietijd, hoewel hij een
paar jaar hoger zat. En ja, dan kijk je tegen zo iemand op. Ik ga hem het hemd van het lijf
vragen en hopelijk krijg ik op 'alles' een antwoord. Ik zal kijken of het voor publicatie geschikt
is. Hij drinkt thee terwijl wij de vragen doornemen.

Richard, je bent nu lid geworden van het bestuur van het GVVDH. Om te beginnen,
vertel een iets over jezelf. Afstudeerjaar, leeftijd, burgerlijke staat, andere leuke
weetjes.
Ik ben in 1979 gestart op de HALO maar had nog niet, laat ik zeggen de juiste studie
mentaliteit. Dat resulteerde in een dermate slechte cijferlijst dat ik linea recta door
kon naar het leger om mijn militaire dienst te vervullen. In 1981 ben ik teruggekomen
ouder en een beetje wijzer heb ik daarna in 4 jaar de HALO doorlopen en ben in
1985 als 24 jarige afgestudeerd dus ja,…. dit jaar al weer 53 geworden.

Ik ben getrouwd met Ingeborg en ben de trotse vader van Storm (15 jaar) en Mimi
(13 jaar).
Hoe lang ben je lid van het GVVDH?
Ik ben lid vanaf het eerste uur en hoorde van een zekere GVVDH via een vriend
voor het leven die ik heb leren kennen op de academie, Wilm van Bekkum. Wilm zei:
dat wordt lachen want Jan (van Heek) zit er ook in. Groepsdruk wat doe je er aan J,
dus ik deed gelijk mee.
Wat ben je gaan doen toen je de HALO verliet met diploma?
Toen ik klaar was wilde ik maar een ding, full time turntrainer worden.
Ik kreeg van mijn ouders de financiële gelegenheid om me een jaar lang alleen met
turnen bezig te houden. Het waren andere tijden want je kon toen nog geen droge
boterham verdienen met lesgeven in een turnzaal. Een jaar heb ik toen niets anders
gedaan dan training te geven in turnen. Ondertussen kon ik wel 4 uurtjes lesgeven
op het Nederlands Lyceum. Dat Had Nico van Dam voor me geregeld.
Dat ene jaar werd twee jaar en toen werd ik gevraagd om mee te helpen bij audities
voor een musical van Joop van de Ende. Deze musical ging over Barnum (het
beroemde circus) dus er moesten acrobaten getest worden. De regisseur bleek
echter al snel beslist te hebben dat ik zelf ook maar mee moest gaan doen en bood
me een baan aan als acrobaat, ondertussen had ook Cor Ririmasse auditie gedaan
en samen hebben we toen een dik jaar gespeeld in de eerste grote musical in
Nederland. Na dit jaar ben ik omgeschoold tot programmeur. Computers werden toen
echt toegankelijk voor iedereen en dat had een vreemde aantrekkingskracht op me.
Ik ben de automatisering ingegaan en heb daar eigenlijk een klassieke carrière
gemaakt. Van junior programmeur tot Associate Director. Ik bleef nog wel betrokken
bij het turnen want ik heb nog jaren commentaar gegeven bij Eurosport en incidenteel
bij studio sport. Daarnaast ging ik nog zomers regelmatig naar Amerika om daar
turnles te geven in een van de mooiste turnfaciliteiten ter wereld International
Gymnastics Camp (IGC).
Na mijn tijd in de automatisering heb ik een paar jaar leiding gegeven aan een
telecom bedrijf en op dit moment ben ik directeur van drie Franchise ketens in
Telecom en automotive.
Heb je veel aan je opleiding op de HALO gehad? Wat was je belangrijkste
les/college?
Ik denk dat elke opleiding je bagage meegeeft voor je leven, maar de HALO heeft me
toch wel veel gebracht. Ook al wordt je opgeleid tot docent Lichamelijke Opvoeding,
de bagage die je meekrijgt is zeer generiek: Organiseren, leiding geven, situaties
inschatten, voorbereiden, met mensen/kinderen omgaan in verschillende situaties.
Wanneer je deze skills een klein beetje generaliseert dan denk ik dat de HALO een
van de beste management opleidingen is die je maar kan bedenken.
Een paar zaken zijn me echt bijgebleven:
- de lessen van Kugel. Die man kon je soms ongenuanceerd, maar altijd
integer, aan het nadenken zetten over waar we nu eigenlijk mee bezig waren
en wat we wilde bereiken: een rijker leven voor nu en later, voor jezelf en
voor een ander. Wie heeft deze grondslag niet geaccepteerd?

-

-

niet te vergeten het perfecte bewegingsvoorbeeld van Hilde Küpfer wanneer
zij voor de klas stond. Ik heb helaas nooit les van haar gehad maar ging zo
vaak mogelijk kijken hoe zij bewoog. Dat was pas mooi en zuiver bewegen;
De les uitgestuurd worden bij Wim van der Schilde omdat ik (als zogenaamd
beste zwemmer) aan het klooien was en ik juist het voorbeeld moest geven.
Schitterende ervaringen achteraf.

Wat was één van je hoogtepunten die je meemaakte op de HALO? Wat is je het
meest bijgebleven?
De HALO was voor mij bijna een groot hoogtepunt, maar echte piekervaringen had ik
toch wel bij de springploeg van Jaap Bakker. Zeker toen Rene Linthuis en ik mee
mochten gaan springen en later ook helpen. Dat was het toch wel voor mij.
Daarnaast natuurlijk de feesten in de kantine, “crêpepapier feesten” noemde ik ze.
Want dat was de enige versiering, crêpepapier om de TL bak dan had je een disco
kleurtje op de dansvloer. En dan de hele avond dansen.
Zijn er ook dieptepunten? Die willen wij ook graag weten!
Ik denk dat er weinig dieptepunten zijn geweest, je bent behoorlijk flexibel als jong
volwassene maar de gecompliceerde botbreuken van Dick Maalsen (die al vaker zijn
been ernstig had gebroken) tijdens de methodiek Gymnastiek les van Henk
Mijnsbergen, die hakte er toch wel in.
Heb je nog contact met docenten uit jouw tijd? En zo ja waarom?
Ik zie Henk natuurlijk (en graag) bij de vergaderingen van de GVVDH, daarnaast zie
ik Sam Thieme af en toe en Monique Kuipers is onze gezamenlijke vriendin.
Contact met jouw klas heb je nog. Ik hoorde dat 4Ha de klas was die het meest
compleet was op de laatste reünie 100 jaar HALO (Heb je een foto van je klas?) Hoe
heb jij dat ervaren? En wat geef je aan tips mee als wij ook onze klas compleet willen
krijgen op de volgende reünie?
Haha, dat vraag je precies aan de verkeerde. Ik had me een jaar lang verheugd op
de Reünie en toen bleek ik voor mijn werk dat weekend in Valencia te zitten. Ik was
er dus niet. Gelukkig hebben we een paar maanden na de reünie nogmaals met
elkaar afgesproken en toen heb ik iedereen weer gezien.
Je maakt nu deel uit van het bestuur van het GVVDH, waarom doe je dit? Wie heeft
je overgehaald?
Monique heeft me, op haar altijd charmante manier er in gekletst, maar daar was niet
veel voor nodig. Ik had gewoon weer zin om een beetje tijd te maken voor de HALO.
Gewoon omdat het leuk is.

Ooit was je lid van het bestuur van het GVVDH van het eerste uur, waarom ben je
ooit uit het bestuur gestapt? En waarom heb je geholpen het GVVDH op te richten?
In de eerste periode hebben we vrij intensief naar de reünie (2008) toe gewerkt. Dan
komt er een soort van natuurlijk moment om iets anders te gaan doen, en ook niet

onbelangrijk: Jan van Heek stopte er mee (en daar waren Wilm en ik toch eigenlijk
voor gekomen).
Wanneer is jouw doel bereikt als bestuurslid van het GVVDH?
Grondslagen/Doelen/Middelen???
Ik zou het heel mooi vinden als we een manier vinden om de GVVDH op een
bepaalde manier te institutionaliseren binnen de opleiding. De kennis in het werkveld
is ongekend groot, de vernieuwing in het onderwijs ook, dat moet toch samen tot iets
heel moois kunnen leiden. Als we nu met het excuus: alumni beginnen, wie weet
waar het dan eindigt.
Ok, Richard, je krijgt nog de mogelijkheid om in één zin te zeggen waarom het
belangrijk is dat oud Halo-ers elkaar blijven ontmoeten. Ga je gang .......
Ik twijfel:
Cultuur wordt gemaakt doordat mensen elkaar verhalen vertellen en die weer
doorvertellen, Als wij elkaar nu vaak en veel verhalen vertellen en doorvertellen dan
helpen we ons zelf aan een bewegingscultuur, ik ben daarvan overtuigd.
Of gewoon omdat het gezellig is om herinneringen op te halen uit een van de leukste
periodes uit je leven.
Is er iets dat je nog wilt vertellen of iets wat ik nog niet gevraagd heb? Hier je kans.....
Ik heb een vraag aan ieder die het heeft volgehouden om door te lezen tot deze regel. Kom
verhalen vertellen, lachen om vroeger, kennis delen. Gewoon omdat het gezellig is.

Halo open 2014.
In navolging van het eerste succesvolle HALO open in 2013, zal het
GVVDH ook dit jaar weer een HALO- open organiseren.
We mogen wederom te gast zijn op de “ Scherpenbergh” te Lieren.
Als alle deelnemers van afgelopen jaar een ander oud golfende
HALO/FT –er enthousiast maakt en meeneemt, zal ook dit HALOopen een gezellige dag worden.
We hebben al een reservering gemaakt in de buurt van onze
oprichtingsdatum, en wel 14 september 2014.
Zet deze datum nu reeds in je agenda en niks kan daar meer tussen
komen.
Nadere informatie volgt in de komende nieuwsbrieven.

Jeroen Otter.
Wie kent deze man sinds Sotsji niet?
Heerlijke (ogenschijnlijk) controversiële uitspraken, waar de media
op af vlogen. Wie zijn geschiedenis een beetje beter kent vindt die
uitspraken echter niet onlogisch. De documentaire die de NOS kort
voor de winterspelen uitzond, toonde de geweldige toewijding en
opoffering die de pioniers van de sport in Nederland moesten hebben
om erkenning te krijgen. Zelfs op de HALO, die toch bekend stond als
misschien wel de eerste HBO – opleiding, die een beleid voor
topsporters had, was de medewerking van sommige docenten niet
optimaal, bleek in een eerder interview.
Dat knokken blijft op de achtergrond meespelen.
Lees het vraaggesprekje dat het Genootschap met Jeroen hield aan
het eind van een succesvol seizoen.
Vraag: Hoe oud ben je nu ?

Ik ben 49 jaar oud. Geboren in Amstelveen en sinds mijn 21 jaar zo’n 14
keer verhuisd, momenteel woonachtig in Heerenveen. Vlakbij de ijsbaan
Thialf.

Vraag: Wanneer heb je op de HALO gezeten ?
1988-1992, Ik heb voorafgaande aan de HALO, na mijn VWO-b een
bankiers opleiding gevolgd maar deze bleek moeilijk te combineren
te zijn met mijn schaats ambities. Ook waren de twee jaren op de
UvA, faculteit Economische wetenschappen, en shorttrack geen
gelukkig combi. De HALO, in de persoon van Jan van Heek (oom
van mijn teamgenoot) heeft mij in die tijd de studie uitdagingen en
de geboden topsport faciliteiten gepresenteerd.
Vraag: Hoe ben je aan je eerste baan gekomen en waar?
Mijn eerste echte baan was mijn aanstelling als coach in de USA.
Uiteindelijk heb ik daar zes jaar gewerkt. Mijn toenmalige en huidige
vriendin Elien, ook oud-studente van de HALO is mij een jaar later
nagereisd en heeft een vervolg studie psychologie gedaan.
Vraag: Hoe is het verder gegaan ?
Na de USA heb ik verschillende banen gehad die allemaal
betrekking hadden op (top) sport. Via de USA, Nederland, Brussel
en Canada ben ik in Heerenveen terecht gekomen. Mijn huidige
functieomschrijving zegt: Bondscoach KNSB, discipline Shorttrack.
Vraag: Waaraan heb je goede herinneringen als je terugdenkt aan
de HALO ?
Ik heb met een aantal leerlingen nog zeer goede contacten. Tevens
heb ik nog een goede relatie met een voormalige docent van de
Academie.
Vraag: Heb je iets aan de opleiding op de HALO gehad ?
Vroeger heb ik nooit het idee had om in het reguliere onderwijs les
te geven. Nu ben ik 80% van mijn professionele leven een docent in
de topsport.
Naast het werk op de ijsvloer ben ik ook steeds vaker betrokken bij
het bedrijfsleven m.b.t informatie / visieoverdracht.
Groeten,

Jeroen Otter, ST team KNSB.

