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Beste lezers,
Hoe dichter we bij de reünie komen, hoe meer we denken aan de ‘goede oude tijd’. Honderd
jaar HALO is ook heel wat. Oude knarren en jonge knarren strijden en kletsen straks weer bij
en verhalen over de tijd dat ze zelf nog op de academie zaten. Het logo groengele logo heeft
de inspiratie opgeleverd voor een geschenk dat alle leden van het Genootschap zullen
ontvangen. De bestuursleden van dat Genootschap zijn zo hard aan het werk geweest dat er
nauwelijks kopij is binnen gekomen. Henk fietst zich intussen een ongeluk om straks op de
Alpe d’Huez het nodige geld binnen te halen voor het kankerfonds. De Halovrienden steunen
het project al met een aardig bedrag. Marja is druk met de financiën.
Onze voorzitter Moxx heeft tijdens de laatste Meet en Greet al een persoonlijke verrassing
van Henk gekregen voor haar grote en altijd opgewekte optreden
foto Herman Gazendam.
Zelf heb ik na wat oogproblemen nogal moeite met het lezen van de computer en dat rot ding

heeft
daarbij ook nog de nodige kuren. Maar het gaat
allemaal de goede kant op.
Voorzitter Monique had zelf ook iets uit te reiken. Met de woorden: “ik ken u eigenlijk niet,
maar heb uw naam vaak gehoord”, prees zij de langdurige inzet voor de HALO, als
bestuursvoorzitter en vanaf de Haagse Hogeschool tijd als voorzitter van drie Stichtingen. Het
gaat om de heer R.W.Hemmes. Hij is de eerste in de geschiedenis van het genootschap van
Vrienden van de Halo die benoemd is tot BOEZEMVRIEND.
Verderop in deze nieuwsbrief kun je nader met hem kennis maken.
______________________
Noteer het nog maar eens en zegt het voort:

15 september 2012 vanaf 12.00 uur reunie Eeuwig Halo
!!!!!!!!!!!!
•
•

Wil je elkaar of anderen al eerder ontmoeten kom dan naar de altijd gezellige
Meet en Greet bijeenkomst op 1 juni 2012 vanaf 17.00 in de kelder van de HALO
Inloggen

Uit de oude doos
HONDERD JARIG LUSTRUM VAN DE HAAGSE ACADEMIE VOOR
LICHAMELIJKE OPVOEDING. DE INVLOED VAN DE HALO OP TACO EN
TACOYO.
De Haagse Academie viert dit jaar haar honderd jarig lustrum. Een
impressie van mijn leerzame jaren van 1964 -1968. Een enorme
invloed op mijn leven.
MIJN VOORBEELDEN:
JAN VAN HEEK! Kan een gemankeerde volleyballer de HALO
halen? Dat kan alleen wanneer het docentencorps van uitzonderlijk
niveau is. Ik kende enkele docenten, een daarvan was Jan van Heek net zo’n
alleskunner als
mijn lieveling stripheld: Kick Wilstra. Jan was Nederlands kampioen speerwerpen,
een van de beste tienkampers. Jan speelde op hoog niveau voetbal en volleybal.
LEX KARAMOY! Een andere topsportman was Lex Karamoy. Hij was
verschillende keren Nederlands kampioen tennis in singles en dubbels voor dat Tom
Okker de titels overnam. Begaafd badmintonner en tafeltennisser. Daarbij was hij
onze trainer en spelverdeler volleybal, onder wiens leiding we de eerste divisie
haalden. Lex was maar een meter zeventig lang, terwijl wij allemaal rond de 1 meter
90 waren. Wij hoefden alleen maar hard te slaan en speelden een 1-5 systeem
‘avant la lettre’. Hij gaf alle set ups, hoe slecht de passes ook waren, Lex dook onder
de bal gooide hem omhoog en wij hoefden alleen maar te smashen. Jaren later deed
Arie Salinger het zelfde in het Nederlands team. Lex was zijn tijd ver vooruit. Lex
beschouw ik als mijn tweede vader, die me de liefde voor de sport bijbracht.
HENK MIJNSBERGEN!
Op de HALO genoot de toen jonge Henk Mijnsbergen
het hoogste aanzien. De ‘Turnvater’ doceerde het meest prestigieuze vak op uiterst
vakkundige wijze. Mijn ‘prestaties’ op turngebied waardeerde hij nooit hoger dan een
vijf.
RITMISCHE GYMNASTIEK!
Vreemd genoeg werd dat in die hiërarchische tijd,
democratisch gecompenseerd door mijn hoge cijfer voor ritmische gymnastiek en
boksen. Echter als de ritmische groep naar rechts ging, koos ik voor links [een poster
van Che Guevarra hing in mijn kamer] tot grote hilariteit van mijn klasgenoten en het
publiek op de tribune. Maar ik had goed gekeken naar de hoge sprongen van de
Yets in de West Side Story. En oefende thuis de aantiksprong en kwam tot grote
hoogte. Eenmaal gaf de docente mij een negen. Het leverde me slechts ironische
hilariteit op en uiterst insinuerende vragen van mijn klasgenoten op. Die hoge
kwalificatie voor, een voor echte mannen verdacht vak, dreigde mij de risee van de
klas te maken.

BOKSEN! Wat ik bij boksen voorkwam door Kees Haeck, die het hardst had
gelachen, zo’n uppercut onder zijn kin te verkopen dat hij dwars door de deuren,
ruggelings in een belendend lokaal belandde. Eigenlijk
was boksen mijn favoriete sport en ik kon daar al mijn sporttalent in kwijt. Ik voelde
me Mohammed Ali. ‘I flew like a butterfly and stung like a bee’.
DR. ANKIE EN TACO…YO!
Mijn theoretische studieresultaten waren modaal
ik zorgde voor genoeg punten om elk jaar over te gaan. Maar er was een vak waar ik
op mysterieuze wijze telkens een hoog cijfer voor scoorde. Fysiologie, gegeven door
de docente Dr. Ankie en door haar tot belangrijkste vak verklaart. Zij was een
persoonlijkheid die alle andere docenten letterlijk en figuurlijk in de schaduw zette.
Voor mijn klasgenoten waren haar mondelinge tentamens een trauma. Maar ik
ontdekte al gauw dat ze uiterlijk vertoon en een zeker decorum zeer op prijs stelde.
Ze werd niet gehinderd door ook maar een zweem van objectiviteit. Ik schafte mij een
scherp, getailleerd, grijs kostuum aan, met een zijden glans. Op mijn Windsor
gestrikte stropdas prijkte heel subtiel een olifant. Haar scherpzinnigheid kon de
symboliek niet ontgaan. Vlak voor het tentamen besprenkelde ik mij met Zizanie de
Fragonard, een aftershave zo duur dat ik een week op rantsoen moest. Maar dit alles
verrichtte wonderen op haar hormonale systeem. Ondanks dat ze alles wist over
testosteron en oestrogenen, heeft zij nooit het verband gelegd tussen mijn hoge
cijfers voor fysiologie en laten we het houden op ‘the sweet smell of perfume’. Bij het
binnentreden in haar boudoir exclameerde ze ‘maar mijnheertje wat heeft U een
mooie stropdas’. Het tentamen daarmee genoeglijk reducerend tot een formaliteit.
Toen mijn vriend George van den Honing bij het einde jaar cabaret riep dat de olifant
van Taco hem weer een acht bij Dr. Ankie had bezorgd, lachte zij het hardst.

DE WIJZE LES VAN DR. ANKIE!
De deskundige lessen van Dr. Ankie gaven
mij het belangwekkende inzicht dat het zenuwstelsel in balans dient te zijn. Vooral
het onwillekeurige zenuwstelsel bestaande uit een sympathisch [activerend] deel en
de para-sypathicus het herstellende deel. Wanneer er geen equilibrium, evenwicht is,
kan het lichaam sympathisch overbelast raken. Wat we tegenwoordig burnout
noemen. In het lichaam vinden door stimuli, [prikkels] voortdurend hormonale en
chemische veranderingen plaats, die het gedrag en humeur sterk beïnvloeden. De
lessen van Dr. Ankie speelden een belangrijke rol bij mijn queeste, de zoektocht naar
verlichting.
BRAM LEEUWENHOEK EN HET KLAPRACKET! Veel uitvindingen worden ontdekt
door ’trial and error’ m.a.w. door experimenteren en toeval. Zo ook het klapracket. Ik
had weinig affectie met mechanica. Ik was een echte alpha en had H.B.S. A gedaan.
Roepen dat het klapracket met een vernieuwde grip meer reach, power en controle
opleverde, was niet genoeg, ik moest het wetenschappelijk onderbouwen. Bram
Leeuwenhoek atletiek docent en schrijver van diverse boeken over de mechanica
van het bewegen was mijn theoretische eye opener. Ik hoefde zijn boeken er maar
op na te slaan en zijn biomechanische benadering toe te passen op mijn vinding. In
1999 kreeg ik mijn eerste octrooi 1009357. Ondanks veel publiciteit is de vinding
nooit in productie gekomen. Mijn zoon werd regionaal kampioen met het klapracket
ondanks dat hij weinig trainde.
VAN INGEN SCHENAU
Mijn collega leraar lichamelijke opvoeding de heer van Ingen
Schenau leurde 13 jaar met de klapschaats. Tonnie de Jong was degene die er op ging trainen

en onmiddellijk Europees kampioen werd. Daarna reed elke wedstrijd rijder op klapschaatsen.
Een jaar later overleed de heer van Ingen Schenau. Met de dood heb ik niet veel haast, een
goede reden om geduld met het klapracket te hebben
VOOR DE OUDE KNARREN Ouderen hebben soms moeite met al die moderne
uitvindingen denk maar eens aan de defibrillator en lees onderstaand verhaaltje.
DE VIBRATOR EN DEFIBRILLATOR
Mijn opa die op zijn tachtigste nog steeds golf
speelt, had in een golfblad gelezen dat er een apparaat was dat je weer op de been kon helpen
als je hart het plotseling begaf. Ach, zo dacht hij, ik weet wel dat ze zo’n ding op onze club
hebben maar waarom zou ik er zelf niet een kopen. Altijd handig in de golftas. Op weg dus
naar de drogist. Daar aangekomen wist opa niet meer hoe zo’n ding nu precies heette. Aan de
verkoper legde hij uit dat hij een apparaat nodig had om zijn vrouw wat op te knappen als ze
afknapte op de golfbaan. Ja zei opa, ze noemen het geloof ik een defi, een vibra of zo iets
dergelijks. Plotseling helderde zijn gezicht op. Ik weet het al,’het is en vibrator.’ De verkoper
keek opa aan op een speciale manier maar hij bleef professioneel en hield zijn gezicht in
bedwang. ‘Hoe oud is uw vrouw’ vroeg hij. ’78, zei opa, ‘maar ze ziet er veel jonger uit.’ En
wat voor maat vibrator denk u nodig te hebben, klein, middel of groot.’ , Ja’ zei opa,’ voor
mijn vrouw kijk ik niet op een paar centen dus geef maar een flink formaat.’ De verkoper
verpakte het geval in een mooie doos en gaf opa voor hij de winkel verliet nog een goede
raad. ‘Lees thuis wel eerst de gebruiksaanwijzing want als de opwinding bij gebruik te groot
is heeft u straks nog een defibrillator nodig om uw vrouw weer bij te brengen.’ Langzaam
drong het tot opa door dat hij toch misschien het verkeerde ding had gekocht, hij had
inderdaad een defibrillator willen kopen. Hoe het daarna met oma is afgelopen weet ik niet
maar ze kijkt nog steeds heel opgewekt.
Leo Lochtenbergh

Interview.
Deze keer een bijzonder interview. Nu we onze eerste boezemvriend in huis hebben wordt het
natuurlijk hoog tijd om die beter te leren kennen. Ondanks zijn grote belang voor de HALO en
de vrienden daarvan, is zijn bekendheid, door zijn achtergrond optreden, niet groot.
Vragen aan de heer R(udi) W. Hemmes.
We hebben dezelfde vragen gesteld als aan oud-studenten. Mede daardoor werd het een
gesprek doorspekt met anekdotes, dat veel langer duurde dan in het kader van deze
Nieuwsbrief mogelijk is. Een beknopte versie dus.
Vraag: Hoe oud ben je nu ?
Ik ben geboren in 1923.
Vraag: Wanneer heb je op de HALO gezeten ?
Leuke vraag. Weinigen zijn zo laat aan deze opleiding verbonden geraakt als ik. Ik was namelijk al
met pensioen toen de toenmalige voorzitter van het bestuur, de generaal b.d. Savalle, mij vroeg in het
bestuur te komen. Dat moet in de jaren tachtig van de vorige eeuw geweest zijn. Later heb ik zijn taak
van voorzitter overgenomen en toen de HALO onderdeel van de Haagse Hogeschool werd bleef ik
voorzitter, maar kreeg de Stichting een andere naam en doelstelling. Het werd de Stichting Vrienden
van de Halo.
Vraag: Hoe ben je aan je eerste baan gekomen en waar?
Ook dat is waarschijnlijk heel anders gegaan dan gebruikelijk. In 1943 was ik student geneeskunde
aan de Universiteit van Utrecht en ik vond dat er weinig gelegenheid was de Duitsers dwars te zitten.
Mijn vriend Bob en ik wilden meer doen om Nederland te bevrijden. Wij kregen het plan om via

Spanje naar Engeland te gaan om ons aan te sluiten bij de geallieerde strijdkrachten. Iets sneller
bedacht dan uitgevoerd, want tijdens de bezetting mocht je het land niet verlaten.
Gelukkig voetbalde ik bij HBS en het bleek hoe belangrijk het is aan sport te doen, want dat geeft
vrienden. Er woonde een voetbalvriend in Brussel en ook één in Parijs. We schreven brieven (telefoon
deed het niet en de communicatiemiddelen van nu waren nog veel verder weg) dat we “met vakantie”
wilden komen. Onze Brusselse vriend (Jojo) kwam met reguliere papieren naar Nederland om zijn
moeder te bezoeken en vergezelde ons op onze clandestiene tocht over de grens naar België. Onze
Parijse vriend (Albert) ging naar Brussel om ons op dezelfde wijze te vergezellen naar Parijs. Dit was
voor Jojo en Albert het begin van een route naar Spanje voor mensen die naar Engeland wilden.
Onderweg leerden we dat je Duitsers meteen een grote waffel moest geven en als er problemen
dreigden te dreigen met de O.T. (Organisation Todt). Bescheidenheid en verlegenheid zouden fataal
kunnen aflopen en de O.T. was een vage dienst, waar niemand precies van wist hoe die was
georganiseerd. “Sonst slegt es dreizehn” was een goed werkend recept als de medewerking niet snel
werd verleend.
Allbert, onze vriend in Parijs, meldde ons, toen wij in Zuid Frankrijk waren, dat hij een adres had van
een gids die ons over de Pyreneëen kon helpen. Hij wist daarvoor geen adres in het zuiden, dus
moesten we terug naar Parijs. Toen bleek dat die gids pas na veertien dagen uit Parijs vertrok gingen
we door naar Den Haag. Nog een wedstrijd reserve gestaan bij HBS tegen Vitesse.
Na twee weken gingen we weer terug naar het zuiden en lukte het ons Spanje in te komen.
Daar werden we meteen in de gevangenis geworpen. Dat was mild, want tot 1941 werden ons soort
emigranten meteen uitgeleverd aan de Duitsers en ……….. Die “vriendelijkheid ” kwam omdat
Franco begon te twijfelen aan de kracht van het Derde Rijk. Zijn twijfel nam toe en via de
Nederlandse ambassade kwamen we als dienstplichtigen naar Engeland.
Vraag: Hoe is het verder gegaan ?
Hoe ik de keuring heb overleefd gaat hier te ver, maar het feit dat ik overal goed scoorde, maar geen
beste ogen had, vereiste wel enige inventiviteit. Ik kwam bij de verkenningsafdeling van de Prinses
Irene Brigade die naar Normandië werd gestuurd en zo kwam ik via Frankrijk en België weer in
Nederland terug.
Ik werd uit Nederland naar Engeland gezonden voor een officiersopleiding. Ik wilde militair blijven
om er mede voor te zorgen dat er nooit meer oorlog kwam. Ik heb me eigenlijk sindsdien bij de
landmacht en later bij de luchtmacht altijd met opleiden en onderwijs beziggehouden. Ook daarin
speelde het toeval van de ontmoeting met andere voetballers soms een belangrijke rol. En ontdekte ik
de lijfspreuk: “kennis is macht, maar kennissen zijn machtiger”.
Ik verliet de luchtmacht als generaal majoor en commandant van het Commando Logistiek en
Opleidingen.
Vraag: Heb je naast je baan nog andere dingen gedaan ?
Ik heb allerlei functies bij HBS vervuld, waaronder die van voorzitter. De hockeyafdeling
Craeyenhout van HBS kent mij nu ook als Erevoorzitter. Verder was ik 23 jaar vrijwilliger bij de
Madurodam Manege voor gehandicapten, in de bosjes van Pex,. Daar heb ik geholpen met het stallen
schoonmaken en met het begeleiden van gehandicapten bij het rijden. En bij het buiten rijden
natuurlijk ook met het vegen van paardendrollen om het bos schoon te houden.
Ik was ook voorzitter van de officiersvereniging van Land- en Luchtmacht.
In de sport lid van de commissie van beroep van de K.N.V.B.
Door mijn oorlogsverleden was ik negen jaar lid van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Verder ben ik
Voorzitter van het Samenwerkend Verzet ’40 – ’45, het Genootschap Engelandvaarders en de
Vereniging van oud-strijders van de Prinses Irene Brigade.
Vraag: Wat doe je nu nog ?
In relatie tot de Halo:
- voorzitter van de Stichting Vrienden van de Halo
- voorzitter van de Stichting Halo – wellness
- voorzitter van de Stichting Halo – kunstgras

en, last but not least, sinds 13 april Boezemvriend van het Genootschap van Vrienden van de Halo.
Ik ben er ook trots op dat ik aan alle militairen die behoren tot het Garde Regiment Fuseliers Prinses
Irene, en aan de militairen die met hen samen uitgezonden worden, het oranje-blauwe koord mag
uitreiken. Dat koord herinnert alle leden van de Irene Brigade aan de veldtocht van 1944 en wordt
sinds 1982 uitgereikt aan allen van het Garderegiment Fuseliers Prinses Irene, dat de tradities van onze
Brigade voortzet.
Vraag: Waaraan heb je goede herinneringen als je terugdenkt aan de HALO ?
Ik geniet van het feit dat de room van het vaderlandse jongelingschap op de HALO zit.
En ook dat zo velen zo trouw zijn aan hun opleidingsinstituut. Dat is uniek.
Vraag: Heb je iets aan de opleiding op de HALO gehad ?
Daarop heb ik geen antwoord. (en dat is voor het eerst).
Vraag: Wil je nog iets kwijt dat we niet gevraagd hebben ?
’t Is goed zo. We gaan vergaderen.

Alpe d’HuZes.
Bijna is het zover. De trainingen zijn in volle gang om klaar te zijn voor de grote tocht.
Op vrijdag 1 juni, tijdens de meet and greet worden de fietsers uitgezwaaid.
Hopelijk is dan ook het overgrote deel van het geld binnen. Er is nog best veel nodig om het
beoogde doel te halen. Mocht je dus nog ergens iets over hebben, stort het via
www.opgevenisgeenoptie.nl, of gewoon op bankrekening 486828158 van de Stichting
Vrienden van de Halo en het komt op de juiste plaats. Zet er even bij: halo3x100.
De halo fietsers gaan er voor. JIJ OOK ????
Adressen. Sommigen die deze Nieuwsbrief ontvangen zullen verbaasd zijn dat het nu
plotseling gebeurt. De oorzaak is dat de speurtocht naar je adres is geslaagd. Wil je het nieuws
niet ontvangen, stuur dan even een mail naar de verzender.
Heb je een adres van iemand, die op de Halo heeft gezeten, bij l.o., f.t. of spm. Laat het weten.
h.mijnsbergen@kpnplanet.nl

