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Een brief 
van de postbode
Oeps!

U moet het aan niemand ver-
der vertellen hè, maar zo nu 
en dan maak ik wel eens een 
fout. Soms zie ik het gebeu-
ren, maar helaas, de post 
valt al op de verkeerde mat. 
Ik bel dan meteen aan om 
het terug te vragen, en bij 
geen gehoor ga ik biechten 
bij wie het had móeten krij-
gen. Krijg ik nergens con-
tact, dan doe ik bij dat laatste 
huis een ‘sorry-briefje’ in de 
bus. En dan niet zo’n voor-
bedrukt ding dat we daar 
speciaal voor hebben, maar 
een papiertje uit een plas-
tic venstertje van mijn post-
tas, handbeschreven op de 
achterkant. Veel persoonlij-
ker. (Die andere heb ik nooit 
bij me.) 

Echt vervelend wordt het pas 
wanneer je een fout niet kunt 
herstellen. Zoals toen ik als 
kersverse postbode de post 
bezorgde in een leeg huis, 
dat al sinds jaar en dag te 
koop stond. Die buurman 
was niet blij met mij. (U be-
grijpt dat dit allemaal onder 
ons moet blijven, toch?) 
En dat was nog niet eens 
mijn meest genante uitglijder. 
Dat was een strikt persoon- 
lijke actie, los van de post. 
Ergens in mijn wijk woonde 
namelijk een konijntje heel 
alleen naast een voordeur. 
En dat terwijl mijn eigen da-
mes thuis zo gelukkig waren 
met elkaar. Misschien, dacht 
ik, wilden mijn bofferds hun 

geluk wel met haar delen. 
Er werd duidelijk goed 
voor het naast-de-deur-dier-
tje gezorgd, maar toch; ik 
zou de konijnen niet de kost 
willen geven die men even-
goed liever kwijt dan rijk is.
Laat nu precies dit we-
zentje innig bemind zijn. 
En ’s avonds altijd uit haar 
hok worden gehaald en op 
schoot mogen zitten. – Kunt 
u het zich voorstellen? Dat 
de postbode langsloopt en u 
vraagt of ze u zal verlossen 
van uw geliefde huisdier? ...

Gelukkig heb ik de allerbes-
te wijkbewoners. Als ik hun 
meld dat ik hun post bij hun 
buren heb bezorgd, dan gaan 
ze die daar ’s avonds, als die 
buren weer thuis zijn, ge-
woon ophalen en maken 
nog even een gezellig praat-
je. (Stel ik me zo voor.) Zelfs 
die mevrouw van het konijn 
heeft mij mijn bemoeienis 
niet euvel geduid. 
Dus als u nou óók niemand 
iets doorvertelt, is er niks aan 
de hand. 

Met vriendelijke groet,
Inge van Eijk

Boek ‘Presteren’ ontleedt
chef de mission Olympische Spelen
Heemstede - De Heem-
steedse journalist en schrij-
ver Maarten Westermann 
schreef een boek over Mau-
rits Hendriks, de gelouterde 
sportcoach en chef de mis-
sion van TeamNL tijdens de 
Olympische Spelen. Wester-
mann kreeg de kans Hen-
driks anderhalf jaar te vol-
gen. Dagenlange gesprek-
ken, het bijwonen van verga-
deringen, interviews met an-
deren en tot slot een verblijf 
in Rio de Janeiro. Het leverde 
een heerlijk vlotlezend boek 
op. Met als vertrekpunt: Wat 
bezielt die man?
Westermann ontleedde Hen-
driks in het boek Preste-
ren! tot op het bot. Er ont-
staat een beeld van een su-
per gedreven organisator en 
een ongelooflijk Pietje Pre-
cies. Hendriks liep en loopt 
over van ideeën en plannen, 
waarbij hij niet gecharmeerd 
is van tegenspraak. In zijn 
vroegste jeugd bleek Mau-
rits al talent te hebben voor 
het organiseren van zijn om-
geving. Op school en op het 
sportveld. Hij wist al direct 
hoe het anders, maar voor-
al ook beter kon. Hij was een 
verdienstelijk hockeykee-
per, doch belandde al snel in 
het coachvak. Stap voor stap 
werkte hij zich, ondanks mo-
menten van weerstand, op tot 
coach van de nationale hoc-
keyteams van Nederland en 
van Spanje. De hockeywereld 
heeft altijd veel functionaris-
sen en bestuurders geleverd 
aan sportkoepel NOC*NSF. 
Bij de vraag wie de toenma-
lige technisch directeur Van 
Commenée moest opvolgen 
kwam Hendriks al snel in 
beeld. Zo werd hij in 2008 be-
noemd en werd hij voor een 
belangrijk deel verantwoor-
delijk voor het Nederland-
se topsportbeleid. Een kolf-
je naar zijn hand. Hij wilde 
een klimaat scheppen waar-
bij alle sportbonden, spor-
ters en bestuurders dezelfde 
richting op wilden als hijzelf. 
Daar was veel overtuigings-
kracht voor nodig om alle be-
trokkenen binnenboord te 
krijgen en te houden. Mau-
rits had maar één doel: “We 
maken een TeamNL” en daar 
moest alles voor wijken. 
Met zijn grote fascinatie voor 
de techniek in de sport strijdt 
hij, niet zonder resultaat, voor 
vernieuwing in trainings-
methodes, voeding, medi-
sche begeleiding en niet in 
de laatste plaats de perfec-
te logistiek bij evenementen, 
zoals de Olympische Spelen. 
Hendriks is eigenwijs, maar 

heeft het gelijk vaak aan zijn 
zijde. Wanneer een klein land 
als Nederland hoog staat 
aangeschreven binnen de in-
ternationale sportwereld en 
een ongekend hoog aantal 
Olympische medailles haalt, 
is dat voor een groot deel het 
werk van Maurits. Uiteraard 
moeten de sporters en hun 
coaches het zelf doen, maar 
de voorwaarde om te kunnen 
presteren scheppen Maurits 
en zijn team. Voorafgaand 
aan de Winterspelen in Sotsji 
constateerde Hendriks dat 
de afstand tussen de appar-
tementen en het schaatssta-
dion lopend was af te leg-
gen. Sporters laten lopen 
voor zij moeten presteren is 
echter niet ideaal. Er reden 
wel busjes rond, maar daar 
moet je dan weer op wach-
ten. Hendriks kreeg de orga-
nisatie zover om een fiets-
pad aan te leggen. Hij regel-
de een Hollandse wegenbou-
wer en oranje fietsen bij Ba-
tavus. Bij een volgend bezoek 
bleken er overal fietspaden te 
liggen, een onbekend feno-
meen in Rusland. De concur-
renten van onze schaatsers 
keken jaloers vanuit de bus-
jes naar die Hollanders die 
het weer eens dik voor elkaar 
hadden. 
Een deel van het boek gaat 
over de recente spelen in 
Rio. Vooral de chaos die ont-
stond toen het Nederland-
se gebouw in het Olympisch 
Dorp onbewoonbaar bleek. 
Maar liefst 351 waterlekka-
ges, 154 onwerkbare toilet-
ten en brandmelders die niet 
werkten. Men vond 115 los-
liggende elektradraden en 
noteerde nog eens 215 alge-
mene klachten op het gebied 
van schoonmaak en indelin-
gen van de ruimten. Hendriks 
zou Hendriks niet zijn als hij 
tegen de stroom in alles en 
iedereen mobiliseert om het 

voor elkaar te krijgen. Hij 
kreeg zelfs gedaan dat ande-
re grote landen, die ook met 
veel problemen kampten, het 
organisatiecomité opdroegen 
eerst die Hollanders te hel-
pen. Vak voor de eerste spor-
ters arriveerden waren de 
meeste klachten verholpen, 
al werd het nooit ideaal. Het 
boek beschrijft ook de positie 
van Hendriks bij het wegstu-
ren van Yuri van Gelder. 
Westermann schreef een 
zeer lezenswaardig boek. 
Niet alleen een aanrader voor 
sporters en sportliefhebbers, 
maar ook voor bestuurder en 
coaches. Hoe kom je tot top-
prestaties? Het is voor velen 
in de sport een vraag, voor 
Maurits Hendriks een weet. 
Presteren! is onder meer te 
koop bij boekhandel Blok-
ker op de Binnenweg en op 
www.presterenindesport.nl. 
Prijs 20 euro.
Eric van Westerloo

250 soorten paddenstoelen 
in wandelbos Groenendaal
Heemstede - Het IVN 
Zuid-Kennemerland orga-
niseert zondag 30 oktober 
een paddenstoelenexcursie 
in wandelbos Groenendaal in 
Heemstede. Je hebt het rijk 
der fabelen en het Rijk der 
sprookjes maar er bestaat 
ook zoiets iets als het Rijk der 
schimmels. En daar valt een 
heleboel over te vertellen.
Paddenstoelen hebben een 
zeer grote betekenis voor 
een bos. Zo ruimen ze bij-
voorbeeld de overblijfselen 
van dode planten en dieren 
op. Als je een schimmel ziet 
staan, dan zie je meestal de 
hoed en de stengel. Dat is het 
deel dat in de volksmond de 
paddenstoel wordt genoemd, 

de rest van de schimmel zit 
diep in de grond. De pad-
denstoel is de vrucht van de 
schimmel; in de hoed zitten 
geen zaden, maar sporen. De 
wind voert een spore mee en 
op een plek waar de omstan-
digheden geschikt zijn ont-
staat dan een stelsel van wit-
tige draden, de zogenaamde 
zwamvlok. Die groeit dan uit-
eindelijk weer uit tot de pad-
denstoel.
Groenendaal is een uitste-
kend bos om paddenstoe-
len te vinden mede doordat 
er veel dood hout ligt. Voor-
al de takkenrillen zijn heel in-
teressant, maar ook de dikke 
stammen die hier en daar lig-
gen. De houtzwammen zul-

len dan ook goed vertegen-
woordigd zijn met mogelijke 
soorten als goudvliesbundel-
zwam, berkenzwam en her-
tenzwammen. Dit zijn enkele 
soorten maar er komen on-
geveer 250 soorten in Groe-
nendaal voor.
Vertrek is om 11.00 uur bij het 
infopaneel op de grote par-
keerplaats bij het restaurant. 
Deelname is gratis. Aanmel-
den is niet nodig. Informatie 
bij Leo van der Brugge 023-
5261584 of kijk op: www.ivn.
nl/zuidkennemerland.


