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In Haarlem opgegroeide staatssecretaris doet mee aan Zandvoort Circuit Run

De aaibare kant van Fred Teeven
door govert wisse

Meer treinen
voor de
Circuit Run

D E N H AA G - Fred Teeven heeft als voormalige crimefighter
een imago van pitbull opgebouwd. Zijn hobby, het hardlopen, laat een andere Teeven zien. ,,Daarin wordt mijn
aaibare kant zichtbaar’’, aldus de huidige staatssecretaris
van Justitie en Veiligheid.

Teeven (54) doet morgen met
bijna 13.000 anderen mee aan de
Zandvoort Circuit Run. Hij
heeft zich ingeschreven voor de
12 kilometer. Teeven maakt, net
als Zandvoorts burgemeester
Niek Meijer, deel uit van het
VIP-team van de Rotaryclub
Zandvoort. Ze willen met hun
gezwoeg aandacht vragen voor
het goede doel, de bestrijding
van de spierziekte ALS.
Teeven loopt als geboren en
getogen Haarlemmer in een
voor hem vertrouwde omgeving. Tot zijn 22ste woonde hij
bij zijn ouders in het Rozenprieel. ,,Mijn vader was bankbiljettencontroleur bij de firma Enschedé. Hij was er ook voorzitter van de personeelvereniging.
In die hoedanigheid heeft hij
menig toneelstuk geregisseerd
in de Stadsschouwburg’’, zegt
Teeven die eerst op de Floraschool en later de Spaarne Scholengemeenschap zat.
,,Ik bewaar goede herinneringen aan Haarlem en kom er nog
heel regelmatig. Ik heb er mijn
vaste tentjes om te eten. Ik
woon nu met mijn vriendin in
de Indische buurt in Amsterdam. Zij is Amsterdamse en wil
daar blijven. Maar ik wil op
termijn terug naar Haarlem.
Het Ramplaankwartier lijkt me
wel wat, maar ook de Bakenessergracht.’’
Teeven sportte vroeger veel in
Haarlem. ,,Ik was als waterpoloër en wedstrijdzwemmer lid
van Njord ‘59 en later Rapido.
Ik heb langdurig gerugbyd.
Eerst bij HBC in Heemstede.
Daar ging ik heen op mijn
brommertje. Later heb ik bij
RFC Haarlem gespeeld. Ik heb
getafeltennist in een sporthal
aan de Gedempte Oude Gracht.
En ik was een tijdje lid van de
voormalige judovereniging op
mijn vaders werk. Die club had
een pandje op de Bakenessergracht. Elke vrijdagavond was
ik daar aan het judoën. Als ik
terugliep naar huis, hoorde ik
het Bakenesser carillon spelen.
Ik ging met mijn vader ook
altijd naar de voetbalwedstrijden van Haarlem. We stonden
achter één van de doelen. Het
waren de jaren van libero Jan
Fransz en rechtsback Beertje
Wentink. En ik heb de eerste
jaren van Ruud Gullit bij Haarlem meegemaakt.’’
De VVD’er heeft tot zo’n dertien
jaar terug in Haarlem en ook in
Alkmaar aan rugby gedaan. Een
heel fysieke sport, maar in tegenstelling tot het voetbal worden daar geen scheidsrechters
in elkaar gemept. Teeven, die
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gisteren in het nieuws kwam
met de aankondiging een flink
aantal gevangenissen te willen
sluiten: ,,Rugby is gecontroleerd geweld. Ik heb nog nooit
een etterbak meegemaakt op
het rugbyveld. Je komt er vogels
van allerlei pluimage tegen.
Stucadoors, metselaars, artsen,
rechters, noem maar op. Het is
een way of life, de manier waarop je in de samenleving staat.
Wie uitdeelt, moet eerst leren
incasseren. Anders wordt het
een zooitje. Als iedereen zou
kunnen incasseren, zou het er
in onze samenleving een stuk
gezelliger uitzien. Ik geloof er
echt in, dat mensen af en toe
hun andere wang moeten toekeren. In mijn tijd als officier
van justitie maakte het me geen
reet uit of er nou 20 of 26 advocaten tegenover me stonden in
de rechtbank. Ik vond het geweldig om de strijd aan te gaan.
Ik incasseerde eerst en deelde
daarna uit. Natuurlijk was ik
wel eens opgefokt. Heb ik in
een politiek debat ook wel eens.
Maar ik blijf rustig. Zelfs als ik
zou moeten aftreden. Ik heb
een verantwoordelijke baan op
een ministerie waar 135.000
mensen werken. Er is altijd wel
een bananenschil waarover een
minister of staatssecretaris zijn
nek breekt. Je weet in dit vak
dat je een keer aan de beurt kan
komen. Mijn wereld zal dan
niet instorten. Ik ga gewoon
terug naar huis en loop een
paar keer een extra rondje in
het Amsterdamse Bos en ga
weer van het leven te genieten.
Dat heeft rugby me geleerd.’’
Ook een niet-fysieke sport als
schaken is volgens Teeven goed
voor de ontwikkeling van mensen. Hij is zelf lid van de Amsterdamse club Caissa. ,,Jongeren zouden veel meer moeten
schaken. Ook dat leert je te
incasseren en logisch te denken.
Ik promoot schaken daarom
ook in gevangenissen.’’
Toen zijn gewrichten rugby een
jaar of dertien geleden niet
meer zo leuk vonden, is Teeven
gaan hardlopen. ,,Ik loop liever
niet op steentjes, maar op zachte ondergrond vanwege mijn
knieën. Ik ben redelijk fanatiek.
Mensen denken vanwege mijn
postuur dat ik niet kan hardlopen. Ik ben een beetje te dik,
heb een buikje. Vorig jaar ben
ik bezig geweest om af te vallen. Lukte me aardig. Ik zou in
september aan de Dam tot
Damloop meedoen. Maar toen
kwamen de verkiezingen en de
kabinetsformatie. Van lopen
kwam even niks meer. Ik ben

De inschrijving voor de
Runner’s World Zandvoort
Circuit Run is voor de
meeste onderdelen al een
tijdje gesloten. Voor de
zesde editie schreven zich
12.632 deelnemers in. Maar
kinderen tot en met 12 jaar
kunnen zich ook morgen
nog inschrijven voor de
Kids Circuit Run over 900
of 2500 meter. De organisatie (Le Champion) verwacht
dan ook dat het totaal aantal deelnemers uiteindelijk
zal uitkomen op 12.800
volwassenen en kinderen.
Dat is een record. Aan de
eerste Circuit Run deden in
2008 8780 mensen mee.
De NS zetten morgen extra
treinen in naar Zandvoort
om de stroom deelnemers
te kunnen vervoeren. Reizigers kunnen op vertoon van
het Boekenweekgeschenk
gratis de trein nemen. Aan
het scholenkampioenschap
doen leerlingen van 12 tot
en met 18 mee. Ze lopen in
een team van vijf jongens of
vijf meisjes 4,2 kilometer.
Een school kan meerdere
teams afvaardigen.
Het programma ziet er
morgen als volgt uit:
10.45 uur: Kids Run 900
meter. 10.50 uur: Kids Run
2500 meter. 11.00 uur: Scholenkampioenschap 4,2 km
11.30 uur: Ladies Run 5 km.
11.59 uur: Business Run 5
km. 12.00 uur: Men’s Circuit Run 5 km. 13.00 uur:
Circuit Run 12 km.
Fred Teeven en Mark Rutte tijdens de Nadine OK Run.
met afvallen tot 103 kilo gekomen. Inmiddels is er weer tien
kilo bij.’’

Behalve in het Amsterdamse
Bos loopt Teeven ook graag in
de duinen. ,,Dan neem ik een

Atleten starten in de
pitstraat van circuit
De wedstrijd over 12 kilometer tijdens de Circuit Run in
Zandvoort begint morgen in
de pitstraat.
Daarna wordt een ronde van
4,2 kilometer op de racebaan
afgelegd. Via de boulevard
komen de lopers op het
strand. Na drie kilometer
zwoegen in zuidelijke richting volgt de klim naar de
Zuid Boulevard. Via een ommetje bereiken de deelnemers

het centrum van Zandvoort
waar bands voor extra sfeer
zorgen. De finish is voor de
hoofdtribune op het circuit.
Op het parcours zijn twee
verzorgingsposten ingericht:
bij de uitgang van het circuit
en in de Brederodestraat.
Blauwe borden geven de
kilometers aan.
Om 13.59 uur is het hoogtij.
Dat betekent dat de deelnemers een smal strand kunnen
verwachten.
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enkeltje met de trein naar
Zandvoort en loop vandaar
langs het spoor en door de
duinen naar Kraantje Lek en
vervolgens over het Houtmanpad naar het station in Haarlem
of, als ik zin, heb naar station
Spaarnwoude. Daar neem ik de
trein terug naar Amsterdam’’,
zegt Teeven die in zijn geboortestad twee keer aan de Grachtenloop heeft meegedaan.
Soms wordt hij toegeroepen.
,,Meestal zijn dat aardige reacties. Een enkele keer niet. In
Amsterdam-Noord roept wel
eens iemand: ‘Hé Teeven, loop
eens een beetje door, man’.
Maar ja, daar wonen alleen
maar linkse mensen. Over het
algemeen vinden mensen het
grappig dat ik het doe. Ik ben
voor velen vooral de man die
voor strenger straffen en een
hardere aanpak is. Het hardlopen is de aaibare kant van Teeven.’’
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door martijn van westerop
R O T T E R DA M - Op zijn zesendertigste verjaardag - en ook
de dag waarop hij zijn afscheid bekendmaakte - lag er
geen cadeautje klaar voor
Teun de Nooijer in Rotterdam. Bloemendaal ging gisteravond met 4-2 onderuit.

Eby Kessing: bedankt voor Oranje.
stick van Timmo Kranstauber, de
voormalige HGC-er die sinds
zijn overstap naar de Rotterdammers nog maar weinig van zich
had kunnen laten zien. Bloemendaal kwam daarna ook nog
tot een korte hoekslag. Die ging
er, minder fraai, ook in, uit de rebound van Rogier Hofman.
Daarna bleef Bloemendaal jagen
op de gelijkmaker. Dat betekende ook meer risico nemen en dat
kon gisteren niet tegen de Rotterdammers die drie minuten
voor tijd de verjaardag van De
Nooijer definitief verziekte met
een vierde treffer. ,,Hoe dit nou
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kan?”, herhaalde Kessing na afloop de vraag. ,,Tja, dan kan je
een heel riedeltje afsteken met
excuses, zoals bijvoorbeeld een
korte gezamenlijke voorbereiding in aanloop naar de tweede
seizoenshelft. Het zal wel. Sec
bekeken brengen wij niet wat me
moeten brengen”, aldus Kessing
die deze week een duidelijk keuze maakte. Het enige oranje shirt
dat hij nog gaat dragen is dat van
de Musschen. Bondscoach Paul
van Ass maakte deze week zijn
trainingsgroep voor Oranje bekend. Kessing ontbrak. ,,Paul
heeft me gebeld en ik heb hem

tien mensen ging hardlopen in
het Amsterdamse Bos. Hebben
we gedaan. Het vroor dat het
kraakte. We hebben een beetje
geouwehoerd onderweg en
daarna koffie met appelgebak
genomen. Op Eerste Paasdag ga
ik 10 kilometer hollen met de
spelers van Heracles. Ik was bij
een benefiet van een overleden
supporter, die aan ALS is overleden. Toen is de afspraak gemaakt met de voetballers en het
bestuur van Heracles. Levert
ook 3500 piek op, maar dan
voor de Stichting ALS. Ik moet
met Pasen rennen met gasten
die onwijs goed getraind zijn.
Gelukkig doe ik over 10 kilometer tegenwoordig een minuut of
53. Moet ook. Ik kan me niet
veroorloven als een halve krant
voor de dag te komen. Ik ben in
een redelijke conditie, beter dan
in mijn tijd als Kamerlid. Ik
loop twee keer in de week en
doe ook twee ochtenden per

week mee aan het bewindsliedengymnastiek. Rutte en enkele
ministers zijn ook van de partij.
Van half acht tot half negen zijn
we aan het gewichtheffen, spinnen en steppen. Daarna ontbijten we gezamenlijk en om
kwart over negen zit ik achter
mijn bureau.’’’
Teeven doet voor de zesde keer
mee aan de Circuit Run. ,,Het is
met al die schuine bochten raar
lopen op het circuit. Het leukst
is het gedeelte door het dorp.’’
Zijn dochter Cindy loopt morgen ook mee. ,,Maar niet met
mij. Ze gaat veel te hard voor
me. Zij loopt met vriendinnen,
ik met een ouwelullenteam’’,
zegt de man, wiens grote wens
het is het ooit nog een keer mee
te doen aan de Marathon van
New York. ,,Geweldige stad,
ben ik al 27 keer geweest. Ik wil
‘m voor mijn zestigste gelopen
hebben. Maar dan moet er eerst
tien kilo af.’’
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Bloemendaal verliest weer

,,Nee, ik kan niet hier niet mee
leven. Verliezen doet pijn”, vertelde Bloemendaler Eby Kessing.
,,In topwedstrijden hebben wij
tot nu toe niet gebracht wat we
moesten brengen en dat is pijnlijk”, aldus de gewezen international. En inderdaad, van zowel
Rotterdam, Oranje Zwart als
Amsterdam werd dit seizoen verloren. Dat is zorgelijk met de
play-offs in aantocht.
Bloemendaal liet het gisteren
vooral liggen in de eerste helft.
Het duel voltrok zich in hoog
tempo, maar waar Bloemendaal
grossierde in foutjes die telkens
de vaart uit een mogelijke aanval
hielden, waren de Rotterdammers vlijmscherp. Nick Wilson
was in dat eerste bedrijf de grote
man bij de thuisploeg met drie
mooie kansen en twee prachtige
treffers. Bloemendaal kon daar
niets tegenoverstellen.
Na de hervatting was het Ronald Brouwer, die zoals altijd
ook gisteren geen moment verzaakte, die met een snoeihard de
frustratie van zich af ramde en
zijn team terug in het duel hielp.
Bloemendaal was vanaf dat moment de bovenliggende partij
maar Rotterdam toonde zich geduldig en effectief. Een strafcorner mocht het team nemen, en
die was raak. Uitgerekend van de

Vaak herkennen ze hem niet,
omdat hij tijdens het hardlopen
geen bril draagt, zoals in het
dagelijks leven. ,,Ik kan er niet
mee hardlopen. Dat ding glijdt
steeds van mijn kop af.’’ Wel
heeft hij een telefoon bij zich
tijdens het sporten. ,,Ik moet
altijd bereikbaar zijn.’’
De wereld van de goede doelen
heeft Teeven als hardloper
ontdekt. Hij werkt er graag aan
mee. ,,In Berkhout heb ik al een
paar keer meegelopen met de
Nadine OK Run, die wordt
gehouden ter nagedachtenis
aan Nadine Beemsterboer, die
in 2006 is vermoord. Ik ken
haar ouders. Vreselijk toch dat
je je dochter bent kwijtgeraakt.
De laatste keer heb ik met Mark
Rutte aan de Nadine OK Run
meegedaan. Voor Slachtofferhulp Nederland heeft deelname
van mij aan een veiling al eens
3500 euro opgebracht. Een
bedrijf bood dat geld als ik met

gezegd dat ik mij nu op andere
dingen wil richten. Ik heb me afgevraagd of ik nog twee jaar vol
voor Oranje wil gaan. Dat wil ik
niet. Ik wil me richten op mijn
maatschappelijke loopbaan en
de club.’’
,
Rotterdam – Bloemendaal: 4-2 (2-0). 16. Wilson 1-0, 23. Wilson 2-0, 37. Brouwer 2-1, 45.
Kranstauber 3-1 (sc), 48. Hofman 3-2 (sc),
66. Gerretsen 4-2.
BLOEMENDAAL: Stockmann, Jennisken, W.
Jolie, Ciriello, Swann, S. Jolie, Kessing, Hofman, Brouwer, Bovendeert, De Nooijer.
Wissels: Van Puffelen, O. Meijer, Kavanagh,
Vos, Schuurman.

Mario Balotelli
Waar ik niet tegen
kan is die ordinaire Mourinho die besmuikt lachend de
anekdote vertelt over Balotelli: dat hij hem nog zo had
gewaarschuwd geen kaart te
krijgen, dat hij daar in de
kleedkamer de hele rust aan
had besteed en dat Mario
toen, eenmaal in het veld,
binnen een minuut de rode
kaart pakte. Mourinho is geen
topcoach. Een goede trainer
kan met elk type speler omgaan.
Een coach van grote klasse is
Cesare Prandelli van Italië. Al
was het maar omdat hij de Italianen het 4-3-3
systeem heeft leren spelen. Donderdag kwamen
ze terug van een 2-0 achterstand en bliezen ze
Brazilië van de mat. Balotelli was de beste man
van het veld, volgens de subtiele vleugelspits
Franco Causio, volgens de geblokte Collovati,
volgens Sandro Mazzola, de legende, en volgens Dino Zoff, de wereldkampioen. Zijn doelpunt, de gelijkmaker, was even verwoestend,
hoewel van verder weg, als de raket tegen
Duitsland in de halve finale van het EK. Het
centrale Braziliaanse duo Luiz en Dante had
geen schijn van kans tegen de spits, van wie we
niet moeten opkijken als hij tijdens het WK
beste speler en topscorer van het toernooi
wordt.
Bondscoach Prandelli is erin geslaagd om het
pas 22-jarige adoptiekind ervan te doordringen
dat hij zijn concentratie de hele wedstrijd moet
vasthouden en dat hij zijn team moet helpen
als hij de bal niet heeft. Balotelli doet precies
wat de trainer zegt. Prandelli bewijst de kracht
van de pedagogie. Dat deze oud-voetballer ook
een balletje kan hooghouden, speelt in zijn
benadering van Balotelli geen rol. Wat Brazilië
kan uitrichten tijdens het samba-WK van Rio,
mag Joost weten. Voor het eerst in de historie
van het Braziliaanse voetbal was tegen Italië de
keeper de beste speler van het elftal.
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Dabney dos Santos
Souza
Die naam moest ik een keer
optikken. Het helpt dat hij in
de wedstrijd van Oranje onder 17 tegen Noord-Ierland de
enige voetballer was die de
tocht naar Uden een zeker
nut gaf.
Het voetbal was matig. Vijf
Ajax-spelers, twee van Feyenoord, één van PSV en de
kleine Souza van AZ, ooit van
Zeeburgia, kwamen gemakkelijk voor tegen de NoordIeren maar dachten het potje
in de tweede helft al heen en
weer schuivend te kunnen

afronden.
Ik had er geen zin meer in. Ik was het hek nog
niet uit, na een uur, of de tegenstanders maakten hun eerste goal. De gelijkmaker moet gevallen zijn toen ik in de auto zat.
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Lionel Messi
Soms lees je iets waarvan je glimlachend denkt: precies, zo is het.
Aaf Brandt Corstius schreef een stukje over de
opening van het programma Studio Voetbal.
Week in week uit hebben Jack van Gelder en
Jan Mulder geen idee hoe ze een eind aan die
opening moeten breien. Het is een vorm van
onhandigheid waar ik op vrijdag al naar uit
begin te kijken.
Zondag kreeg het toneelstukje nog een onverwacht en zeker zo’n grappig vervolg. Jan Mulder zei dat Messi niet kon voetballen. Gast aan
tafel Sjoerd Mossou van het AD probeerde
Mulder er toen van te overtuigen dat Messi wel
kon voetballen. Er opende zich een Grand
Canyon aan onbegrip. Geen koorddanser zou
die kloof ooit overbruggen. John Cleese en Eric
Idle blijven eeuwig onder ons.
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