
Ook op zondag winkelt u 
in de Theresiastraat!

 
Tegen inlevering van deze 

advertentie op een zondag 
ontvangt u bij de volgende winkeliers 

10 % korting
Parfumerie Mooi

Etos
Lunchroom Nieuw Engelhard

Perla Donna damesmode
Seeters kantoorboekhandel (niet op boeken)

Melbalino ijs

Wij allen heten u van harte welkom!
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OOG VOOR DETAIL: WIN EEN BOEKENBON! ! . .
Bezuidenhout heeft tal van mooie details die de moeite waard zijn om aandacht aan te geven. 
Ook voor deze editie zijn wij op zoek gegaan naar een verrassend detail. 

De vorige foto uit editie 21 was voor bewoners een moeilijke opgave. Het ging om een detail van de 
torentjes van een woongebouw in de Willem van Outhoornstraat, in het stukje tussen de Laan van 
Nieuw Oost Indie en de Johannes Camphuijsstraat, tegenover het speelpleintje.
Een aantal van de inzenders had het juiste antwoord. Na loting is Corine van Beeck de winnaar 
geworden, van harte gefeliciteerd! 
Na bevestiging is de boekenbon af te halen bij het WDC Bezuidenhout.

Wij dagen u deze keer graag weer uit om in de wijk goed om u heen te kijken. Aan u de vraag: waar 
bevindt zich naastgelegen detail? Stuur uw antwoord per e-mail of brief naar de redactie (zie 
Colofon). U maakt kans op een boekenbon ter waarde van € 15.00 die door het kantoor van mr. 
E. Fransen ter beschikking wordt gesteld. 

Let wel: mededinging is voorbehouden aan bewoners van Bezuidenhout en over de uitslag wordt 
niet gecorrespondeerd. Waar bevindt zich dit detail?...

CULTUURAGENDA BEZUIDENHOUT

Koninklijk Conservatorium
Zie voor meer informatie: www.koncon.nl. Telefoon: 070-3151515

Christus Triumfatorkerk
Zie voor meer informatie: www.christustriumfatorkerk.nl. Telefoon: 070- 3837655

Bibliotheek Haagse Hout
Van 5-7 t/m 13-8 op maandag gesloten. 
Voorlezen en knutselen op woensdagen 18 en 25-8 en op 1, 8, 15, 22 en 25-9 en op 
6-10 van 14.00u tot 15.00u.
Van 6 t/m 16-10 Kinderboekenweek. Motto: illustraties.
Literaire leeskring start na de zomervakantie. Meer info: www.bibliotheekdenhaag.nl.

Koninklijke Bibliotheek
In de expositieruimte: De Verdieping van Nederland . Informatie: www.kb.nl voor 
webexpositie, digitale presentatie van bijzondere boeken, handschriften e.d. Het 
geheugen van Nederland. Telefoon: 070- 3140911
De site www.kranten.kb.nl is van start gegaan. Op den duur staan er 400 jaar kranten 
online.

Letterkundig Museum
Charlotte Mutsaers: Paraat met pen en penseel t/m 29-8.
Tentoonstellingen t/m 31-12: * Het Pantheon -100 schrijvers -1000 jaar literatuur;
* Nationale schrijversgalerij - 500 portretten. Info: www.letmus.nl of T: 070- 3339666.

Buurtcentra 
Info: www.voorwelzijn.nl over o.a. activiteiten en cursussen:
BC De Nieuwe School (tel: 3046060) en BC Bezuidenhout (tel: 3477297).

Bij het ter perse gaan van dit nummer waren nog niet alle (zomer)activiteiten bekend.

Door El Hoek

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Al uw “woonzaken” nu op één en 

hetzelfde vertrouwde adres!  
 

Schenkkade 209 te Den Haag 
 

Aan/verkoop, aan/verhuur, taxaties, 
hypotheken, pensioenen, 

verzekeringen en vermogensopbouw! 
 
 
 
 

 

 
www.langezaal.nl - 070-385.11.01 

www.jbm.info - 070-711.02.65 

+ 

Al jaren het kantoor van het 
Bezuidenhout voor al uw woon- en 

bedrijfsobjecten! 
 
    Voor zowel uw huis als hypotheek! 
 

Aan/verkoop, aan/verhuur, taxaties, 
hypotheken, pensioenen, 

verzekeringen en vermogensopbouw! 
 

Schenkkade 209 te Den Haag 
       www.langezaal.nl - 070-385.11.01 

www.jbm.info - 070-711.02.65 
 

+ 
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Op diverse plaatsen in de wijk kregen 
bewoners de mogelijkheid hun genoe-
gen en ongenoegen over hun buurt uit 
te spreken. Het verzamelpunt voor de 
fietsronde was de Van der Wijkstraat, 
daarna volgden De Groene Schenk, de 
Volkstuinen, Loudonstraat, het Stuy-
vesantplein en vervolgens richting 
Bezuidenhout-Midden naar de Van 
Imhoffstraat.  

Door de redactie

Gemeenteraadslid Verspuij is in korte 
tijd door leden van het wijkberaad en 
bewoners uit de wijk volledig bijgepraat 
over Bezuidenhout en haar plus- en 
minpunten. Kernpunten die aan de orde 
kwamen waren o.a. de ontwikkelingen 
van de Schenkstrook bv. het fietspad, 
Het Groene Oor, de bouwplannen van 
Haagwonen en de rioolvervanging.

Klus geklaard 
Het viel niet mee. Het volkstuingebied 
wordt momenteel geplaagd door het bou-
wen van een bezinkselbak in het fietspad. 
Een karwei dat behoorlijk uit de hand is 
gelopen. Het karwei begon 30 september 
2008 en zou negen maanden duren dus 

klaar eind juni 2009. Helaas nam dit veel 
meer tijd, twee jaar langer, in beslag dan 
gehoopt. Na het intakelen van de delen 
voor een bezinkselbak van 100 x 7 x 3 
meter die gebouwd wordt in het fietspad 
langs de Schenk op de Schenkkade tus-
sen de tuinen van de Volkstuinvereniging 
ATV Loolaan kan de volkstuinvereniging 
naar verwachting half juli weer gebruik 
maken van hun brug over de Schenk om 
van het ene naar het andere deel van het 
volkstuingebied te komen. 

Ook het fietspad kan dan weer gebruikt 
worden. Het is een ingrijpend karwei 
waarvoor damwanden geslagen moesten 
worden en dat veroorzaakte stevige tril-
lingen in de omgeving. Deze bezinksel-
bak wordt gebouwd in opdracht van het 
Waterschap Delfland, onder toezicht van 
de Gemeente Leidschendam/Voorburg 
en uitgevoerd door een aannemer.
Secretaris werkgroep Oost en bewoner 
Koos van der Veen is nog in afwachting 
van verdere actie, maar kijkt terug op 
een prettige ontmoeting met gemeente-
raadslid Verspuij. 

Meer informatie? Mail: bezuidenhout@
planet.nl of bel tel: 347 72 97

Heeft u de wijkkrant niet thuis 
ontvangen? Laat het ons weten!

Intakelen van de delen van de bezinkselbak

advertentie
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Wist u dat...
... u voor € 7,50 per jaar donateur kunt wor-
den van uw eigen wijkkrant Bezuidenhout 
Nieuws? U kunt uw donatie storten op Gi-
rorekeninnummer: 262020 t.n.v. Wijkberaad 
Bezuidenhout. Alvast dank.

... voor een nieuw dans- en muziek centrum 
op het Spui in Den Haag 210 miljoen euro 
nodig is? En dat het doorgaan van het plan 
hierdoor onzeker is geworden?

... de organisatie van het Bezuidenhout Fes-
tival nog op zoek is naar muzikale bewoners 
die graag willen optreden op het Bezuiden-
hout Festival. 
Voor meer informatie: Gäby de Vries, tele-
foon: 3121217 of mail:  vriga@boog.nl

... zo ook dus de verhuizing van het Konink-
lijk Conservatorium.

... tijdens het vervangen van de riolering in 
Bezuidenhout-Midden veertien meldingen 
van schade aan huizen (scheuren) zijn bin-
nengekomen. 

… dat deze te wijten zou zijn aan de ver-
laging van de grondwaterstand tijdens de 
werkzaamheden.

... dat een door de gemeente aangetrokken 
schade-expert geen “relatie heeft kunnen 
leggen tussen de verlaging van de grondwa-
terstand en scheurvorming?”

... over wat dan wel de oorzaak zou kunnen 
zijn, praat de expert niet.

... De Theresiastraat opnieuw wordt geasfal-
teerd?
Fase 1 begint op 9 augustus en duurt tot 
17 september. Tijdens de voorbereiding die 
duurt tot 10 september gelden er parkeer-
verboden. De asfaltering is gepland van 13 
tot 17 september.

... www.verbeterdebuurt.nl een site is waar-
op u als bewoner de gemeente attent kan 
maken op gewenste verbeteringen in de 
buurt? Per e-mail wordt gevraagd uw idee 
te verifiëren.
 
... Huisarts R.W. Willems en echtgenote ont-
roerd zijn door alle kaarten, cadeaus en lieve 
giften die zij bij het afscheid van de patien-
ten mochten ontvangen? En dat zij hiervoor 
iedereen heel hartelijk willen bedanken?

... De redactie van deze wijkkrant op 
zoek is naar een nieuwe layout(st)er voor 
de opmaak van de krant? Meer info via 
bezuidenhoutnieuws@gmail.com

... u zelf ook onderwerpen voor deze krant 
kunt aanleveren bij de redactie?
(zie colofon)
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Meeuwen kunnen veel overlast be-
zorgen. Vooral tijdens broedseizoen. 

GEZOCHT VOOR DEZE WIJKKRANT!
Eerste mobiele graffitiwand van Nederland in Bezuidenhout 

In de stad heb je bij gebrek aan grootvee de kleine huisdieren. Dat zijn er nogal 
wat: hamsters, muizen, kanaries, papegaaien, vissen, padden enzovoorts. En 
dan zijn er de grote gezelschapsdieren: poezen en honden. Al die kleine diertjes 
– ze gaan zo gauw dood. Honden hebben het nadeel dat ze uitgelaten moeten 
worden en eigenlijk een flink eind lopen Aldus heb ik poezen, alhoewel ik uit 
een familie kom waar bijna iedereen een hond heeft. Maar ik heb ze wel van een 
soort waar ik jaren geleden verliefd op werd.
Toen belde een vriendin van mij op die de taak op zich had genomen voor de 
dieren van een bevriende familie te zorgen. Ze was naar een  riante villa in 
Brabant afgereisd.“Ik word knettergek hier.” zei ze. “Heb je geen zin om langs 
te komen?” Dat kon – het was vakantietijd. Aldus arriveerde ik in de buitenwijk 
en mocht ik de villa in ogenschouw nemen. D.w.z. de stal met twee pony’s van 
de kinderen. Die hadden daarbij ook allemaal op de eigen kamer nog wel een 
terrarium, aquarium of vogelkooi. Alles moest gevoerd en ook schoon gehouden 
worden. Enfin – met z’n tweeën zou het wel beter gaan. ’s Avonds lieten we de 
enorme hond uit van een langharig ras en een ongehoorzame soort. Wij pakten 
zijn riem, gespten die aan en staken – voor we de buitendeur opendeden onze 
handen in de lus. Het kostte nog heel wat moeite om hem weer thuis, met z’n 
tweeën, door het hek en de voordeur te krijgen.
We kwamen op adem bij een mok koffie toen mijn vriendin zei: “Ik ben nog iets 
vergeten.” Ze opende een luikje tussen de boeken die onder het raam stonden. 
Daar kwam een poezenfamilie naar binnen. Pa en Ma voorop, drie kleintjes 
erachter. Parmantig op weg naar de keuken en de etensbakjes. Dit waren 
Siamezen en ik nam me voor zodra ik een geschikte woning had samen te gaan 
wonen met deze eigenwijze dieren. Want je “hebt” geen Siamezen – ze kiezen 
zelf voor wie ze een voorkeur hebben. En je hoeft nooit bang te zijn om ze te 
vergeten. Er wordt een doordringende zang aangeheven bij het etensbakje of 
de keukendeur (er in of er uit).
Van mijn stel overleed laatst de dame. Hartverscheurend was het kleintje dat 
haar overal in huis en tuin zocht en bij ons kwam vragen waar ze nou was.
Op naar de cattery, waar ze een nest hadden. Die ligt in Roodeschool, bekend 
van aardrijkskunde als de noordelijkste stad in Nederland. Van die plek tot 
Utrecht zong onze jonge aanwinst protestliederen.
Maar thuis werd hij klaarwakker, groette de oude heer (die niets van hem 
hebben moest) verkende grondig de nieuwe omgeving, en at een flinke bak met 
voer leeg. Wij legden hem in een mandje, warm bij de cv. Werd ik ’s nachts 
wakker en keek toch in zijn grote ogen – veel gezelliger in bed toch?
Met de oude heer is het nu koek en ei – ze hebben zelfs samen een meeuw de 
keuken binnen gejaagd. Zwaar teleurgesteld dat ik hem er weer uitjoeg.
’s Avonds kijkt hij tv en dan het liefst voetbal. Je ziet ’t kleine kopje de bal 
volgen en ik ga hem leren juichen.
Daarbij heeft hij het kennelijk naar zijn zin. Zo af en toe komt hij binnen met 
een muis die keurig naast je schoenen wordt gelegd. Stiekem breng ik het diertje 
(mits in leven) onder in de tuin van de buren. Tja, het is een cadeautje……….

oproepen

Websitebeheerders
Bezuidenhout.nl zoekt hulp: Zij zoeken mensen die in de toekomst een deel van de site willen 
beheren. Interesse? Stuur dan een e-mail naar info@bezuidenhout.nl 

Layouter/ster
Wij zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger/ster die het leuk vindt om de layout van de wijkkrant 
te verzorgen. Interesse? En ben je handig met Adobe Indesign? Neem dan gerust contact op met 
Marieke Willemsen (hoofdredacteur) via bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Advertentiewervers
Ook is de redactie op zoek naar nieuwe advertentiewervers. Interesse? Neem dan gerust contact op 
met Marieke Willemsen (hoofdredacteur) via bezuidenhoutnieuws@gmail.com

Meeuwenoverlast in de wijk

Stadsdieren

COLUMNDoor buurtvrouw Marianne

Door het slinken van hun semi-
broedgebieden zijn meeuwen ge-
noodzaakt om op zoek te gaan 
naar een alternatief broedgebied. 
De natuurlijke broedgebieden van 
deze meeuwen, zoals het duingebied 
zijn minder geschikt geworden. 
Wij mensen hebben eigenlijk hun 
broedgebied geleidelijk ingenomen, 
het wordt gebruikt door wandellaars, 
hondenbezitters en ook sporters. Dan 
blijven er minder open plekken over 
als broedgebied. Hierdoor gaan de 
meeuwen zich verplaatsen, op zoek 
naar een nieuwe nestgelegenheid. Zo 
ook in onze wijk.

Door Ria Winkelhorst

Dat kunnen dus de daken worden 
van gebouwen. Ook verminderde 
voedselaanbod in hun natuurlijke 
leefomgeving kan de oorzaak zijn. 
Verder zijn meeuwen voor meer dan 
30 % afvaleters. Bij het sluiten van 
vuilnisbelten of het afdekken ervan, 
gaan ze daardoor ook elders opzoek 
naar afval. Het enige wat er eigenlijk 
gebeurt is het verplaatsen van de 
overlast.

Maar, niet alle meeuwen veroorzaken 
overlast. De echte lastpakken zijn: de 
kleine mantelmeeuw, de zilvermeeuw 
en de kokmeeuw.

De zilvermeeuw en de kleine 
mantelmeeuw nestelen op daken. 
De zilvermeeuw is erg dominant, bij 
voedselgebrek eten ze zelfs eieren 
van andere vogels. De kokmeeuwen 
forenzen vanaf hun broedgebied naar 
de stad, om voedsel te zoeken. Ze 
vliegen elke dag heen en weer.

Welke maatregelen kunt u nemen om 
de overlast te beperken. De inwoners 
van Den Haag konden tussen 15 april 
en 1 juni bellen met de gemeente 
voor overlast van de meeuwen. Via 
de gemeentelijke contactcentrum tel: 
14070 of www.denhaag.nl, kon men 
de overlast doorgeven. 
Het verwisselen van meeuweneieren 
door nepeieren was een proef in o.a. 
stadsdeel Haagse Hout. Hiervoor 
was wel een ontheffing nodig van 
de Flora- en Faunawet die door de 
gemeente was aangevraagd bij het 
ministerie van LNV. Inmiddels is het 
broedseizoen te vergevorderd om nog 
eieren om te wisselen. Bij navraag bij 
het gemeentelijk contactcentrum ging 
het om 48 meldingen, waarvan bij 32 
toestemming kregen om het dak op 
te gaan. Er was niet altijd een nest 
aanwezig. Er zijn niet altijd eieren 
verwisseld, die dienden als controle 
groep. De resultaten van deze proef zijn 
waarschijnlijk na de zomer beschikbaar, 
men verwacht medio september. Dan 
zullen wij weer contact opnemen, om 
na te vragen wat het op geleverd heeft 
en of men daarmee door zal gaan voor 
het volgende broedseizoen volgend 
jaar. 

Een andere maatregel is het inzetten 
van een valkenier - op proef - die de 
meeuwen verjaagt. Tevens wordt 
gekeken naar vuilniszakken die 
‘meeuwenbestendig’ zijn, zodat de 
meeuwen weinig kans krijgen om de 
vuilniszakken open te scheuren. 

Er is veel overlast waar veel flats staan 
en ook waar mensen veel etensresten 
naar buiten gooien. Voorlichting over 
het weggooigedrag van etensresten om 
de overlast van de meeuwen te kunnen 
beperken zou goed zijn. Nu maar hopen 
dat de overlast van tijdelijke aard is, 
totdat het broedseizoen voorbij is.

zilvermeeuw

kleine mantelmeeuw

kokmeeuw

Buurtcentrum De Nieuwe School 
heeft in samenwerking met Stich-
ting Aight, gemeente Den Haag en 
het Haagse graffitiplatform een 
mobiele graffitimuur geplaatst aan 
het hek van het jongerencentrum 
in Bezuidenhout Oost. Dit is een 
vervolgproject op het graffititun-
neltje in Vincent van Gogh-stijl dat 
vorig jaar feestelijk geopend is. 
De graffitimuur werd officieel ge-

opend op 21 mei j.l. door stadsdeel di-
recteur Tineke Hooiveld met spuitbus. 
en een drankje. Jongeren kunnen vanaf 
nu gebruik maken van de graffitimuur 
om hun talent in kunst te ontwikkelen. 
De graffitimuur is voor iedereen toe-
gankelijk en er kan gespoten worden 
als het jongerencentrum geopend is. 
De jongerenwerkers van VÓÓR Wel-
zijn zijn zeer tevreden over de muur en 
hopen dat er meer zullen volgen.



Uitvaartverzorging ’t Clingendaelhuys, Vierling & Hofstra anno 1898

’t Clingendaelhuys is hét adres voor een perfect georganiseerde, stijlvolle 
uitvaart met respect voor traditie. De uitvaart richten we geheel in volgens uw 
persoonlijke wensen.

Door onze jarenlange ervaring en ons team van gemotiveerde mede werkers 
kunnen wij u met raad, daad en toewijding ten dienste staan. 
Ons uitvaartcentrum aan de Benoordenhoutseweg 279 is sfeervol en geheel 
in stijl van het pand ingericht. Naast diverse rouwsuites is het voorzien van 
alle moderne faciliteiten.

’t Clingendaelhuys
Benoordenhoutseweg 279
2596 BJ  ’s-Gravenhage
T (070) 324 00 77
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Na het succes van Post is filmmaker 
Joop van der Zwan momenteel 
bezig met zijn tweede speelfilm. 
In Aydins kapperszaak aan het 
Stuyvesantplein een gesprek over 
scripts, Den Haag en rode lopers 
met de maker en Aydin zelf, die een 
bijrol als crimineel op zich nam.

Door Benjamin Koster

De vijftig minuten durende film 
Post beleefde vorig jaar oktober 
zijn première op het Haagse Shoot 
Me Film Festival. In drie overvolle 
zalen in het ADO Den Haag Stadion 
zagen ruim 800 man het verhaal van 
Ron die, de wanhoop nabij vanwege 
flinke pokerschulden, begint met het 
rondbrengen van pakketjes waardoor 
hij hoopt snel weer uit de schulden te 
komen. Uiteraard loopt alles geheel 
anders dan gepland, met name met 
veel meer geweld en bloed, en dat 
maakt de film een unieke Haagse 
krimi.

Van der Zwan geeft toe: “De film is 
vooral grappig. Zo eerlijk moet je 
zijn.” Hij doelt daarmee op het feit 
dat de hele productie slechts duizend 
euro kostte, besteed aan met name 
eten en make-up. De rest – belichting, 
camerawerk, filmmuziek – werd 
allemaal in eigen beheer gedaan. “En 
de acteurs hebben we van de straat 
geplukt”, vertelt hij verder. Een van 
hen was Aydin: “Hij heeft er gewoon 
een goede kop voor.” Over die casting 
is Van der Zwan dik tevreden. En hij 
niet alleen.

Mede vanwege het feit dat de 
film geheel in Den Haag werd 
geschoten – en niet in Amsterdam, 
zoals de meeste Nederlandse films 
– waren verschillende investeerders 
graag bereid om Van der Zwan te 
sponsoren bij het maken van een 
nieuwe film. Met het ruimere budget 
kunnen straks professionele acteurs 
gecast en camerawerk en belichting 
worden uitbesteed. Maar eerst het 
script. “Dat is immers de basis van de 
film.” Samen met regisseur Cary van 
Rheenen (bekend van het cabaret-
duo Gebroeders de Gier) wordt 

momenteel aan deze tijdrovende klus 
gewerkt. “Rond de feestdagen hopen 
we daarmee klaar te zijn”, aldus Van 
der Zwan.

Naast een tijdrovende klus - een hele 
avond film leverde gemiddeld twee 
à drie minuten bruikbaar materiaal 
op – was het filmen een logistieke 
uitdaging, aangezien alle scènes in de 
vrije tijd moesten worden opgenomen. 
Oog voor detail was bovendien een 
vereiste. Soms zat er anderhalve 
maand tussen opeenvolgende scènes. 
“We moesten er dus op letten dat een 
kapsel in de film niet plotseling in 

Haagse krimi’s uit Bezuidenhout 

een stuk langer was”, lachen Van der 
Zwan en Aydin. 

Na te hebben afgerekend met de 
laatste klant van de avond, vertelt 
Aydin over zijn mooiste herinnering 
aan Post: de première met rode loper 
en limousine. “Dat was de slagroom 
op de taart”. Of hij ook te zien 
zal zijn in Van der Zwans nieuwe 
productie Wegwerkers – een titel die 
met opzet dubbelzinnig is gekozen – 
is afwachten. Volgend jaar juni zal 
de film naar verwachting te zien zijn. 
Van der Zwan: “We mikken op de 
kleine zalen.” 

Astrid Soeters, Reinier Groenevelt en Ed Schmidt

De Eerensplein 8 Den Haag
+31 (0)70 30 40 141
www.aremakelaars.nl

De nieuwe makelaar in het Bezuidenhout

Huis verkopen?

Aydin in zijn rol als crimineel. Vanaf september is Post te zien op www.postdefilm.nl

Van der Zwan en Aydin voor de kapperszaak op het Stuyvesantplein.                    Foto: Benjamin Koster



men. Aan een kant is het riviertje Schenk 
een natuurlijke grens en is daarmee als het 
ware een onderdeel van het geheel. Even-
als de bekende Nieuwe Veenmolen uit 
1654 die aan de andere kant van het wa-
tertje staat. 

De kunstwerken die er te zien zijn, komen 
uit de ateliers van zowel (Haagse) beroeps-
kunstenaars als amateurs. Ze zijn gemaakt 
van materialen als staal, marmer, glas, 
keramiek en verschillende steensoorten. 
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Open tuin met kunst
Zin in een wandelingetje op zaterdag- of 
zondagmiddag? In de maand juli is de 
tuin van Cocky Hoek bij het Vincent van 
Goghtunneltje een aantrekkelijk doel. 
Dan houdt zij ‘open tuin’ en nodigt u uit 
om rond te dwalen langs haar kruiden- 
en moestuin, grassentuin met vijver, de 
door leibomen en rozen omzoomde oude 
cottagetuin en nog veel meer. Her en der 
wordt u verrast door kunstwerken van 
zo’n tien kunstenaars, verzameld door 
Lonneke Nijeboer.

Door Adriaan Pels

“Met zijn doorkijkjes en afschermingen 
wordt u steeds een verrassende blik ge-
gund op tuin en omgeving”, prijst me-
vrouw Hoek haar tuin aan. “In het eerste 
deel is de kruiden- en moestuin, met een 
bijenvolk. Het middenstuk is een grassen-
tuin met vijver en een vlonderterras aan het 
water onder de kiwi. En ten slotte komt u 
via rozen in de door leibomen omzoomde 
oude cottagetuin.”

Langs de Schenk
De tuin van mevrouw Hoek telt tientallen 
verschillende planten, bloemen en bomen, 
die bij elkaar een floragids in natura vor-

Wie het herentennis in de regio een 
beetje volgt, kent namen als Thiemo de 
Bakker en Robin Haase. Zij behoren tot 
de vijf topprofspelers van Nederland. 
Daaronder is een groep van een dozijn 
veelbelovende subtoppers, die op punt 
van doorbreken staan. Een daarvan is 
wijkgenoot Stephan Fransen. Hij ver-
wacht binnen de komende vier jaar ook 
bij de ‘grote jongens’ te behoren.

Door Adriaan Pels

Stephan Fransen, woont in de Theresiastraat 
(samen met directiesecretaresse Suzanne), 
is 21 jaar en zijn leven bestaat uit tennis. 
Hij speelt zo’n 25 grote, internationale 
toernooien per jaar, in landen als België, 
Iran, Spanje, Polen, Italië, Kroatië, 
Israël, Ivoorkust en natuurlijk Nederland. 
Verder is het trainen geblazen. Als er 
geen wedstrijd is tot vijf uur per dag. 
Daarnaast conditietraining waarvoor hij 
in Nederland tweemaal per week naar 
Amsterdam reist. Dan nog wat yoga en 
pilates voor de lenigheid en geregeld naar 
de fysiotherapeut.
En dan zijn er nog de twee competities 
waar hij in speelt. In Nederland met het 
eerste team van het Haagse De Metselaars 
in de Hoofdklasse en in Duitsland waar hij 
door Mülheim a/d Ruhr is ingehuurd om 
het topteam te versterken. 

Een prachtig leven, waar menige ten-
nisfanaat jaloers op zal zijn. Stephan hoor 
je dan ook niet klagen; “een zwaar maar 
mooi bestaan”, vat hij het samen.  Maar 
zonder zorgen is hij allesbehalve. Want hij 
speelt nog op een niveau, de ITF Futures-
toernooien, waar het prijzengeld en de be-
langstelling van de sponsors aan de matige 
kant zijn.

Alles zelf betalen
“Als subtopper heb je weinig steun en faci-
liteiten, je moet alles uit eigen zak betalen. 
Trainer, reis- en verblijfkosten bij de toer-
nooien en natuurlijk je levensonderhoud. 
Voor materiaal en kleding heb ik Dunlop 
als sponsor, maar. zonder de hulp van mijn 
ouders zou ik het dan ook niet redden”, 
licht hij toe. 
Maar deze situatie duurt hopelijk niet lang 
meer. Stephan heeft er alle vertrouwen in de 
komende drie à vier jaar tot de top-200 van 
de wereldranglijst door te dringen en “dan 
kun je van tennis leven.” Op het ogenblik 
staat hij 824ste. Wat voor een buitenstaan-
der niet zo’n eervolle plaats lijkt, maar in 
de internationale tenniswereld wil dat zeg-
gen dat je heel goed meedoet. Bovendien 
vertoont zijn carrière tot dusver een onon-
derbroken stijgende lijn die in 2007 begon 
met plaats 1342. “En de krachtsverschillen 
worden steeds kleiner. Zo heb ik vorig jaar 
tijdens de Siemens Open nog van nummer 

130 gewonnen. Helaas speel ik nog wat te 
wisselvallig, als ik kans zie constant op 
mijn best te spelen, kan ik heel snel klim-
men op de ranglijst.” 
Vorig jaar was een topjaar. Hij kreeg als 
opvallend talent een ‘wild card’ in het Sie-
mens Open, een ATP Challenger Tour-eve-
nement op de Haagse Metsbanen, waarin 
hij in de tweede ronde met slechts twee 
setpoints (7-5 7-5) verloor van nummer 65 
van de wereld, die uiteindelijk het toernooi 
won.

Al heel jong
De weg van een topsporter is lang en 
zwaar en zo ook die van Stephan. Als leer-
ling van de Nutsschool Bezuidenhout in de 
Merkusstraat kon hij op achtjarige leeftijd 
kennismaken met het tennis op Tennispark 
Mariahoeve. Het heeft hem nooit meer los-
gelaten. Zijn vriendjes en vriendinnetjes 
zagen hem niet meer, want hij verdween 
elke dag na schooltijd naar de baan. Waar 
hij algauw zo goed speelde dat hij door 
recreanten gevraagd werd als tegenspeler. 
Om daar wat meer continuïteit in te bren-
gen begon hij ze zelf op te bellen. Toen 
hij tien was, werd het tijd voor het echte 
werk en stapte hij over naar De Metse-
laars, waar hij toernooien begon te spelen. 
En met goed resultaat, in de verschillende 
jeugdcategorieën behaalde hij zo veel prij-
zen – bijzonderheidje: bij het Nederlands 
kampioenschap onder de 16 jaar verloor 
hij in de finale van Thiemo de Bakker – dat 
hij gevraagd werd voor de centrale bonds-
trainingen. Dat betekende elk weekend en 
enkele avonden in de week in de auto van 
pa en ma, want het speelde zich allemaal 
niet naast de deur af. Ondertussen haalde 

Bezuidenhoutse proftennisser Stephan Fransen gaat het maken
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De tuin vindt u aan het (nieuwe) fietspad 
naar Voorburg dat begint bij de kruising Carel 
Reinierszkade-IJsclubweg, t.h.v. de molen. 
De ingang is het ‘zonnebloemhek’ links voor de 
Vincent van Goghfietstunnel.
U bent welkom de gehele maand juli, op alle 
zaterdagen en zondagen van 12.00 tot 17.00 uur en 
verder na telefonische afspraak (06 291 30423). 
Vergeet uw fototoestel niet!

hij zijn Havo-diploma op het Segbroek 
College, de school die aankomende top-
sporters speciale faciliteiten biedt.

Gedreven
Sinds zijn achttiende verjaardag is Stephan 
dan fulltime tennisser, die probeert van 
zijn sport zijn beroep te maken. Wat hem 
nog maar gedeeltelijk lukt. Maar hij is 
niet van plan zijn ideaal op te geven. 
Zijn gedrevenheid heeft hij van niemand 
vreemd: zijn moeder was eens Nederlands 
kampioen bodybuilding en vijfde van 
de wereld. Overigens kennen de meeste 
Bezuidenhouters haar als de eigenaresse 
van De Wassalon in de Theresiastraat.

Stephan heeft zichzelf tot 2014 de tijd ge-
geven om zijn droom te verwezenlijken. 
Hopelijk dient zich in tussentijd een spon-
sor aan die het nut ervan inziet om nu in 
de veelbelovende speler te investeren om 
daar later de vruchten van te plukken. “Al 
had ik maar een auto (met reclame) om te 
reizen, daarmee zou ik al heel erg gehol-
pen zijn.” 

Over wat hij gaat doen als het hem niet 
lukt zijn doel te bereiken, praat hij niet. 
“Daar ben ik niet mee bezig. Ik heb er alle 
vertrouwen in en het tennis vraagt alle aan-
dacht; ik kan er niet iets bij hebben dat me 
afleidt.”
Dat laatste geeft de indruk dat hij geen oog 
heeft voor wat er zich naast het tennis in 
de wereld afspeelt. Maar dat is niet zo. Als 
we met hem praten is hij net terug van een 
aantal toernooien in India. En terloops laat 
hij zich ontvallen: “Wat een armoede daar. 
Dat zet je wel aan het denken.”

advertentie

Stephan Fransen in het Siemens Open 2009 op de Haagse Metsbanen                             Foto: Siemens

Deelnemers aan de expositie zijn onder 
anderen Don Satijn, Kiki Demelinne, Jt¨ 
en Annelies Koeleman. 

Op 10 mei j.l. is de vernieuwde Engelhard weer open gegaan onder nieuwe leiding.

7 dagen per week geopend! 

compleet ontbijt incl.verse jus en koffie € 6,75
maandag t/m zaterdag van 8.00 tot 12.00 uur en zondag van 10.00 tot 15.00 uur

Huisgemaakte kwark-, appeltaart of brownie met Illy koffie € 4,50 (bij inlevering van deze advertentie)
Al ons gebak is volgens oma’s recept

Wij hebben een vernieuwde lunchkaart met diverse salades, koude en warme broodjes. 
Wij bezorgen ook al uw broodjes - 15 smaken verse thee - Gratis WiFi - Groot terras

Theresiastraat 142
2593 AT Den Haag
T: 070 - 385 82 61
F: 070 - 381 59 77

www.nieuwengelhard.nl

Kunst in open tuin       Foto’s: Cocky Hoek


