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Weerbaarheidscursus Groep ouderen krijgt tips om belagers te snel af te zijn

Beschaafde vrouwen leren trappen
Veel ouderen voelen zich niet
altijd veilig op straat. Een
aantal van hen laat het er
niet bij zitten en leert in
Sporthal De Pijp van zich af
te bijten.
RACHEL MORSSINK

Z

e grijpen elkaar bij de keel, delen elleboogstoten uit en rollen over de grond. Niet direct
een scène waarbij je zestig- en
zeventigplussers in de hoofdrol verwacht. Maar de schoppen zijn zacht,
de verwurging is slechts schijn en een
dikke mat vangt de vrouwen op.
Gehuld in zwarte pakken met gele
band volgen de deelnemers aan de
cursus weerbaarheid voor ouderen in
Sporthal De Pijp – deze dinsdagochtend alleen vrouwen – de aanwijzingen van docent Alfred Maatman op.
Het gaat in de les vooral om foefjes
waarmee je een belager te snel af kunt
zijn. Maatman: “Zo iemand verwacht

‘Ik zie een overstrekte
arm; dat mag buiten,
maar hier niet’
bij ouderen niet dat ze zich verdedigen. Daar kan deze groep zijn voordeel mee doen.”
Deelnemer Mariet van Overbeek
(70) heeft de technieken al kunnen
toepassen toen zij op straat werd lastiggevallen. “Een tegemoetkomende
man greep ineens mijn tiet; dus gaf ik
hem een stoot voor zijn kanis.” Ze
geeft de technieken ook door aan anderen. “Ik heb al een aantal mensen
geleerd hoe je een goede elleboogstoot uitdeelt.”
De vrouwen zijn geconcentreerd,
maar er wordt ook veel gelachen in de
les. Over het algemeen gaat het beheerst en voorzichtig toe. Soms pakt
een houdgreep echter net iets te hard
uit. ‘Au’ of ‘stop’ is dan het teken dat
het wat rustiger mag.
Ook de docent houdt een oogje in
het zeil. Maatman: “Ik zie een overstrekte arm; dat mag buiten, maar
hier niet.”
Uiteenlopende oefeningen passeren de revue. Bijvoorbeeld je losmaken uit een keelgreep. Sla de belager

met vlakke handen op de oren, leg
zijn of haar arm over je schouder en
draai deze naar achteren. Of: trek de
handen van je keel af, druk het hoofd
van de aanvaller naar beneden en
geef een knietje in het gezicht. “En
heeft iemand lang haar? Pak die
haardot,” zegt Maatman.
De deelnemers zijn trouw. Sommigen volgen de wekelijkse lessen, à
4,50 euro per maand, al meer dan dertien jaar. Volgens Maatman durven
veel ouderen niet op les te gaan uit
angst dat het te ruig toe zal gaan: “Ze
denken dat het gooi- en smijtwerk is,
maar dat valt reuze mee.”
Er komt namelijk meer aan bod dan
zelfverdedigingstechnieken. De deelnemers leren alert te zijn op straat.
Borst vooruit, tas stevig vast en vooral: kijken. “Observeer goed als je een
verdacht persoon ziet. En sla het signalement op,” zegt Maatman.
Daarnaast is het belangrijk te weten
wanneer je juist níéts moet doen. Tegen vuurwapens of een grote meerderheid ben je weerloos. En komt iemand je huis binnen? Deelnemer Bea
Badal (64) adviseert: “Blijf kalm en
geef gewoon je portemonnee.”
Docent Maatman denkt daar iets
anders over: “Deze vrouwen zijn te
beschaafd opgevoed. Ik zeg altijd:
fatsoen op nul. In je huis heeft een indringer niets te zoeken en dus zou ik
rustig twee vingers in zijn ogen prikken. Kijken ze me niet meer aan ook.”
Timing is essentieel. Van Overbeek:
“Je moet je kop koel houden en zodra
ze slordig worden, geef je ze een
knal.”
Gelukkig blijkt de vechtkennis in de
praktijk niet vaak nodig te zijn. Het
nut voor Badal is vooral dat ze zich
minder onzeker voelt. “Ik was altijd
bang op straat, maar ik heb meer zelfvertrouwen gekregen.”
De deelnemers zijn te spreken over
de aanpak en de humor van de docent. Maatman, volgens één van de
vrouwen ‘vechtend ter wereld gekomen’, is eigenaar van sportschool
Lou Spel in Nieuw-West. Hij geeft al
bijna dertig jaar cursussen voor ouderen via Meer Bewegen Voor Ouderen. De weerbaarheidscursus is gebaseerd op jiujitsu, een oosterse zelfverdedigingsmethode.
Vorig jaar behaalden alle aanwezigen de gele band. Ook al gaat het niet
om de kleur, ze zijn er wel degelijk
trots op. Op naar de zwarte? Badal:
“Nee hoor, het belangrijkst zijn de oefeningen en dat je veel leert.”

Frederique Wuite (links, 68) en Mariet van Overbeek (70) in Sporthal De Pijp.
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Docent Alfred Maatman (66) doet een oefening voor. Sommige deelnemers volgen de lessen al meer dan dertien jaar.

Dorpje kan Zaanstad miljoenen kosten
Bewoners Nauerna verzetten zich al lang met succes tegen uitbreiding vuilnisbelt tegenover Amsterdamse haven
COEN VAN DE VEN
ZAANSTAD – Al jaren blokkeren de
bewoners van een klein dorpje tegenover de Amsterdamse haven de
uitbreiding van een vuilnisbelt. Met
succes, maar als de uitbreiding niet
doorgaat, dreigt een strop voor de
gemeente Zaanstad.
De vuilnisbelt in Nauerna is veel te
vol, concludeerden donderdag de onderzoekers die Zaanstad op pad had
gestuurd. Toch willen de gemeente en
de NV Afvalzorg uitbreiden. De groene afvalheuvel ligt tegenover de Amsterdamse haven en pal tegen Nauerna aan.
Het dorp vertoont opvallende gelij-

kenis met dat van Asterix en Obelix:
klein, maar strijdbaar tegen een overmacht.
Het is voor de Zaanse Galliërs de
tweede keer in korte tijd dat ze de gemeente aftroeven. In december vernietigde de Haarlemse rechtbank de
vergunningen voor twee windmolens
in de groene polder langs het Noordzeekanaal. De bewoners vonden de
molens te hoog, slecht voor het uitzicht en niet te combineren met het
beloofde recreatieterrein.
De windmolens leidden zelfs tot een
politieke rel. Wethouder Dennis Straat
zou verzwegen hebben dat hij tegen
dat vonnis in beroep ging, terwijl hij
dat al twee weken wist. Donderdag
verantwoordde Straat zich in de ge-

meenteraad en toonde hij aan dat van
verzwijgen geen sprake was geweest.
Het conflict over de windmolens is
klein in vergelijking met de strijd die
al jaren over de vuilnisbelt woedt.
Die begon in 2006 toen Amsterdam
de CSM-slibvelden in het havengebied voor bedrijven wilde vrijmaken.
Amsterdam, Zaanstad en de provincie zochten naar een andere plek voor
het afval, waarbij de keus al snel viel
op de bestaande vuilnisbelt in Nauerna. Daar lag tenslotte al een afvalberg
van dertig meter en met twintig meter
extra zou het probleem verholpen
zijn. Amsterdam betaalde Zaanstad
twee miljoen euro en de NV Afvalzorg
elf miljoen euro. Alle partijen blij, behalve de bewoners van Nauerna.

Die beriepen zich op de belofte die in
1995 was gedaan toen de vuilnisbelt
werd opgehoogd. Toen werd gezegd
dat het de laatste keer zou zijn en dat
op de vuilnisbelt een recreatieterrein
zou komen. Afspraak is afspraak,
vonden de bewoners.
Daar was de gemeente Zaanstad het
niet mee eens. “We moeten de afspraken uit het verleden tegen het licht
durven houden. De tijd is nu anders
en we hebben die plek nodig om het
probleem op te lossen,” zei de wethouder een jaar geleden.
Tijdens een serie rechtszaken tot
aan de Raad van State verloor de gemeente keer op keer. Een groot probleem voor Zaanstad, dat de elf miljoen euro van de NV Afvalzorg moet

terugbetalen als de uitbreiding niet
doorgaat. “Een arme gemeente als
Zaanstad kan dat geld goed gebruiken,” zei Straat daarover.
De relatie tussen Nauerna en Zaanstad is behoorlijk verstoord. Daarom
zitten beide partijen en de NV Afvalzorg nu met elkaar om tafel om een
oplossing te vinden, terwijl nog twee
rechtszaken lopen. Er is voor geheimhouding getekend en daarom wil niemand iets zeggen. Wel is duidelijk dat
de gemeente per se een financieel debacle wil vermijden.
De bewoners van Nauerna zijn onverbiddelijk. “We hebben ze altijd gewaarschuwd en vinden niet dat wij
verantwoordelijk zijn voor financiële
problemen,” aldus een bewoner.

