
Het voelt als een sportdag op de middelbare school. Zo’n vijftig cliënten

van VNN, hippend van de ene voet op de andere, staan om hun trainers

heen. Sommigen al in sportoutfit, anderen met een bescheiden sporttas

om de schouder. Op de Vismarkt is het een drukte van jewelste: er wordt

aan alle kanten warmgelopen en uit de speakers klinkt “Viva Hollandia”

van Wolter Kroes. De cliënten mogen over een half uur de baan op en

de stemming zit er al goed in. Cantina Mexicana stelt ruimtes beschik-

baar waarin de deelnemers van VNN zich om kunnen kleden en waar ze

gedurende de dag samen kunnen komen. Net als vroeger worden de

dames hardnekkig geweerd uit de ‘jongenskleedkamer’ en praten de

vrouwen in hun eigen hokje over te dikke buikjes, wat ze gegeten heb-

ben en hoe snel ze denken te rennen. 

Bij de mannen gaat het omkleden aanzienlijk trager dan bij de vrouwen.

Er wordt druk gediscussieerd over tijden die wel of niet verbeterd moe-

ten worden en of iedereen wel goed genoeg heeft getraind. Niet ieder-

een is ervan overtuigd dat dit een goede loop gaat worden. Alex steekt

enkele mannen een hart onder de riem: ‘Als je je nu slecht voelt, voel je

Vorig jaar liepen vijftien cliënten van Verslavingszorg 

Noord-Nederland (VNN) met groot succes mee aan de Groningen

Stad Marathon. Hardlooptrainingen zijn nu een vast onderdeel

van het programma en coaches Albert Hazenberg en Jan Adema

zien vooral dat het sociale contact tijdens de training belangrijk

is. Waar twee jaar geleden het verloop nog groot was, is nu een

hechte groep met een grote binding. Om ergens naartoe te 

kunnen rennen hebben Hazenberg en Adema de 

kampioenschappen voor VNN georganiseerd, tijdens de

Groninger Stad Marathon. Je kunt 10, 21 of 42 kilometer 

hardlopen. Het is de enige run waarbij deelnemers een contract

moeten tekenen dat ze verplicht zijn mee te rennen. Zondag 21

september verzamelen alle VNN’ers om 10 uur ‘s ochtends op de

Vismarkt in Groningen. ‘Begin je eraan, dan maak je het ook af,’

zegt Hazenberg.
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‘In hun oude woonplaats staan ze bekend als verslaafd, nu halen ze er de finish van een run’

Rennen naar gezondheid!
Nederlandse kampioenschappen 

van de Verslavingszorg tijdens Groninger Stad Marathon

tekst HANNAH ELLENS
fotografie ALFRED DE GROOT
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je straks alleen maar beter!’ Ook de regiomanager van VNN Drenthe,

Martinus Stollenga, is aanwezig om iedereen aan te moedigen. Hij ver-

telt dat er van de ongeveer vijftig aanwezigen, slechts zeven medewer-

kers zijn. Volgens Stollenga zorgt deze loop voor een ‘andere soort span-

ning’, een betere dan de spanning waar verslaafden gebruikelijk mee te

maken hebben. De vader en moeder van Rinze zijn meegekomen als sup-

porters. Voor de afdeling Hooghullen maakt zijn moeder een amateur-

filmpje van het evenement. 

Als iedereen buiten staat voor de start, komt één van de cliënten die niet

mee rent, maar wel support, mededelen dat zij hier ‘geen patiënten zijn,

maar clíënten’. Later legt hij uit dat ‘patiënten ziek zijn, en dat ben ik

niet’. Er klinkt wat honend gelach, maar hij gaat onverstoorbaar en met

ferme stem verder. ‘Patiënten geef je een pilletje, stuur je naar huis en

dan zijn ze beter. Zo werkt dat met ons niet.’

Zenuwen en spierpijn

Cliënten of patiënten, mensen zijn ze allemaal en daar horen ook gezon-

de zenuwen bij. Marcus, die vroeger in Utrecht nog het Straatnieuws

heeft verkocht, geniet van de gezonde spanning. ‘Gisteren,’ zegt hij, ‘ging

ik naar mijn vriendin en toen was ik al nerveus, maar nú ben ik echt

zenuwachtig. Zij komt hier, mijn ouders, mijn schoonouders. Ik heb echt

iets om naartoe te lopen’. Hij weet dat hij na afloop trots op zichzelf kan

zijn, daar doet hij het voor. ‘Het is echt een andere kick!’ roept hij over

zijn schouder, al joggend naar de start. Ondertussen ziet Jan Eggens,

tevens cliënt, zijn kans schoon en voorziet Martinus Stollenga van wat

advies over het budget. Eggens heeft naar eigen zeggen overal gezeten,

van Brazilië tot aan Curaçao en heeft ook alles wel gebruikt wat er

gebruikt kan worden. Hardlopen is voor hem echt een nieuwe ontdek-

king en hij pleit voor meer financiële steun. ‘Je krijgt te maken met

dezelfde processen als tijdens het programma: weerstand, verdriet, wil-

len stoppen. Maar je drukt jezelf er toch doorheen, dat geeft een soort

euforie, je presteert iets.’ Ook als hij klaar is met zijn behandeling gaat

Eggers door met hardlopen, het is zijn uitlaatklep. ‘Het is een vervanger

voor de geestelijke verslaving, van het middel alleen kom je wel af,’ legt

hij uit. Dan klopt hij op zijn buik en lacht, ‘en ik val af!’

Een uur na de start komen de eerste hardlopers Cantina Mexicana alweer

binnenstrompelen. Gustav is als eerste binnengekomen van de 10 kilo-

meter en hij heeft minstens een kwartier nodig om op adem te komen.

Deelnemers hebben spierpijn, overbelaste knieën of zijn simpelweg vol-

ledig uitgeput. Marcus heeft zijn armen vol bloemen en zijn gezicht

straalt: buiten staat zijn fanclub te wachten. Er wordt gelachen naar de

mensen die relatief gemakkelijk de finish hebben gehaald: zij hebben

zichzelf onderschat en niet alles gegeven. Anderen hadden juist meer van

zichzelf verwacht. Opvallend is het aantal rokers onder de deelnemers.

Jeroen biecht op dat hij zelfs onderweg nog een shagje heeft gehad.

Desondanks ziet Karin de marathon als ‘een gezonde manier om gren-

zen te verleggen’. Zelf kan ze niet meerennen vanwege fysieke beper-

kingen, maar ze gaat wel mee – als verzorgster – voor het saamhorig-

heidsgevoel. Zij vertelt dat veel cliënten weinig familie en vrienden heb-

ben en dit de manier is om samen dingen te delen. ‘Je doet het niet

alleen, je praat even over andere dingen. Tijdens het programma is het

vooral alle ellende, hier gaat het om de leuke dingen. Door zo’n run kun

je zelf zien hoe je al gegroeid bent. Je staat stevig in je schoenen, let-

terlijk en figuurlijk.’

Nordic walking

Ook voor de mensen die niet zo goed zijn in hardlopen is er veel aan-

dacht. Zo is de club ‘Steeds beter’ opgericht, waar ook wandelaars

terecht kunnen. Voorzitter en cliënt Willem Stolp legt uit dat naast de

verplichte looponderdelen in het programma, de behoefte bleef. ‘Toen

hebben we deze club opgericht en we organiseren van alles. Wedstrijden,

zoals de Cultuur Tocht waarbij altijd één thema centraal staat, de vorige

keer was dat WarChild. En de Oosterbroek-uurloop, wie de meeste rond-

jes kan rennen. Ook nordic walking is een onderdeel. Het meedoen aan

evenementen zorgt er ook voor dat je elkaar nog eens ziet en elkaar in

de gaten kunt houden. We oefenen nu voor de vierdaagse, maar de

marathon is ook een hoogtepunt.’ Op 27 en 28 september stond de

Tocht om de Noord op het programma, speciaal voor de wandelaars. 

Het wil nog wel eens gebeuren dat een training samenvalt met een pro-

grammaonderdeel. Hoewel de trainers daar niet altijd blij mee zijn, is de

keuze voor cliënten niet moeilijk. ‘Het programma gaat altijd voor,’ laat

Glenn zonder twijfel weten. De trainingen en club zijn toegankelijk voor

alle mensen die iets met VNN te maken hebben, of hebben gehad. Ook

oud-cliënten zijn welkom, de enige voorwaarde die voor iedereen geldt

is dat je clean moet zijn. 

Het enthousiasme van cliënten voor het hardlopen, heeft Albert

Hazenberg gestimuleerd om er meer mee te doen. Tijdens het jaarlijkse

vakantie-uitje van VNN naar Terschelling bleek twee jaar geleden hoe

groot het animo was voor hardlopen, dat is uitgegroeid tot deelname

aan verschillende evenementen. Aan de Groninger Stad Marathon deden

acht afdelingen mee: Hooghullen, Breegweestee, het Vizier, het Kompas,

RIBW Eelde/Assen, Coendersweg en de Lage Kamp. 

Voor Hazenberg is de directe aanpak van het hardlopen heel stimulerend.

‘Ze moeten direct iets doen, dat zorgt voor plezier, tevredenheid en ook

zelfvertrouwen. Naast het leveren van een prestatie is het bovendien iets

leuks om te doen, zónder te gebruiken. Die ervaring krijgen ze mee en

daar kunnen ze trots op zijn.’ Die trots kan soms zorgen voor een gewel-

dige overwinning, bijvoorbeeld wanneer cliënten door hun oude woon-

plaats lopen. Daar stonden ze eerst bekend als verslaafd en halen ze nu

de finish van een run. Tijdens het trainen, wandelend of hardlopend,

leren cliënten hun grenzen verkennen, zowel fysiek als geestelijk. ‘Je doet

wat je kunt,’ legt Hazenberg uit, ‘en het doel is om mensen letterlijk weer

in beweging te brengen.’

‘Het is echt een andere kick!’ roept hij over

zijn schouder, al joggend naar de start
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