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eertigjaar nà Fanny Blankers-Koen was
MarjanOlyslager (57) de eerste Neder-
landse horcleloopster die zichweer met
de internationale top kon meten. ze nam

deel aande ollmpische spelen inseoel (1988)

op de 100 meter horden, maar het hoogtepuÍrt
vanhaarcarrière was de zilveren medaille die ze

wontijdens de EK atletiek inBoedapest (1988).

Maar liefst veertien keer liet ze zich kronen tot
nationaal kampioene, haar nationale record van
12.77 op de 100 meterhorden zoutot2018 stand-
houdeÍr.In haar topsportjaren was Olyslager lid
vanAvR, devoorlopervan Rotterdam Atletiek,
de club waarvoorze nu als trainer actief is.

RUIM DERTIG JAAR GELEDEN STOND JE

AtS TOPATLETE IN DE SPOTI.IGHTS.
WETE N IE ATLETEN DAT?
'Kinderen lezen op het clubrecordbord mijn
naam en realiseren zich dan dat hun trainster
een topatlete is geweest. Dan stijgik plots in hun
achting. Generatiegenoten kunnen zich soms
mijn prestaties herinneren. Laatstwas er een
man die vroeg of ik 'dé Marjan Olyslager' was, )
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'Ik ga het
makkélijlrst

ommet

de horcleloopster clie derrigjeit geleden regelm atig op
tele\,isie ku,ànl. Toerl ik dit be\ esiig.lc ricp 1-rij: 'Jot-
gens, u.e hebben hicr een ber-oenr.lhcic1 in ons middel.'
Ikzouliegen rls ikzou zeggen elrt zoiets nietleuk is.'

KtJ N JE DAT UITTEGGEN?
Als je dagclijks selieus tralnt. Jietje sociale levcn auto-
matiscl-r bij de club. Je hebt rlan get oon geen tijcl om er-

een trvccdc socilal leven op ril te hou.1en. Drirr houd
ik a1s tralner' rel<ening mcc. Julior-en dic bli Rotterdanr
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Atletiek uitblinken, moge11 doorstromen
naar het Atletiek Trairingscentrum Rot-
terdam, een kia,eekschool voor talenteD.
llij hettaleltentealrr is sprake vanin- en
uitstroom. wie nietvoldoende progres-
sie boekt of niet voldoendc gemotiveerd
is, krijgt een exit-gesprek. Omdat ik D.re

realisecrdateengedwongenvertrekeen
grote impactheeft op het sociale leven van
eenjeugdatleet, begin ik al zes maanden
vooraf met waarschuwen.'

HOE GA JE TE WE RK BIJ DE

BEGELEIDING VAN EEN TAI. ENT?

'Naast de sportieve ontwikkelingvolg ik
ook schoolprestaties en de thuissituatie.
Sommige atleten geefikbervust een ver-
nntwoorclelijke rolbinnen de groep, wat,tt
dat zorgt voor een grotere betrokkenheid.
Ik wil graagtalenten naar de top brengen
en heb een voorkeuryoorjeugdatleten die
irrtrinsiek gemotiveerd zijn. Als trainer
kanik uitstekend uit de voeten metjeugd
in de leefrijdscategorie 15 - 23jaor. SnriD-
terJoris val1 Goolwerd als deltienjarige
lid. Hij hadveelbehoefte aanhouvast en
wilde altijd weten waar hij precies aan toe
was.Instructies en adviezen namhij heel
letterlijkop, en dathield mij schery. Met
zijn ouders heb ik veel gesproken over de
gebruiksaanwijzing van hun kind. Velvol-
gens heb ik hemkunnenleren om zichzelf
in eenvroegstadium zo te reguleren, dat
hij kansrijker werd om te slagen. Hij staat
nu zelfaan het roer en is een modelatleet.
In maartvan ditjaar werd Joris clerde op de
óo meter tijdens de EK indoor in Glasgow.'

GA JE MAKKELIJKER OM MET
JONGENS OF MET MEISJES?

'Ik ga het makkelijkst om metjongens,
bii meisjes moetik zorgvuldiger mijn
woordenkiezen. Dat klintt cliché, ik weet
heg maar mcisjesvragengewoon meel
aÀndacht. Jongens zeuren minder, met
meisjes is er altijd meergecloe. Ze kurnen
bijvoorbeeld zomaar aÍhaken zonder te
zeggen wat er aan de hand is. Het is een
anderc dyncmiek. cnjongens zijn zicl-
claar amper van bewust. Onder elkaar
kunnen jongens luidruchtig over seks
praten, ook als er meisjes meelopenin de
groep. De meisjes vitdendat meestalver-
velend, maar als ik er naarvraag, zeggen
ze: valtwel mee, hoor. Maardatisdan
niethoe ze er echtover denken. Soms kan
eenjongcn echt te ver gaan met zijn platte
opmerkingen- Als ik dathoor, dan vraag ik
ofhij daar ten ovemtaan r.an de lrele groep
iets meer over wil vertellen. Dan wordt de

zondaar opeens heel erg stil.'

HANTEERÍ ATLETIEK ROTTE R DAM
PROTOCOLI.EN VOOR SEKSUEEL
GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG?
'De recente ontuchtaffaire door een atletiek-
trainer in de regio Rijnnond fungeertvoor de
hele atletiekwereld als eenwake-up call, een
onder\À€rp als seksuele intimidatie wordt er
beterbespreekbaar door. celukkigis het iets
wat weinigvoorkomt, zoiets heb ik bij Rotter-
damAtletiek nooit meegemaakt. Trainers die
zich daaraanbezondigen, zijn meestal heel
charmalt en populair Ze pakken alshetware
hun hele omgevirgin. Als kinderen zich thuis
beklagen over handtastelijkheden of seksueel
getinte opmerkingen, dankunnen de ouders
onbegrijpend reageren. 'Hoe kunje dat nou
zeggen, hij heeft zoveel voorje betekend', zeg.
gen ze dan. Natuurlijk hanteren we protocollen,
maardie zijn van papier. In praktiik maakt
iedeleeu omtrekkende bewegingen, omdat
hetzo'n ongemakkelijk onderwerp is. En het
is ook moeilijk om iemand aan te spleken over
geruchtendie de ronde doen.'

ROÍTE R DAM ATLEÍI E K IS EEN

BINNENSTADSVERENIGING.
'Datklopt, de atletiekbaan ligt ingeklemd tns-
sen Diergaarde Blijdorp en Station Rotterdam
Centraal. Dat betekent datje een ledenbestand
heb datnet zo divers is als de bevolkingssamen-
stellingvan Rotterdam. Zo hebben we binnen
declub een wandelgroep voor moslima's die
Nederlands aanhet leren zijn. Ookworden er
bera,eeglessen voor kincleren met obese gege

ven.Al die verschillcnde afdelingen kunnen
fl oreren omdat Rotterdam Atletiek beschikt
overvoldoendetrainers-enbestuurskader.
Desondanks zijn erwel eens irdtaties, botsende
opvattingen over wat wel en niet hoort. Maar
Je tcndens is dar een binnenstadsveren iging
mogelijkheden biedt om kenris te maken met
elkaars achtergrond. Soms gaat dat gepaard
met wàt wrijving, veel vaker komt hetvoort uit
nieuwsgierigheid naar elkaars cultuur.'

HOE GAAT DE CLU B DAARM € E OM?

'Het lidmaatschap van RotterdalTr Atletiek
bevordert de integratie, degeneelte springt
gelukkig bij met subsidie. we hebbenveel
jeugdatleten die niet deelnemen aanwedstrij-
den, omdathun ouders geen auto hebben. Elk
jaar huren we eentouringcar ofi rnee te doen
aan indoorwedstrijden inhet Bclgische Ho-
boken, op ruimhonderd kilometer rijdenvan
Rotterdam. Echteen uitje dus, en daarvoor no-
cligenwe alle ouders uit om mee tegaàn. tsij veel
allochtonen zit het doen van vrijwilligerswer*
niet in het systeem, maar op die dagnodigen
we ze uitom te helpen bij het klaarmaken van
lunchpakketten-Zozicnzemeteenhoeleukhet
is om deel uit te makenvan de atletiekgemeen-
schap. Ditsoortzaken speeltbij de doorsnee
atletiekvereniging in de provincic totaal niet,
maar ik beschouw het als eenvan de charmes
van onze binnenstadsvereniging.' )
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N OAH CHOKRI (,l7) doet
ditjoor eindexomen VWO en

won ols verspringer bronzen en

zilveren medoilles op Nederlondse
jeugd ko m pioenschoppen.
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naar rrcclstrijclen, ook hij heeft eengoed
co1'ltact met N,Iarjàn. Zebezit eer r.irkan-
tiehuisje irT Zeeland, enclaarmochtel
r'nijn oudcrs een keer eenrveekend
gebruik van nraken. Ik zit op een school
met cen topsportklas, N{arjan1,vil altijd
$ eten ofhetgocd met me geat. Als ih
.err r r.j- t.lling lod igrreh t nol eetr t r'.t i-
ningskamp, schlijit NIarjan een briefje.
Ik u'il greag als versplinger de top
hr'crr. ,ei 'k teJ.rr h.r.lr. Drl krrr.,ci /e.
lnaar dan nroetje u-e1 ge cl iscipli ne c rdcr
rvoldcn. Marjan is heel dir-ect, maar §,at
zc zr gr i' r'tijd ;ne,1 l,eJ".ld. Jo'i. vr -
Cool is mijnvoorbeeld, iku,as net als hii
in nrijn cloen en laten. llii(1(//l.li)11r(r,./írrlJ

i ( l l (,t )(l a( t lDdi qL i t lt, zei Nlarjirn.
Tot nu toe is datheel goed uitgepaLt.'
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MARUSKA E DUARDA (2 7) uit Rotterdom heeftzich
gespecioliseeíd op de 4OO meter en de 40O meter horden.

I n p m ijn I3e ben ik begonnen bij Rotterdam At ler iek.
' I I v a rjan werd mijn t rainer. We hadden meteen een klik
[J en begrijpen elkaar heel goed. M arja n vindr dar ik vin-

nigkan zijn, maar datvertaalt zich niet naar mijn wedstrijd-
temperameÍt. we hebben ervaak over gediscussieerd waar
dat in zit, en hoe datbeterkan. Van Marjan heb ikvoorna-
melijk geleerd om te communiceren. Soms bespeurt ze dat
er iets loos is, en daar wil ze dan het fijne van weten. Maar
als ze aanvoelt dat ze me beter even met rust kan laten,
doet ze dat ook. Dat heet empathie; ze benadert iedereen
als individu. Als een atleet nerveus isvoor een wedstrijd en
druk praat, maakt ze hem ofhaar op een natuurlijke manier
rustiger Veel trainers willen aan alle onderdelentegelijk
sleutelen, maar Ma{an doethet stap voor stap. En ze staat
openvoor ideeën en eigen inzichten. Bij eenblessure kijkt
ze watje wé1kunt doen. Kun je even niet lopen? dangaje
yoga-oefeningen doen. Marjan is trouwens zelfnog onvoor-
stelbaar lenig. Ik \a/ist trouwens niet dat ze een topatlete is
geweest, daarkwamikpas achter toen ik al vijfjaar bij haar
trainde. Ze loopt daar niet mee te koop, en dat siert haar.'
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JOOP VAN LEERSUM (60) is sinds 2OO2
voorzitter von Rotterdom Atletiek, een non-profit
orgonisotie met zes ofdelingen en I2OO leden.

ll I arjall heeft de sr at us van nesloÍ binnen onze
llfl club. Oat is niet alleen omdat ze al heellang
lUl meedraait, maar vooralomdat ze beschikt

over een encyclopedische kennisvan atletiek,
fysiologie, tI.ainingsleer en topsport. Wanneer
we vergaderen over technische zalen, kan ze
kort en bondigduidelijk te makenwaar we staan
errwaarwe heen moeten. Ze heeft alle mogelijke
diploma'sop zaken zou zo bondscoach kunnen
worden. Ze bezoekt sSzmposia inbinnen- en
buitenland enneerntals het evenkan atleten mee.
zodar die cr ook wat van opsteken. Marjan is erg
direct en komtsnel t0 tnr/x)litt. De meeste mensen
kunnen datwaarderen, onclat Marjan altijd
hetbeste met iedereen voor heeft. Marjan en ik
hebben op verzoek van de stichting Rofterdam
Topsport het Regionaal Talenten Centrum (RTC)
uitdegro[d gestampt. Het is super om een trainer
van deze statuur erbij te hebben. Nog altijd vindt
ze het leuk om een keer pe. week een trainingte
geven aan breedtesporters, in de hoop datze een
nieuw talentje kan scouten voor het RTC.'

DoMIN IOUE ZWIEP (19) volst
een opleiding Sportmorketing en
Monogement. Ditjoor wil hij storten op de
IOO en de 2OO meter tijdens de EK onder 23.

I I k was niet tevreden over raijn looptechliek
en zocht een 'technische' trainer. Marjan
legde uit dat ik veel potentieheb, maardat

mijn backpendel te hoogis en mijn knie-in-
zet te laag. Daar kwam bÍ dat mijn startniet
scherp genoegwas. Marjan begon met obser-
veren. Ze zag dat er re weinig spanning op mijn
enkels stond bij de landing, en dat ik niet sterk
genoeg was in mijn onderrug. Vervolgens liet
zeme eindeloos skippings doen om de enkel-
gewrichten sterkerte maken.Als ikeen sprint
maakte, wilde ze een harde voetplaatsing
horen. Daarnaast heeft ze mijn rug sterker ge-
maakt. Marjan is een geweldig mens, de liefde
voor de sport straalt ervanai Ze is een vriend,
je kan overvan alles methaarpraten. Zezegt:
als het goed gaat met Dominique in hetdage-
lijks leven. gaat het ook goed met Dominique
op de atletiekbaan. \iy'at ookbelangrijk is, is dat
zebeschiktover droge humor Alsjongens on-
der elkaar maken weweleens een grapje, ofwe
praten overmeisjes.Als ze vindt datwe daarín
tever gaan, komt ze er keihard tussenmet een
rale opmerking. 

.We 
schrikken daar meestal

eerstvan,maardaamamoetenwelachen.' í
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