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Na jarenlang intensief te hebben gelobbyd bij bestuur en hoofdredacteur ben ik eindelijk aan de beurt 
voor deze alles onthullende rubriek. Hou je vast mensen, daar gaat-ie! 
 
Reinard Maarleveld, 56 want van 18 september 1956, lid van TVR sinds 2007. Geen globetrotter of 
avonturier want ik woon vanaf 1981 in Schiedam samen met Rieke. We hebben twee kinderen: 
Marieke (1991) en Tom (1994). Ik ben leraar geschiedenis op de School voor Jong Talent in Den 
Haag (www.svjt.nl) en daarnaast eigenaar van www.geschiedenis.nl (voor veel geld te koop).  
 
Naast het sporten vind ik het aardig om geschiedenis onder de aandacht te brengen van “een breed 
publiek”. In Rotterdam heb ik een geschiedeniscafé onder de naam Checkpoint Geschiedenis opgezet 
(www.arminius.nu) en in Schiedam organiseer ik dit jaar voor de derde keer (samen met Marianne 
Ames en Han van der Horst) de Nacht van de Geschiedenis. Kom ook op 12 oktober! Kun je niet? 
Kom dan op 22 t/m 24 november naar de bibliotheek in Schiedam voor het Sharing Kennedy-event 
(het is dan vijftig jaar geleden dat JFK werd vermoord). En ik ben voorzitter van de Historische 
Vereniging Schiedam (word lid!). 

 
Tot mijn 45e heb ik allerlei sporten gedaan, maar voetbal toch het meest serieus. Ik heb bij Zwaluwen, 
DESTO (Door Edel Spel Tot Ontwikkeling) in Utrecht, Excelsior’20, HVO en tenslotte weer Zwaluwen 
gespeeld. Maar die balsporten gaan op een gegeven moment niet meer zo lekker en zo ben ik (45 
jaar jong) bij AV Fortuna beland. Daar bleek dat er nog een wereld te winnen was. Heel veel geleerd 
op trainingsgebied, vooral van Gert van den Berg. Een aantal marathons (Rotterdam) gelopen, 
maar…op een gegeven moment ken je alle kilometerstreepjes langs de Vaart en de Nieuwe 
Waterweg wel. Vrienden van ons hadden een familielid die aan triatlon deed. Hij heette Ron van der 
Beek. Ik sprak hem aan op de atletiekbaan en raakte geïnteresseerd, zeker toen hij vertelde dat hij 
ook “een hele” had gedaan. In de jaren tachtig had ik op tv met verbazing en bewondering naar de 
prestaties van Axel Koenders en Rob Barel gekeken, maar wel in de veronderstelling dat dit geweld 
voorbehouden was aan volledig doorgedraaide duursportfanaten. Maar volgens Ron kon een gewoon 
mens dat ook. 
 
Zo begon ik bij TVR. Lopen ging redelijk, fietsen was twee keer niks en zwemmen drie keer niks. Ik 
heb verschillende keren op het punt gestaan de handdoek in het bassin te gooien, maar zwemtrainer 
Henk hield dapper vol: “Zie- je-nou-wel! Har-stik-ke Goed! Je Ken Ut”. Na twee jaar kon ik zelfs een 
kilometer borstcrawl volhouden. En het ging van kwaad tot erger. Een sprintje hier, een kwartje daar, 
dan maar eens aan een halve denken en wat later aan een hele. Die laatste uitdaging werd ook 
mogelijk gemaakt doordat Gerard Oomen aanbood om schema’s te maken. Almere 2011 lukte niet, 
maar de IM Zurich 2012 was raak. Met dank aan Gerard, Mark, Christel, Sjoerd en Karima en Hillie 
voor de support. Omdat ik Almere toch op de erelijst wil hebben is Gerard weer aan het plannen 
geslagen en werken we toe naar 14 september 2013. En daarna? Als je gezond blijft en je hebt plezier 
in trainen, tsja…dan is alles mogelijk. We zien wel.  
 
Het aardige aan TVR is dat er van alles rondloopt. Van doorgewinterde (sub)toppers tot beginnende 
recreanten en iedereen heeft daarbij passende doelstellingen. In het begin was ik verbaasd over de 
vele trainingsuren die mensen maakten maar nu heb ik zelf ervaren dat je na een lange duurloop of 
een marathon de volgende dag gewoon kan zwemmen en/of fietsen.  
 
Tenslotte…Het is een cliché, maar al die trainingsuren en wedstrijden kosten 
heel veel tijd en dat gaat ten koste van vrouw en kinderen. Puur egoïsme en 
asociaal gedrag maar gelukkig heeft Rieke mijn koffer tot nu toe niet in de 
gang gezet. Bedankt meid! 
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