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Verdriet en geluk wisselen elkaar af. In deze rubriek vertellen we het verhaal achter een familiebericht. Is er in uw omgeving iemand overleden of komt er een bruiloft aan? Laat het ons weten: hc.wiegtotgraf@ad.nl.

Eenhardlopendesuccesbankier
Marius Vlootman (1963-2014)

M

arius Vlootman (22 april 1963 tientallen marathons over de hele wereld.
11 oktober 2014) maakte een
Zijn gezin ging meestal mee. Ze moedigden
geweldige carrière. Hij begon op
hem overal aan waardoor de marathons van
de mavo en werkte zich via de
bijvoorbeeld New York, Tokio, Athene, Orhavo, het atheneum en een stulando en Hawaï geweldige gezinsvakanties
die economie en later accountancy op tot
werden. Thuis in Leidschendam stond Maeen succesvol bankier. Daarnaast zat hij bij
rius vaak langs de lijn bij RKAVV, waar zijn
de Argos Zorggroep en bij zorginstelling
zoon speelde. Toen hij zag dat de jongens
Aafje in de raad van commissarissen. Cijfers
snel moe waren stelde hij voor de conditieen geld waren zijn specialisme. Maar zijn
training voor zijn rekening te nemen. De
grote passie lag bij het hardlopen, vooral bij
jongens van de D3 stonden aanvankelijk niet
marathons.
bepaald te juichen bij dit voorstel, maar werAls jongen sportte hij veel en serieus. Judo,
den wel meteen kampioen.
basketbal en waterpolo. Marius was 19 jaar
Marius had ondertussen de overstap naar
toen hij verliefd werd op een jonge wedING in Rotterdam gemaakt, waar hij zijn
strijdzwemster uit Leidschendam. Hij
jeugdliefde voor Feyenoord kon combineren
stond op het punt te gaan
met zijn financiële talenstuderen in Rotterdam en
ten omdat hij zeer nauw
kon dankzij zijn bijverbetrokken was bij de fidienste als vakkenvuller
nanciële kant van de
bij Albert Heijn een auverbouwing van de
tootje kopen om te pendeKuip.
len tussen zijn vriendin,
Met zakenpartners en
In Rotterdam kon
die kapster was, en de
collega’s vormde hij een
Marius zijn liefde
universiteit.
hardloopclub waarbij
Tegen de tijd dat hij afstu- voor Feyenoord
gezelligheid gecombideerde, zorgde hun huweneerd werd met zakenlijk ervoor dat Marius niet met zijn financiële
doen en hardlopen. Dit
in dienst hoefde, maar dat talenten combineren jaar gingen ze gezamenhij kon beginnen bij Ernst
lijk naar Hongarije om
en Young in Den Haag.
de marathon van Boedapest te lopen.
Marius hield van zijn werk en zat ’s avonds
Marius was fit en de snelste van de club. Zijn
thuis ook nog graag dingen uit te zoeken.
vrouw kende zijn schema uit haar hoofd en
Een avondje voor de televisie hangen kwam
stond bij de 2, de 15 en de 27 kilometer langs
nauwelijks voor, maar hij maakte wel tijd
het parcours. In de grote massa lopers pikte
om zijn dochters en jongste zoon te kunnen
ze Marius er altijd feilloos tussen uit. Ze zag
overhoren. Toen hij tijdens een waterpolodat Marius in een goed tempo liep en dat hij
training een coopertest liep en het hardlozijn beide duimen naar haar opstak. Ze
pen ontdekte, volgde al snel de eerste langestond op de afgesproken plek ter hoogte van
afstandswedstrijd.
de 40 kilometer toen ze tussen de renners
Het hardlopen deed hem goed. Marius liep
tevergeefs naar Marius zocht. Dit is niet
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Sinterklaasfeest voor kids en
75.000euro vooronderzoek
Vanwege zijn werk kon kersverse
ZZF-ambassadeur Rafael van der
Vaart er zaterdagmiddag, tijdens
het sinterklaasfeest in vakantie- en
attractiepark Duinrell, niet bij zijn.
Maar wel zijn twee ‘collega’s’ bij het
Zeldzame Ziekten Fonds, auteur en
presentatrice Daphne Deckers en
nationaal stylist Fred van Leer. Zij
namen de cheque met daarop een
bedrag van 75.000 euro, in ontvangst van voorzitter Wiel Hillebrandt van de Koninklijke Facultatieve.
Hij zei dat, vanwege het 140-jarig
bestaan, hun Aanmoedigingsfonds
dit jaar zes goede doelen steunt,
waaronder het ZZF. „Al 140 jaar
staan wij voor vrijheid van keuze en
een gelijkwaardige behandeling,
waarbij het individu altijd centraal
staat.” Het ZZF had honderden kinderen met een zeldzame ziekte en
hun familie uitgenodigd voor een
bijzondere middag. Zo konden de
kinderen een bezoekje brengen aan

Z Wiel Hillebrandt, Fred van
Leer, Daphne Deckers en Sint.
FOTO DÉSIRÉE NIEUWENHUIZE

het Huis van Sinterklaas en was er
voor de kleintjes een cadeau.
Met de 75.000 euro is het ZZF in
staat onderzoeken te financieren
naar twee zeldzame ziektes die bij
kinderen voorkomen: de zeldzame
hersenaandoening Vanishing White
Matter en het zeldzame syndroom
van Leigh, de ergste vorm van energie-stofwisselingsziekten.

Z Marius Vlootman overleed toen hij de marathon van Boedapest liep. PRIVÉFOTO

goed, voelde ze. Toen andere renners haar
vertelden dat Marius gevallen was en in een
ambulance werd afgevoerd ging ze hem zoe-

ken. Ze vond haar man terug in een geparkeerde ambulance. Marius Vlootman bleek
te zijn overleden. Hij werd slechts 51 jaar.

Tips? E-mail: BijOnsinDenHaag@ad.nl of schrijf naar BOIDH,
stadsredactie, Postbus 16050, 2500 AA Den Haag.

LEO
VAN DER
VELDE

Windmolenpark krijgt
in De Witte de wind mee Postma gaat
Inspectie SWZ
aanvoeren
CEO John Brace van constructiebedrijf Northland Power heeft
in de Nieuwe of Litteraire sociëteit De Witte uit handen van de
Canadese ambassadeur James
Lambert de Businessman of the
Year Award 2014 ontvangen.
Brace werd door de NederlandsCanadese Kamer van Koophandel uit Den Haag onderscheiden.
Northland is met 60 procent de
grootste partner van het windmolenpark Gemini, dat 85 kilometer uit de Noordzeekust
wordt gebouwd. Overige aandeelhouders zijn Siemens (20
procent), Van Oord (10 procent)
en HVC (10 procent).
In 2017 moet het park met 150
windmolens genoeg energie
gaan leveren voor anderhalf
miljoen huishoudens. Het project moet een belangrijke bijdrage leveren aan het streven

Z CEO John Brace (links) en
ambassadeur James Lambert.

van de overheid om in het jaar
2020 20 procent energie uit hernieuwbare bronnen te winnen.
De bouwkosten voor het windproject bedragen 2,8 miljard
euro. Gemini wordt een van de
grootste offshore windprojecten
ter wereld.

Mr. Caroline Postma is per 15 januari benoemd tot directeur Inspectie SZW. Zij volgt Frans Janssen
op, die op 1 december met pensioen
gaat. De Inspectie SZW is een samenvoeging van de organisaties en
activiteiten van de voormalige Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en
Inkomen en de Sociale Inlichtingenen Opsporingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Bij het ministerie van Defensie
zijn vier nieuwe directieleden bij de
directie IV benoemd. Zij zijn samen
verantwoordelijk voor de ict-portefeuille van Defensie. Eerst zijn brigade-generaal Jean-Paul Duckers
en kolonel Ronald Rietbergen aangesteld en vervolgens Ron Kolkman
en Kurt Jansen.

