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Verdwenen Soest

Soest 25 jaar geleden

Een onder invloed van drugs en al-
cohol verkerende man heeft de po-
litie in het weekeinde handenvol 
werk bezorgd. De 37-jarige Soester 
had een auto in Hilversum gestolen, 
nadat hij kortdaarvoor een fiets had 
ontvreemd. Zijn rijgedrag was zo op-
vallend dat een andere automobilist 
hem klemreed en de contactsleutel 
wegnam. De verslaafde man nam de 
benen, maar werd later op de Kerk-
straat door de politie aangehouden 
Daar reed hij op een andere gestolen 
fiets. De politie stelde vast dat de 
man zwaar onder invloed van ver-
dovende middelen verkeerde. Na de 

Mario Been van Feyenoord duel-
leert met een speler van SC Maz-
da. De Rotterdammers oefenden 
op 23 juli op het terrein van SEC 
tegen de Japanners die destijds 
onder leiding stonden van Hans 
Hooft, oud-trainer van SEC.

Drieduizend mensen namen een 
kijkje op de Bosstraat-West en za-
gen een duel dat veelbelovend be-
gon (de nieuwe aankoop Lars El-
strup scoorde in de eerste minuut 
op aangeven van Simon Tahama-
ta), maar dat over het geheel van 
een matig niveau was. Ruud Heus 
(vrije trap vlak voor rust) en Andre 
Hoekstra  (kopbal na voorzet Taha-
mata in de tweede helft) tilden de 
score naar 3-0.
Dat de vriendschappelijke wedstrijd  
op Soester bodem werd gespeeld, 

was te danken aan Mazda-dealer 
Auto De Soester. Over de accommo-
datie was Feyenoord-trainer Rinus 
Israël zo te spreken dat door zijn be-
middeling in augustus de jeugdinter-
land Nederland-Canada (onder 16) 
ook bij SEC zal worden gespeeld. 
Israël is tevens bondscoach van die 
leeftijdsgroep.
Over het spel van zijn club kon de 
Europa Cup 1 winnaar niet tevreden 
zijn. De ploeg speelde zonder de net 
aangetrokken voormalige ajacieden 
John Rep en Tscheu La ling, maar 
met onder anderen Joop Hiele, Henk 
Duut, Peter Barendse en Mario Been. 

25 jaar later werd de trainer Mario 
Been ‘weggestuurd’ door de selectie 
van Feyenoord.

 z Mario Been duelleert.

(Uit de Soester Courant van 30 juli 1986)

Vier bewoners uit Overhees heb-
ben het initiatief genomen om 
een jeu de boulebaan aan te leg-
gen. Deze werd in gebruik geno-
men aan De Gemshoorn.

Arie Mol, Bruno Ghironi, Koos Ab-
bel en Wim van Beek wierpen vorige 
week ‘de eerste boule’. In de tijd dat 
hij in Frankrijk woonde, werd Ghi-
roni razend enthousiast voor deze 
sport. In Soest aanbeland stak hij en-
kele buurtgenoten aan en ontstond 
het idee voor een eigen baan.
De gemeente werkte mee. Nadat 
duidelijk was geworden, dat er in de 
buurt geen bezwaren bestonden te-
gen een jeu de boulesbaan verrichtte 

de gemeente het eerste grondwerk.  
De vier Soesters maakten het werk 
daarna eigenhandig af.
Vervolgens richtten ze een vereni-
ging op: De Gemshoorn en hielden 
ze meteen een toernooi waaraan 
drie andere clubs deelnamen. Ie-
dereen is welkom.

25 jaar later beschikt De Gemshoorn, 
na verhuizingen via de Koningsweg 
en de Henriëtte Blaekweg over een 
‘boulodrome’, een accommodatie aan 
de Eemweg, met een kantine en een 
overdekte baan. Het complex aan de 
Eemweg wordt overigens gedeeld met 
de handboogschutters van De Eem-
schutters.

schriftelijke afhandeling werd hij bij 
zijn woning aan de Haverweerd af-
gezet. Daar kon de politie even la-
ter weer naar toe, omdat de man 
een deur had vernield. Hij had zich 
vergist in de woning. Van zijn ei-
gen woning sloeg hij een raam stuk.
Enkele uren later kwam de politie 
opnieuw in contact met de man. Be-
woners van de Van Goyenlaan had-
den hem betrapt bij een poging van 
autodiefstal. Nader onderzoek leer-
de dat er tegen de man een arres-
tatiebevel was afgevaardigd, omdat 
hij een boete van 300 gulden niet 
had betaald. De man ging de cel in.

Drugsverslaafde houdt politie aan het werk

Familie Van Logtestijn waagt zich ook aan Alpe d’Huez
De berg op voor Rettmeisjes

De actie Alpe d’HuZes (met deelname van 28 Soes-
ters) was in juni een groot succes. In het RTL7 
programma Tour du Jour, de afgelopen weken 
gepresenteerd door de Soester Wilfred Genee, 
werd de berg door bekende Nederlanders ‘virtu-
eel’ beklommen. Ook om de strijd tegen kanker 
financieel te ondersteunen. Vrijdag jl. was het 
de beurt aan de echte klimgeiten, zoals Samuel 
Sanchez, Andy Schleck en Alberto Contador, met 

als inzet een dagsucces in de Tour de France, maar 
vooral een goede eindklassering met een dikke 
voorkeur voor de gele trui.
Daar blijft het niet bij. Op 6 augustus waagt de 
familie Van Logtestijn zich aan de 14 kilometer 
lange klim met 21 haarspeldbochten. Ze doen dat 
voor  hun dochter en nichtje Amy van Logtestijn 
en alle andere meisjes die lijden aan het syndroom 
van Rett.

Wim van Logtestijn, oud-Soester, 
wordt 6 augustus 50 jaar. Voor 
hem geen Abraham in de tuin 
noch visite met cadeaus. Wim 
gaat, samen met familie, die dag 
de Alpe d’Huez op.

Met deze sportieve uitdaging hopen 
de Van Logtestijns een bedrag bij el-
kaar te fietsen dat bij wijze van spre-
ken hoger is dan de even beroemde 
als gevreesde alpentop. Het geld is 
bestemd voor onderzoek naar  Rett, 
een syndroom dat alleen bij meisjes 
voor komt, onder wie Amy,  Wim’s Syndroom

van Rett
Een op 10.000 tot 23.000 ge-
boren meisjes wordt getroffen 
door het syndroom van Rett. 
In Nederland zijn er nu twee-
honderd gevallen bekend. Het 
zenuwstelsel, en met name de 
hersenstam, van patiënten heeft 
een ontwikkelingsstoornis. Na 
een ogenschijnlijke normale 
ontwikkeling van de baby tre-
den de symptomen op tussen 
de zesde en achttiende levens-
maand. De aandoening ontwik-
kelt zich grillig. De gemiddelde 
leeftijdsverwachting is boven de 
40, maar de Nederlandse Rett 
Syndroom Vereniging (NRSV) 
stelt dat dit niet met zekerheid 
is te zeggen. De ernst van de 
beperkingen kan per patiënt 
verschillen.
De NRSV wil graag een multi-
disciplinair Rett Centrum rea-
liseren en laat momenteel een 
haalbaarheidsonderzoek ver-
richten.
Meer informatie: www.rett.nl

 z De familie Van Logtensteijn heeft de fietsen al klaar staan. Privéfoto

vijftienjarige nicht die in Soest 
woont. Het idee om de sponsorac-
tie te ondernemen komt van Wim. 
Spontaan zegden broers en andere 
familieleden, onder wie Amy’s vader 
Johan  meteen toe om mee te doen. 
Amy is er reuze blij mee.
Meisjes zoals Amy die, zo lijkt het, 
gezond zijn geboren, worden binnen 
de eerste vier jaren van hun leven 
door dit syndroom van Rett ernstig 
meervoudig gehandicapt. De mees-
te patiënten zijn afhankelijk van de 
zorg van anderen en een rolstoel.
Ondanks onderzoek naar Rett is er 
nog geen zicht op een genezende 
behandeling. Daarom is veel meer 
onderzoek nodig. Tot die tijd kan de 
nadruk worden gelegd op het verbe-
teren van de levenskwaliteit. Daarbij 
gaat de aandacht uit naar bijvoor-
beeld het tegengaan van aanvallen 
van epilepsie, maar ook onderzoek 
naar ademhalingsproblemen en naar 
het ontstaan (en tegengaan) van sco-
liose. Dat is een ernstige vergroeiing 

van de ruggenwervel.
Met hun sportieve uitdaging in 
de Franse Alpen hopen de fa-
milieleden van Amy van Logte-
stijn het wetenschappelijk me-
disch  onderzoek te ondersteu-
nen. Vooral voor het onderzoek 
naar scoliose willen de fietsers 
extra hard gaan trappen. 
‘Elke donatie is welkom’, zegt 
Amy voor wie haar familieleden 
de echte fietshelden zijn.

Donaties
Donaties kunnen worden ge-
daan door een bedrag over te 
maken naar: rekeningnummer 
10 51 44 681 (Rabobank) onder 
vermelding van RETT sponsor-
fietstocht Alpe d’Huez

Zeven padvindertjes
In het fotoarchief van de Histo-
rische Vereniging bevindt zich 
ook een heleboel foto’s van de 
padvinderij. Meestal zijn namen 
vermeld. 

Er werd ook één foto aangetroffen 
met zeven meisjes, van wie de na-

men niet bekend zijn. De foto is on-
geveer dertig jaar geleden genomen 
en de meisjes zijn ongetwijfeld in-
middels dames geworden van mid-
delbare leeftijd en wellicht hebben 
ze Soest inmiddels verlaten. 
De Historische Vereniging Soest-
Soesterberg is heel benieuwd of ie-

mand weet wie de meisjes op de foto 
zijn en wat er van hen is geworden.

Reacties kunnen verstuurd worden  
naar de Soester Courant, van Wee-
destraat 227, 3761 CD te Soest of   
mailen naar redactie@soestercou-
rant.nl.


