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Huizer Bart Fagel rent 555 kilometer tijdens Socialrun

’Eigenlijk hou ik
helemaal niet
van hardlopen’
Bart Fagel heeft nog 1500 euro op de plank liggen
voor wie een goed idee heeft om meer begrip te
kweken voor mensen die bijvoorbeeld een depressie
hebben gehad. Het geld heeft hij verdiend met zijn
deelname aan de Socialrun vorig jaar.
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Socialrun

De Socialrun is een non-stop
estafetteloop van 555 kilometer
die in 48 uur moet worden
afgelegd. De prestatieloop
wordt altijd in het derde
weekend van september
georganiseerd door Stichting
Socialrun. Dit jaar vindt de
Socialrun plaats van vrijdag 17
tot en met zondag 19
september. Daarmee is het
evenement - samen met het Te
Gek!? Festival - het slotstuk van
’De Inclusieweek’.
Er hebben zich inmiddels zo’n
twintig teams opgegeven. Een
team bestaat uit minimaal acht
lopers, met daarnaast een
groep verzorgers. Het ’rondje’
dat wordt gelopen voert de
deelnemers onder meer langs
Utrecht, Amersfoort, Nijmegen,
Venlo, ’s-Hertogenbosch, Breda,
Bergen op Zoom, Goed,
Renesse, Ouddorp,
Hellevoetsluis, Rotterdam, Den
Haag en Alphen.

Alexander Poort
a.poort@mediahuis.nl

Huizen
,,Eigenlijk hou ik helemaal niet van hardlopen’’, bekent
Bart Fagel (43) uit Huizen. Best een
opvallende uitspraak voor iemand
die heeft meegedaan aan een hardloopwedstrijd waarbij 555 kilometer moet worden afgelegd. Het feit
dat Fagel toch al jaren meedoet aan
de zogeheten Socialrun heeft dan
ook alles te maken met het doel
van deze prestatieloop: aandacht
vragen voor ’inclusie en destigma’.

Stigma
Dat klinkt overigens ingewikkelder dan het is. ,,Het gaat erom dat
mensen die ooit een psychiatrische
aandoening hebben gehad, niet
voor altijd aan de kant staan. In de
praktijk blijkt dat daar toch een

stigma op rust. Het is voor mensen
die bijvoorbeeld een depressie
hebben gehad vaak moeilijk om
weer aan de slag te komen. Werkgevers kiezen dan eerder voor een
’gezond’ iemand, zonder psychiatrisch verleden.’’
Wat dat betreft praat Fagel uit
ervaring. ,,Ik werk zelf bij de Stichting Wij 3.0. Ik zie hier dagelijks
mensen werken met veel kennis en
vaardigheden, die het toch maar
mondjesmaat lukt aan de slag te
gaan bij een bedrijf. Dat kan te
maken hebben met het feit dat ze,
soms zelfs letterlijk, getekend zijn
door medicijngebruik, of dat ze
hun school niet hebben afgemaakt.
Natuurlijk. Maar er zijn ook hoogopgeleiden die gewoon niet aan de
bak komen. Psychische aandoeningen komen in alle lagen van de
samenleving voor.’’ En dat heeft
volgens Fagel alles te maken met
een angst bij werkgevers om men-

sen met een psychiatrisch verleden
een kans te geven.

Onderuit
Maar behalve in zijn werk, is Fagel
ook ’ervaringsdeskundige’ ,,Ik heb
een aantal jaar geleden een burnout gehad. Ik ben toen echt goed
onderuit gegaan.’’ Op aanraden
van zijn arts is hij toen gaan hardlopen. ,,Dat heeft me echt geholpen. Hoewel ik helemaal niet van
hardlopen hou .... Ik ben er wel
twintig kilo lichter door geworden.
Ik leef nu ook bewuster. Het heeft
voor mij echt goed gewerkt.’’
Wat hem betreft brengt de Socialrun dan ook aardig wat zaken bij
elkaar. Natuurlijk zijn eigen ervaringen, maar dus ook zijn werk.
,,Maar het belangrijkste is misschien toch wel de aandacht vragen
voor mensen met een psyschische
aandoening. Niet voor niets is de
slogan van de Socialrun: ’Meedoen
is winnen’.’’

Bart Fagel in zijn woonkamer in Huizen. In zijn hand de Paul van der Zwart Penning.

Spierpijn
Het gaat dan ook niet alleen om de
sportieve prestatie. Hoewel die ook
aardig wat van de deelnemers
vraagt. ,,Je loopt toch in een paar
dagen 555 kilometer. Weliswaar
loop je elke keer maar twee kilometer achter elkaar, maar dat
maakt het misschien eigenlijk zelfs
wel zwaarder. Echt alle lopers
hebben op een gegeven moment
spierpijn. Dan maakt het echt niet
uit of ze beginnend hardloper zijn,
of al jaren marathons lopen. Dat
steeds wisselen maakt het zwaar.’’
Overigens wil Fagel wat dat
betreft ook de entourage niet vergeten. ,,Een team van de Socialrun
bestaat uit een mannetje of 25. Het
gaat echt niet alleen om die acht
lopers die het renwerk doen. Er
zijn ook mensen die de hele route
de lopers op de fiets begeleiden. Er
is een groepje dat zorgt voor het
eten. Anderen die de slaapplekken
in orde maken. Een groep die masseert. Het is echt teamwerk.’’

Ploeg

Een zoen van zijn partner bij de finish.
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Als de Socialrun in september weer
van start gaat, is Fagel er dan ook
zeker weer bij. ,,Sterker, dit jaar
lopen we weer met een team van
Wij 3.0. Vorig jaar heb ik meegedaan met Altrecht, maar nu hebben we weer een eigen ploeg.’’
Als het aan Fagel ligt heeft voordat de volgende Socialrun begint
het geld dat is verbonden aan de

Belangrijkste is
misschien toch
wel de aandacht
vragen voor
mensen met een
psyschische
aandoening

Paul van der Zwart penning een
goede bestemming gevonden. ,,Het
is bedoeld om een project te steunen, of op te zetten dat de doelstelling van de Socialrun ondersteunt’’, legt Fagel uit.
Maar dat kan dan wel in de
breedste zin van. ,,Het mag een
nieuw project zijn, maar ik geef
het ook met plezier aan een al
bestaand initiatief. Het mag voor
jongeren zijn, voor ouderen, iets
cultureels, of meer medisch. Niet
dat ik er vanaf moet, maar ik wil
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het graag goed besteden.’’
Een deel van het probleem dat
het geld nog niet is uitgegeven ligt
volgens Fagel ook wel in corona.
,,Er zijn natuurlijk minder activiteiten in deze periode. Geen voorstellingen, of bijzondere lessen op
scholen, geen theatervoorstelling
die rond het thema van psychiatrische aandoeningen worden georganiseerd. ,,Maar misschien dat iemand een bijzonder huiskamerconcert wil geven waar speciale
aandacht wordt gevraagd voor

incusie en destigma’’, oppert hij.
Hoe dan ook. Iedereen met een
goed idee kan zich bij hem melden
via bartfagel2@gmail.com ,,Ik laat
me graag verrassen door allerlei
creatieve ideeën’’, lacht hij. Overigens zijn mensen die Fagel willen
sponsoren voor de 555 kilometer
die hij en zijn team gaan lopen ook
welkom. ,,Vorig jaar hebben we
met Altrecht zo’n 6800 euro opgehaald. Het zou mooi zijn als we dat
dit jaar met ons eigen team overtreffen.’’

Paul van der Zwart
De penning is vernoemd naar
GGZ-verpleegkundige Paul van
der Zwart. Zijn af en toe onorthodoxe manier van werken was erop gericht om zijn clienten gerust
te stellen en aan te sluiten bij hun
behoefte.
Een van de vele voorbeelden is
dat hij, indien gewenst, zijn hond
mee liet gaan naar mensen die in
de separeer kwamen om ze gerust te stellen. Deze manier van
werken leverde hem, in die tijd,
vaak ook commentaar op vanuit
zijn werkgever. Daarnaast was hij
bijna vanaf de begintijd betrokken bij de Socialrun. Eerst in een

team daarna als zeer actieve vrijwilliger binnen de organisatie.
Toen hij met pensioen ging is een
penning naar hem vernoemd.
De penning wordt twee keer
per jaar uitgereikt. De prijs gaat
naar een individu en een team
dat zich in de aanloop naar de Socialrun toe extra inzet om het onderwerp inclusie en destigma op
de kaart te zetten. Naast een echte penning bestaat de prijs uit
een bedrag van 1500 euro per
winnaar. Dit moet worden besteed aan een project dat past
binnen de missie van de Socialrun.

Paul van der Zwart.
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Ik ben er wel
twintig kilo
lichter door
geworden. Ik
leef nu ook
bewuster
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