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Soort boek/Ziekte/Stijl: 
Boek van 144 pagina’s waarin Ela Hutten beschrijft hoe ze door haar trainer jarenlang 
werd misbruikt, en hoe ze zich, nadat ze aangifte heeft gedaan op 14-jarige leeftijd met 
vallen en opstaan haar leven weer op de rails kreeg. 
 
Covertekst: ‘De jonge Ela Hutten is een uitzonderlijk goede en gedreven zwemster. Op 
haar tiende wordt ze Nederlands kampioen op meerdere afstanden. Ze wordt gescout als 
een toekomstig, misschien zelfs Olympisch, talent. Zwemmen betekent alles voor haar. 
 
Haar trainer is haar baken. Hij is de spil om wie alles draait. Hij coacht haar, hij bereidt 
haar voor op wedstrijden. Ze vertrouwt hem blind. En langzaam palmt hij haar in. Na de 
eerste keer dat hij te ver gaat kan ze zichzelf nog wijsmaken dat dit niet echt is gebeurd. 
Maar hij gaat door, en al gauw komen het schuldgevoel en de angst voor de gevolgen: als 
dit uitkomt, betekent dat het einde van het zwemmen, van alles.  
 
Het misbruik zou jaren doorgaan. Steeds verder raakte Ela verstrikt in de geraffineerde 
manipulaties van haar trainer Toen het op haar veertiende eindelijk uitkwam, deed ze 
aangifte, op aandringen van haar ouders. De zwemtrainer wist de rechtszaak jarenlang te 
traineren, om er uiteindelijk met een minimale straf vanaf te komen.  
 
In de jaren die volgen, weet Ela zichzelf met vallen en opstaan weer op de been te 
krijgen. In dit boek doet zij een moedig, openhartig maar ook beklemmend verslag van 
wat haar is overkomen – in de hoop dat openheid hierover anderen hetzelfde lot kan 
besparen. Onder water is voorzien van een nawoord door de ouders van Ela Hutten en 
van een bijdrage van criminoloog Tine Vertommen en Stop it now!-oprichter Jules 
Mulder schrijven over seksueel misbruik in de sport. 
 
Over de schrijver: 
De Bredase Ela Hutten (1993) heeft een leuke vriend en studeert medicijnen. Ze doet aan 
reddingszwemmen op top niveau.  
 
Recensies/Extra: 
https://www.facebook.com/seksueelgeweldindesport/  
https://vrouw.nl/artikel/verhalen-achter-het-nieuws/47948/ela-hutten-werd-
misbruikt-door-haar-zwemcoach   
https://www.telegraaf.nl/nieuws/671766/ela-werd-misbruikt-door-haar-zwemcoach  
https://nos.nl/nieuwsuur/video/2160218-als-je-het-vertelt-kan-het-wel-goed-
komen.html  
https://www.youtube.com/watch?v=QVJeEy_xwKA  
https://www.dordtsport.nl/sportnieuws/lifesaving-verenigt-theo-en-ela-hutten-nog-
sterker  
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