
 

 
 

hannah lanceert nieuwe campagne 
“Mijn huid verdient ieder seizoen de beste coach” 

 
Het Nederlandse merk hannah viert dit jaar haar 40-jarig jubileum waar de hannah 
bindweefselmassage al decennialang onderdeel van uitmaakt. Ieder jaar worden de huidcoaches 
getraind op deze bindweefseltechniek met vooruitstrevende inzichten. Deze intensieve massage is 
een up to date specialisme en anno 2019 nog steeds revolutionair te noemen. En dat is precies wat 
men verwacht van hannah. Niet alleen zijn en blijven de producten baanbrekend, ook de 
behandelingen en bijbehorende technieken zijn altijd actueel. De missie van hannah zie je terug in 

elke tak van sport. Vrouwen in hun kracht zetten, want zelfverzekerdheid is echte beauty. Een mooie, 
gave huid kan zeker daartoe bijdragen. Zo is hannah hoofdsponsor van Miss Nederland en met hun 
nieuwe campagne zetten zij twee jonge sportheldinnen, hockeyster Lidewij Welten en schaatsster 

Antoinette de Jong, in het zonnetje!  
 
Sporten, ook onmisbaar voor de huid 
Sinds 1979 is hannah de visionair in Nederland op het gebied van huidverbetering door de befaamde 

bindweefselmassage en de hoogwaardige producten van Nederlandse bodem. Onder het motto “Geef 
je huid een kans” wordt iedere dag met veel passie gewerkt aan huidverbetering door zo’n 450 
huidcoaches verspreid over Nederland. Een huidcoach die volgens het hannah concept werkt doet 
veel meer dan alleen het structureel verzorgen van de huid. Zij coacht immers haar cliënten op 
meerdere fronten en met empathie, op de weg naar een gezonde, vitale en mooie huid. Je verdient 
het beste in huidverbetering en iedere huid behoeft een andere aanpak. Samen met een huidcoach 
wordt een persoonlijk behandelplan opgesteld met als doel het allerbeste uit je huid te halen. Door 

tijdens de behandelingen bij de huidcoach én thuis zelf te werken volgens het hannah systeem voor 
huidverbetering, wordt de huid dagelijks aan het werk gezet om een betere conditie te krijgen. Dit 
is net zo onmisbaar als sporten voor het hele lichaam! 
 
Let’s work out 

Men is lid van een sportvereniging of gaat naar de sportschool om de lichamelijke conditie te 

verbeteren en te behouden. Door regelmatig te sporten verbeter je niet alleen de conditie, maar ook 
de algehele gezondheid. Om je huidconditie te verbeteren en op een gezond peil te houden, is een 
frequent bezoek aan de huidcoach van groot belang. Door regelmatig een behandeling te ondergaan 
inclusief bindweefselmassage geef je de huid dus een goede work-out! 
 
 
Lidewij Welten: “De dag van de shoot bij William Rutten (vaste fotograaf van hannah) was echt 

een topdag. Veel gelachen en gaaf om met dit team een campagne voor het mooiste 
huidverbeteringsmerk van Nederland te mogen maken.” 
 
Antoinette de Jong: “Ik vind het iedere keer weer fijn om tussen mijn reizen en wedstrijden door 
naar hannah te gaan. Ze verzorgen mijn huid perfect en het geeft zichtbaar resultaat, zodat ik er op 
de baan en tijdens mijn tv interviews weer goed uitzie. Ik vind het belangrijk om er als topsportster 
goed en verzorgd uit te zien, ook tijdens mijn vele trainingen en wedstrijden..."  

 

 
Noot voor de redactie: 
Vanaf half april zal de nieuwe advertentie in diverse Nederlandse media verschijnen gedurende het 
robijnen jubileumjaar van hannah. Voor meer informatie over de campagne, de huidcoaches, de 
hannah producten of het aanvragen van een interview met sportheldinnen Lidewij Welten en/of 

Antoinette de Jong kan er contact opgenomen worden met Rana van Piggelen via telefoonnummer: 
0342-476160 of per e-mail via: management@hannah.nl. 
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Biografie Lidewij Welten 
In 2008 debuteerde Lidewij Welten in Oranje en met pas dertien interlands achter haar naam kreeg 

ze een olympische gouden medaille om haar nek gehangen. Lidewij was toen nog een van de jonkies 
van het team. Daarna behaalde ze drie keer de Europese titel en won ze in Londen in 2012 voor de 
tweede maal goud op de Olympische Spelen. Ook werd ze in 2014 en 2018 Wereldkampioen met 
Oranje. De spits van Oranje valt op door haar lange rushes en technische hoogstandjes. In 2015 
werd ze door de FIH uitgeroepen tot World Player of the Year. In Nederland speelt Lidewij bij 
hockeyclub Den Bosch waarmee ze al 11 keer landskampioen werd en 10 keer de Europese titel voor 
clubteams won. 

 
Biografie Antoinette de Jong 
Antoinette de Jong groeide thuis op met paarden (haar moeder Liesbeth en haar opa fokken Friese 
paarden). Ook haar jongere zus Michelle schaatst (werd dit jaar bij de WK junioren wereldkampioene 
in de Teamsprint). Op haar vierde verjaardag kreeg Antoinette een eigen pony. Werd later een 

verdienstelijk ruiter. Besloot te stoppen met paardrijden toen ze aanvoelde dat ze met schaatsen 
verder kon komen. "Je kunt niet twee dingen heel goed doen als beide veel tijd kosten." Als junior 

kwalificeerde de Jong Oranje-rijdster zich in 2013 al voor de EK (werd daar uiterst knap 5e). Won in 
2012 de wereldbeker junioren 1000 m. Plaatste zich al in 2014 voor de Spelen (7e op de olympische 
3000 meter). Pakte dat jaar bij haar derde WK junioren de felbegeerde wereldtitel allround + de 
afstandstitels 1000 en 3000 meter en de ploegenachtervolging (won een jaar eerder ook de 3000 
meter en zilver in het allround toernooi). De Jong tekende in april 2014 een contract voor een jaar 
bij de Clafis-ploeg van Jillert Anema. Na dat teleurstellende seizoen vond ze een nieuw onderdak bij 

Team4Gold-ploeg (naderhand Team Justlease.nl). Veroverde in 2018 bij haar tweede Spelen brons 
op de olympische 3000 meter en won met haar ploeggenotes zilver in de ploegenachtervolging. Won 
in 2018 de Nederlandse afstandstitels 3000 en 5000 meter. Werd verder in 2016 gehuldigd als 
winnares van het Nederlands kampioenschap allround. Ontving in 2018 na de afsluitende races in 
Minsk de wereldbeker 3000/5000 meter. Sinds het seizoen 2018-2019 komt ze uit voor de geel-
zwarte (Team Jumbo Visma) brigade van Jac Orie. In 2019 werd ze Europees Kampioen Allround in 
Collalbo en behaalde ze zilver op de 3000 meter WK afstanden en Zilver met de achtervolgingsploeg.

 
 

Palmares Lidewij Welten 
 
Olympische Spelen 
2008 Goud, Beijing 
2012 Goud, Londen 
2016 Zilver, Rio de Janeiro 
 
Wereld Kampioenschap 
2010 Zilver, Rosario 
2014 Goud, Den Haag 
2018 Goud, Londen 
 
Europees Kampioenschap 
2009 Goud, Amstelveen 
2011 Goud, Mönchengladbach 
2015 Zilver, Londen 
2017 Goud, Amstelveen 
 
Champions Trophy 
2009 Brons, Sydney 
2010 Zilver, Nottingham 
2011 Goud, Amsterveen 

2012 Brons, Rosario 
2014 Brons, Mendoza 
2016 Zilver, Londen 
 
Hockey World League 
2013 Goud, San Miguel de Tucumán 
2017 Goud, Auckland 
 

 
 

 
 

Palmares Antoinette de Jong 
 
Olympische Spelen 
2018 – Brons 3000m, Pyeongchang 
2018 – Zilver Achtervolging, Pyeongchang 
 
Nederlands Kampioenschap  
2016 – Goud allround 
2018 – Goud 3000m 
2018 – Goud 5000m 
 
Europees Kampioenschap Allround 
2016 – Brons, Minsk 
2017 – Brons, Heerenveen 
2019 – Goud, Collalbo 
 
Wereld Kampioenschap Afstanden 
2016 – Goud Achtervolging, Kolomna 
2016 – Brons 3000m, Kolomna 
2017 – Goud Achtervolging, Gangneung 
2017 – Brons 3000m, Gangneung 
2019 – Zilver 3000m, Inzell 

2019 – Zilver Achtervolging, Inzell 
 
Wereld Kampioenschap Allround 
2016 – Brons, Berlijn 
2019 – Brons, Calgary 
 
Wereldbeker 
2018 – Goud 3000m, Minsk  
2018 – Goud 5000m, Minsk  
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