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Colofon

Het jaar 2018 is in volle 
gang en hebben net 2017 
afgesloten ieder op zijn of 

haar eigen manier. Wat heeft dit allemaal 
betekent voor ons als Loopgroep. We 
hebben onze lopen georganiseerd de 
één iets minder de ander beter. Het doel 
is altijd lopers hun prestatie te kunnen 
laten zien en ieder op z’n eigen manier.

Zoals iedereen bekend is er ieder jaar 
een ALV waar we de lopende zaken met 
elkaar doornemen en vragen krijgen van 
de leden. Deze vragen zijn van verschil-
lende aard en soms kunnen ze direct 
ingevuld worden en enkele duren langer 
omdat we hier niet de eigen hand in 
hebben. Dit is bijvoorbeeld het overleg 
met de HRTC wat er is geweest en de 
ideeën die geuit zijn. Er zijn plannen om 
het gebouw energie neutraal te maken! 
De douches zullen dan ook de aandacht 
krijgen maar ook de verlichting in het 
clubgebouw zal aangepakt gaan wor-
den. Zo zijn er nog veel ideeën die er 
genoemd zijn maar laten we kijken dat 
het binnenkort duidelijk gaat worden 
wat er daadwerkelijk gaat gebeuren. 
Wat wel geregeld is de nieuwe sponso-
rovereenkomst met Runnersworld voor 
de aankomende 3 jaar.  Daar zijn we als 
organisatie weer mee geholpen en zullen 
dit ook laten zien de aanwezigheid op de 
loopbaan. 

Een mooi moment is dat het merk en 
logo van Loopgroep Hoorn vastgelegd 
is en dat geeft duidelijkheid aan wat we 
met het merk kunnen doen. Daar zijn we 
als bestuur blij mee dat het nu is vastge-
legd. Hiermee is onze clubkleding ook 
een feit waarbij het logo herkenbaar is.

Wat vorig jaar voor het eerst decem-
ber bij de Loopgroep is gehouden is 
de Night Run in samenwerking met 
Runnersworld voor het goede doel. Hier 
zijn bij de start ruim 300 mensen gestart 
en deze waren op verschillende manie-
ren verlicht wat heel gezellig was en met 
een DJ erbij. Dit jaar zal de Night Run op 
16 december plaats vinden en we gaan 
er vanuit dat het nog meer lopers zal 
trekken als vorig jaar. Daarbij kun je na de 
loop napraten met een drankje en een 
muziekje van de DJ.

Van de Voorzitter
De Nieuwjaarsreceptie is druk bezocht 
door onze leden en dit was een gezel-
lig samen zijn waarbij de zelf gebakken 
oliebollen zo is mij vertelt door Hans 
goed smaakte. Het voordeel is dat je dan 
gelijk een doel hebt om die er in de aan-
komende weken weer vanaf te trainen. 
Met een korte speech en een bedankje 
voor de inzet van alle vrijwilligers was de 
nieuwjaarsreceptie een geslaagde ope-
ning van het loopjaar 2018.

De voorbereidingen van de Clinic en de 
Start to Run is in volle gang en hier zie 
je weer nieuwe gezichten op de baan die 
met passie bezig zijn om te trainen naar 
een doel, de Schutz Marathon Hoorn. 
Nu hopen we dat het mooie weer gaat 
komen en de langere dagen weer veel 
lopers op de baan trekken, misschien 
ook eens leuk om gezellig een bakje kof-
fie of thee te drinken na het hardlopen.
De ALV is op maandag 12 maart en 
hopelijk zal opkomst gelijk zijn als de 
andere jaren. Hierin zal het wel en wee 
vertelt worden wat er in  het afgelopen 
jaar is geweest en wat we dit jaar gaan 
doen.  

Zet maar vast in de agenda 26 April de 
Koningsnachtloop Exalto.Biz.-loop welke 
wordt gehouden in de avond. En daarbij 
wordt er na afloop een oranjebitter-
tje gedronken met een tompoes.  We 
hopen op veel deelnemers, voor de 
clinicers is dit een mooi meetmoment 
waar ze staan.

Verder wil ik zeggen dat het bestuur 
de voorbereiding heeft gedaan voor 
het lopende jaar en hebben we nieuwe 
Beach-vlaggen aangeschaft om ons her-
kenbaar te maken tijdens onze eigen 
loopjes. Het aantal leden is mooi stabiel 
en dat is een mooi resultaat wat we als 
vereniging kunnen bereiken. Dat komt 
door het enthousiaste trainen wat er 
wordt gedaan door de trainers en jullie 
als lopers. Samen wordt dit bereikt en 
ik hoop dit nog vele jaren met elkaar te 
kunnen blijven doen. Dan rest me nog te 
zeggen succes met je hardloopplannen 
voor dit jaar en blijf blessure vrij.

Loopgroeten,
Bertho Elings
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Niks vermoedend stonden wij in juli 
2016 naast elkaar in de rij voor de 
veerboot naar Noorwegen. We kenden 
elkaar uit Venhuizen, maar veel verder 
ging onze kennismaking niet. Tijdens het 
wachten raakten we aan de praat en al 

snel kwam het gesprek op hardlopen. 
Allebei liepen we thuis in het dorp 
zo tussen de 10 en de 15 kilometer. 
Die vakantie kwamen wij elkaar zon-
der afgesproken te hebben nog drie 
keer tegen op verschillende campings in 
Noorwegen en ja toen wisten we wel 
dat we eigenlijk niet meer van elkaar 
afkwamen. We besloten het hardlopen 
verder samen op te pakken en twee jaar 
geleden hebben wij de stoute schoenen 
aangetrokken en zijn gestart met de cli-
nic voor de halve marathon.

Hoogtepunt
Nou dat viel tegen! In de weken die 
volgden werden de trainingen steeds 
langer, de benen zwaarder, maar wat had-
den we er een plezier in. De loopgroep 
verwelkomde ons met open armen. 
Met dank aan Bertho, Jean-Marc, Ruud 
en Dennis die altijd klaar stonden met 
advies, complimentjes en vooral veel 
gezelligheid. Ons tempo lag niet hoog, 
maar hoe gezellig in groep 4, we leer-
den iedereen goed kennen, recepten en 
vakantieverhalen werden uitgewisseld en 
we genoten van de goed voorbereide 
trainingen. Hoogtepunt was toch wel de 
“goodiebag” met t-shirt en kortingsbon 
voor nieuwe loopschoenen (ja, we blij-
ven vrouwen).  En ja toen kwam ons eer-
ste halve marathon, met angst en beven 

zagen we de temperatuur die week 
steeds hoger worden. Wat een taaie rit 
was het, met dank aan Dennis hebben 
we de eindstreep gehaald. Nogmaals 
excuses Dennis voor ons gemopper de 
laatste kilometers!

We zijn blijven trainen, wilde al die gezel-
ligheid en goede trainingen niet missen 
en hebben daar tot de dag van vandaag 
geen spijt van gekregen. We hebben veel 
nieuwe mensen leren kennen, waarvan 
we niet altijd de namen weten, maar 
inmiddels hebben wij al meerdere bijna-

men gegeven. 
Zo rennen we of hebben we gerend met 
een doktersassistente, mondhygiëniste, 
tattoovrouw, politieagent, kok, fietsenma-
ker, Lornah Kiplagat ( ja, die mooie pakjes 
waren ons opgevallen),  broer van, vader 
van… en ga zo maar even door. We 
hebben van veel trainers mogen genie-
ten; rondjes buitenom met Ed (hij zat er 
soms wel een paar kilometertjes naast), 

de oefeningen op matjes, muurtjes en 
alles wat hij tegenkomt van Ruud, de 
looptrainingen en de piramides van Jos,  
personal training van Marco op de fiets 
en sinds enkele weken worden we elke 
woensdag verder uitgedaagd door Leen 
en met resultaat, we worden eindelijk 
wat sneller.
Leuk blijft het als trainers uit het niets 
opeens uit bosjes tevoorschijn komen 
tijdens het trainen en je soms alleen 
maar met een duim omhoog of “goed 
bezig meiden” weten te motiveren.  Knap 
dat zij toch elke week maar weer nieuwe, 
afwisselende trainingen in elkaar draaien 
en ervoor zorgen dat we er plezier 
inhouden! 

Medailles
Lopen buiten de loopgroep doen we elk 
weekend, het liefst lopen we langs de dijk, 
rondje Oosterleek of onze eigen vijf dor-
pen route, van Onderdijk naar Enkhuizen. 
Het lopen gaat steeds beter, de tochtjes 
worden steeds langer en inmiddels han-
gen er al meerdere medailles thuis. En 
eerlijk is eerlijk niet alle lopen gaan zoals 
we van te voren hebben bedacht, maar 
we leren steeds meer en nemen alle 
adviezen die we krijgen op de baan mee 
naar huis. Wat fijn dat we altijd alles kun-
nen vragen en dat iedereen altijd klaar 
staat met goede raad. Afgelopen zomer 
hebben we elke woensdag aan de wij-

kenlopen meegedaan en hoe leuk is het 
dan als “een snelle Jelle” ( zo worden de 
heren uit groep 1 door ons genoemd) 
ons na zijn 10 km het laatste rondje 
kwam ophalen. Iedereen is zo betrokken 
en enthousiast! We voelen ons thuis bij 
de loopgroep en we zijn nog van plan 
om heel lang te blijven trainen. 

Groetjes Myra en Anita

Loopgroep bedankt! 
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www.edwindejonghoorn.nl

Corantijn 31 F
1689 AN  Zwaag
tel. 0229-278285
mob. 0653429485
Info@edwindejonghoorn.nl

•  Wij verzorgen al uw binnen- en buitenschilderwerk.
•  Plafonds, wanden, kozijnen en deuren, kortom al uw voorkomend   
•  schilderwerk.
•  Desgewenst verzorgen wij voor u een vrijblijvend onderhoudsadvies.
•  Ook alle professionele verfproducten kunt u voordelig bij ons bestellen.
•  Ook uw bedrijfsonroerend goed is bij ons in prima handen.
•  Ook op uw werkplek verzorgen wij al uw schilderwerk 
•  (evt. buiten kantoor-/werktijden)

Kortom aan al uw wensen geven wij gehoor en proberen zoveel mo-
gelijk maatwerk te leveren!

Herkenbaar?

E mail@connybuis.nl www.connybuis.nlT 06-29915398
Geldelozeweg 31 - Hoorn  

De Weyver 6 - Hoogwoud

“Ik heb moeite met het maken van keuzes”

“Ik vind het lastig om mijn grenzen aan te geven”

“Ik zit niet lekker in mijn vel”

“Ik denk dat ik overspannen ben”

“Ik weet niet goed wat ik voel”

“Ik ben angstig en hyperventileer”

“Ik ben onrustig en slaap slecht”

Dan is Haptotherapie misschien iets voor u!

Meer weten? 

Een eerste gesprek kan verhelderen en is vrijblijvend.
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Amber Schoen is getrouwd 
met Marco. Samen hebben ze 
2 dochters, Naomi van 20 en 
Kiara van 16 jaar. 
Met deze column, die over 
sport, werk of over haar gezin 
gaat, geeft ze een kijkje in 
haar dagelijks leven.

Bij ons in de Grote Waal is de Dekamarkt na een verbouwing 
van 9 maanden vernieuwd. De winkel is heerlijk ruim en lekker 
overzichtelijk. We kunnen gebruik maken van de zelfscan, daar 
ben ik wel voor in. Na het scannen meteen je boodschappen 
in de tas en niet in de rij voor de kassa, wat wil een mens nog 
meer? Het is natuurlijk even wennen. Het scannen zelf, maar 
ook de handelingen die je moet verrichten bij de zelfscankassa. 
Maar het is heel makkelijk en ik ben dan ook enthousiast. Maar 
controlfreak die ik ben, ik kijk natuurlijk wel op het schap wat 
iets kost en kijk dan of dezelfde prijs wordt aangegeven op de 
scanner. Je wordt je weer eens bewust wat alles kost. En hé, ik 
word me nóg ergens van bewust. De prijs is niet altijd hetzelfde 
als op het schap. Krijg nou wat!
Teveel betalen wil ik natuurlijk niet (wie wel eigenlijk) maar na 
4 weken boodschappen doen heb ik nog niet 1 keer gehad dat 
alle gescande bedragen klopte!
Enkele verschillen: Twee pak crackers à 1.37 op het schap, maar 
in de scanner voor 1.45. Vier pakjes Mon Chou à 1.07 op het 
schap, maar in de scanner voor 1.11. Vier fles Yoki à 0.55 op het 
schap, maar in de scanner voor 0.65. Een rol biscuits op het 
schap à 0.59, maar in de scanner voor 0.65. Een bak magere 
vruchtenkwark à 1.69 op het schap, maar in de scanner voor 
1.79. Vijf repen chocolade (om chocobrokken mee te maken) 
à 0.97 op het schap, maar in de scanner voor 1.15! Dat laatste 
scheelt gewoon 5 maal 18 cent, bijna een euro. En 3 dagen 
nadat ik heb aangegeven dat de Yoki niet 65 maar 55 cent kost, 
wordt ie weer voor 65 cent gescand! Nou jaaaaa zeg! Nu is de 
maat vol hoor. Ik stuur een mail om mijn ongenoegen kenbaar 
te maken. Hoe blij ik ook in de nieuwe winkel mijn boodschap-
pen doe, ik wil niet teveel betalen! Dan liever in een ageneb-
biswinkel de juiste prijs betalen. En hoelang betaal ik eigenlijk 
al teveel? En hoeveel mensen ontdekken dit helemaal niet?  
Ondertussen heb ik het ook weer een paar keer geprobeerd 
bij de gewone kassa, ik dacht, als er dan een prijs niet klopt 
kunnen ze het gelijk wijzigen, maar dan moet er eerst iemand 
worden opgeroepen die dan bij het schap moet kijken of het 
juist is wat ik zeg. Pffffff, ik hou de rij op, en dat vind ik zelf altijd 
zoooooo irritant! Dus toch maar weer met de zelfscan aan de 
gang. En met m’n mobiel in de aanslag zodat ik een foto kan 
maken van de prijs op het schap als die verschilt van de prijs 
in de scanner. Te gek voor woorden toch! Ik raak langzaam het 
vertrouwen in de Deka kwijt en ik bedenk me dat ik misschien 
ook bij andere supermarkten niet altijd de juiste prijs betaal, ik 

Column:

let er nooit zo op, vertrouw de kassa’s altijd. Ik kijk wel altijd of 
de aanbiedingen kloppen, en meestal is dat zo, maar nu twijfel 
ik aan alles!
De vriendin voor wie ik chocobrokken heb gemaakt vraagt 
wat er in de chocoladerepen zit, melk of soja. De wikkels liggen 
ver weg in de vuilnis dus ik zoek die reep even op internet 
op. Ik laat de samenstelling weten, maar wat zie ik, op inter-
net staat de reep voor 1.15, dezelfde prijs als in de scanner! 
Hmmmm denk ik, zou de scanner dan de juiste, duurdere prijs 
aangeven en de schappen de verkeerde, goedkopere prijs? Bij 
mijn volgende bezoek kijk ik op het schap van de Yoki en ja 
hoor, het bedrag is aangepast van 55 naar 65 cent, 10% duur-
der! Dus niet de te dure prijs in de scanner is fout maar de 
goedkopere prijs op het schap is fout! Ik heb dus niet teveel 
betaald, ik heb te weinig betaald!
Dát had ik niet verwacht, maar zoveel prijsverhogingen ook 
niet, want tussen het schrijven en het uitkomen van mijn 
column is er nog een waslijst aan producten bijgekomen die 
duurder zijn geworden. En niet zo’n beetje ook!
Ik krijg antwoord op mijn mail, er is contact opgenomen 
met de bedrijfsleider en wat blijkt? Ze waren in Hoorn flink 
achter met het vervangen van de kaartjes op de schappen 
en vanaf het nieuwe jaar heb ik dat ook ontdekt. Alles wat ik 
de laatste weken heb gescand heeft dezelfde prijs als op het 
schap. Dus nu ben ik weer blij geworden dat ik de juiste prijs 
betaal en zoef zoef door de winkel scharrel. Geen gezeur over 
onjuiste prijzen. Maar jeminee wat zijn 
er veel boodschappen een stuk duurder 
geworden. Das ook een reden om eens 
flink te mopperen, maar altijd nog beter 
dan het gevoel dat je denkt opgelicht 
te worden!

VERTROUWEN

Wij hebben als loopgroep een voorraad clubkleding gekocht bij 
onze sponsor Runnersworld Hoorn/Purmerend. Dit heeft als voor-
deel dat er niet meer gewacht hoeft te worden op een bestelling van 
meerdere stuks. Van de meest gangbare kledingstukken en maten (vrouwen 
en mannen modellen) heeft de club nu een eigen voorraad in de bekende 
kleuren en logo's. De levertijd is nu teruggebracht tot uren in plaats van 
weken! De kleding is van zeer goede kwaliteit en vele leden zijn je al voorge-
gaan! Dus wil je graag in goede kleding lopen, herkenbaar zijn als loopgroeper 
en niet te veel willen betalen? bestel dan je kleding via de formulieren in de 
kantine, op de website of geef deze af of mail ze naar Dennis Bruin (bruin-
veld@quicknet.nl). 

Clubkleding

Wij hebben een 
speciaal aanbod: 

Combinatie 1: 
Craft Short Tight + Craft Short Sleeve € 55,00
Combinatie 2: 
Craft short Tight + Craft Singlet € 55,00
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GROTE NOORD 8a  WWW.RUNNERSWORLDHOORN.NL
PLANTSOENSTRAAT 3-7  WWW.RUNNERSWORLD PURMEREND.NL

VOOR EEN 

UITGEBREIDE 

LOOPANALYSE

HOORN - PURMEREND
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Eigenlijk begon de loop al een paar maand-
jes terug te kriebelen. Mede door onze 
meest fanatieke en enthousiaste Jolanda, 
uiteindelijk overgehaald om in te schrijven 
voor deze loop. Dit met de nodige twijfels. 
15 km, 7 heuvelen, ver weg, enz. enz.
Voor vele een normaal verschijnsel, werd 
ook voor ons de 7 heuvelenloop app 
aangemaakt.  Jolanda, Rien, Eric, Esther, 
Margriet, Tineke (doch zij liep met haar 
schoondochter) en ik Regina. De voorpret 
was begonnen. Door Jolanda een mooi 
plan opgezet met vertrektijden, tips om 
dingen niet te vergeten, ontvangen. Met 
name de adviezen van onze trainer Erik 
werden duidelijk vermeld.: t.w.
Start met een hartslag van 120
Doe om dit in te halen of je de dorpsgek bent
Uitrekken na afloop tegen verzuring
En het is een wedstrijd, dus knallen (liefst 
kotsend over de finish)
En natuurlijk VEEL PLEZIER
Helaas konden wij niet al zijn  adviezen 
aannemen.

Schoolreisje
Dan is de grote dag aangebroken. 
Verzamelen op station Hoorn. Samen met 
de trein naar Nijmegen. Het voelde als een 

schoolreisje. Toch een beetje gespan-
nen en ook erg gezellig. We waren 
er eigenlijk zo. Gids Esther leidde ons 
door Nijmegen naar de speciale gym-
zaal van Le Champion, waar we ons 
heerlijk rustig en warm konden verkle-
den. Toen we onze kleine tasjes weg-
brachten voor na de finish, kwamen 

we erachter (omdat we tegen de stroom 
inliepen) hoeveel mensen er eigenlijk mee-
deden. En dit was nog niet eens alles. Maar 
het was een gezellige stemming en een 
vrolijk gezicht al die gekleurde shirtjes. In 
het startvak Paars moesten we natuurlijk 
even wachten. Een kleine bui (en ook wel 
fris), mocht de pret niet drukken. Nat zou-
den we toch wel worden. Langzaam lopen 
naar de start en daarna gingen we met zijn 
allen tegelijk “knallend” op weg. Esther en 
Margriet liepen vooruit (mochten de route 
verkennen voor ons ;). Daarna Esther, Rien 
en ik. Eric was al eerder gestart en al bijna 
weer gefinisht, bleek later na het horen van 
zijn super snelle tijd van 1.22 uur. Over de 
route en de organisatie, niets anders dan 
veel lof. Esther had ons een overzichtje 
gestuurd van alle heuvels, per km. Omdat 
ik dat niet allemaal kon onthouden had ik 
er (op advies van Jolanda) een polsbandje 
van gemaakt. (spieken net als vroeger op 
school :). Ik vond het erg leuk om tijdens 
het lopen zo de heuvels in de gaten te 
houden en dit ging heel goed want de 
gelopen aantal km’s werden onderweg 
heel goed aangegeven. Zo kon ik mijn 
medeloopster Esther ook op de hoogte 
houden.

Herfsttaferelen 
De route was prachtig. Wat heb ik geno-
ten. Wat een mooie omgeving en wat een 
prachtige herfsttaferelen. De zon liet zich 
af en toe ook nog zien, zodat het allemaal 
nog mooier werd. In tegenstelling tot de 
snelheidsduivels, ben ik af en toe gestopt 
om prachtige foto’s te maken. De route 
was goed te belopen. Eigenlijk alleen asfalt, 
maar toch ook door bossen enz. En wat 
een prachtige huizen. Kortom ik had ogen 
te kort. Dit was voor mij een goede aflei-
ding. Samen met mijn loopmaatje Esther 
hebben we de loop met goed gevolg 
uitgelopen. Elkaar steunend en motiverend, 
hand in hand over de finish. Bedankt maatje.
Na de run omkleden en hebben we nog 
gezellig gegeten bij de Griek. Daarna met 
af en toe een inkakker, weer met de trein 
terug naar huis. 

Ik vond het een topdag en heb ontzettend 
genoten. Enige nadeel dat het toch wel ver 
weg is. Maar is aan de andere kant ook een 
voordeel. We hebben heel wat bijgekletst.  
Het was zeer de moeite waard.
Mijn dank gaat uit naar Esther, Jolanda, 
Rien, Eric en Margriet. Voor de gezellige 
periode van voorbereiding, de dag zelf, 
en nog het napraten. En natuurlijk onze 
trainer Erik, die ons het vertrouwen heeft 
gegeven, dat we dit konden doen en heb-
ben gehaald. Alhoewel hij nu overuren zal 
moeten maken om al die spiertjes weer 
los te krijgen.

Regina van der Riet

Wonderen zijn soms 
de wereld nog niet uit

Ik heb de run by night gelopen, en 
ik moet zeggen dat was gewoon erg 
leuk. Ik was al jaren niet meer versierd, 
dus dat deed me goed. En natuurlijk 
lopen met mijn loopmaatje in goede 
en slechte tijden; me zussie Marjan 
Herrema. Een redelijke opkomst en 
ook nog eens aardig weer maakten het 
een geinig evenement. Het was wel 
moeilijk om met je favo run maatje te 
lopen. Want die raakte je gewoon kwijt 

in het donker. Verder kreeg ik het idee 
dat sommige lopers het helemaal niet 
zo erg vonden om mij kwijt te raken, 
maar dat lag misschien aan mij. Ik zag 
enkele lopers die nog niet zo heel lang 
lid zijn van de club, dus voor hen was 
het natuurlijk helemaal een ervaring. Dit 
soort evenementen “kleuren” de hard-
loopsport, en er kunnen er voor mij 
niet genoeg zijn. Alleen al de lol er om 
heen. Altijd goed voor mij, want ik schat 

mezelf een sociale loper. Ik loop graag 
met een ploegie. Ik loop dan niet de 
mooiste tijden, maar vind dat onderge-
schikt aan de gezelligheid. Het gaat zelfs 
wel eens zo ver dat ik wel eens vergeet 
dat er op zaterdagochtend gelopen 
moet worden, en ik gelijk aan de koffie 
wil. Al met al heel leuk georganiseerd, 
en volgend jaar ben ik weer van de par-
tij.  Tot de volgende trainingsdag weer.
Jeroen de Hoop

7 Heuvelenloop 2017

EVEN OVER DE RUN BY NIGHT
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7 DAGEN PER WEEK GEOPEND  |  GRATIS PARKEREN  |  TEL.  0229–215661  |  DR. C.J.K. VAN  AALSTWEG 7c 
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Het is vrijdagavond 24 november in het 
jaar 2017 buiten is het donker en koud, 
de feestcommissie heeft zich rond de 
klok van 19:00 uur in de kantine van 
het clubgebouw verzameld om de laat-
ste voorbereidingen te treffen voor de 
tweede editie van de muziekquiz. Binnen 
brandt de kachel en is de feestcom-
missie druk met het installeren van de 
benodigde audio en beeldapparatuur 
maar ook aan de feestelijke aankleding 
is gedacht in de vorm van de gezellige 
opstelling van tafels en stoelen voor de 
deelnemende teams en krijgen ook de 
nodige feestverlichting en discobol weer 
een prominente plek toe-
gewezen in de kantine die 
zo langzamerhand weer 
om wordt getoverd tot 
een ware muziekarena. En 
waar straks om het hardst 
word gestreden om de 
eerste plaats, met bijbeho-
rende fles wijn, felicitaties 
van de aanwezige feest-
commissie, het daverend 
applaus en oorverdovend 
gejubel van de andere 
teams en natuurlijk de 
eeuwige roem in de wacht 
te slepen. 

De voorbereidingen
De vorige keer waren wij als feestcom-
missie enorm verrast door het succes 
van die avond en het laaiend enthou-
siaste publiek. Maar van gewoon even 
die avond “kopiëren”, was absoluut geen 
sprake. Gelukkig is de feestcommissie 
één vrouw en vier man sterk en is de 
taakverdeling bijna een fluitje van een 
cent. Hans van Arum, helaas voor die 
avond niet aanwezig, dol op het taalge-
bruik van weleer of cryptische omschrij-
vingen kon mooi zijn ei kwijt in de ronde 
met teksten van bekende Engelse liedjes 
vertaald naar het Nederlands, onze Ruud 
Zijlstra, als oud dj, nam die avond het 
technische gedeelte voor zijn rekening 
en wist het toch maar weer voor elkaar 
te krijgen om alle muziek en beeldfrag-
menten op de tablet te zetten, Silvia 
Arntz, onze rots in de branding als het 
gaat om de catering, maar ook zeker om 
haar superieure kwaliteiten als docent en 
als geen ander de ingevulde vragenfor-
mulieren met ongekende hoge snelheid 
en accuratie kan nazien en  voorzien van 
behaalde punten, ook Martin Hinse kan, 

als IT- specialist zijn creativiteit kwijt in 
het verzamelen en het aanmaken van 
vele mapjes gevuld met muziek van alle 
tijden en stijlen en  op de avond multi 
inzetbaar, en ik kon mij weer lekker toe-
leggen en het verzinnen van vragen en 
deed samen met Silvia de presentatie 
van de quiz. We maken altijd ruim van 
te voren bekend, en is ook voor de 
duidelijkheid ook op de homepagina (zie 
agenda of onder het kopje feestcom-
missie) op de loopgroepsite te vinden, 
wanneer er een evenement in aantocht 
is en zo ook voor deze muziekquiz zijn 
alle registers weer open getrokken om 

dit onder de aandacht te brengen en 
het aanmelden van teams of individuele 
inschrijving kon beginnen. Teams bestaan-
de uit vier personen gaan dan uiteindelijk 
de muzikale strijd met elkaar aan. 
De mensen komen al lekker op tijd bin-
nen en zoeken elkaar op om de teams 
te vormen. Helaas missen wij een paar 
goeie en reuze fanatieke deelnemers van 
de vorige keer maar ook zeker leuk om 
ook nieuwe gezichten op deze avond 
te mogen verwelkomen. Al snel zit de 
kantine gezellig vol en kunnen wij met 
de quiz beginnen. De quiz bestaat uit 
meerdere rondes  met vragen, geluid of 
beeldfragmenten  
Er zijn vragen die alle teams gelijk moe-
ten zien te beantwoorden maar ook 
de Battle-rondes waarbij twee teams 
tegen over elkaar de meeste punten 
proberen binnen te halen, en dan zie je 
ook hoeveel voordeel je als team hebt 
als een ieder wat weet van een bepaalt 
genre, artiest of groep. De vragen gaan 
van klassiek tot hedendaagse muziek en 
van videoclips tot reclame spotjes en er 
zit altijd wel iets van herkenbaars tussen. 
Prachtig om te zien als wanneer er een 

fragment wordt afgespeeld, het dan bij 
de kandidaten op het puntje van hun 
tong ligt maar er net niet op kunnen 
komen, en dan achteraf reageren van; 
‘Oh ja, natuurlijk!..’ 

‘En de winnaars zijn…’
Het grappige is altijd dat er in het 
begin heel losjes wordt gereageerd maar 
naarmate het spel verloopt worden 

de deelnemers steeds fanatieker 
en gunnen ze de tegenstanders 
niets en wordt de concurrentie 
nauwlettend in de gaten gehou-
den om zo elke hint of halfgoed 
gegeven antwoord vlug te corri-
geren en er zo zelf met de pun-
ten vandoor te gaan. De strijd 
gaat eerst gelijk op maar dan 
neemt toch een team duidelijk 
wat afstand tot de andere teams. 
Er waren acht teams in het 
totaal, teams die zichzelf her-
kenbaar maakten met klinkende 
namen als; De Diva’s (uiteraard 
allemaal dames dus!), The Rolling 

Stones, Mono, Seven A Gogo en The 
Music Friends, stuk voor stuk goed voor 
mooie strijd. Maar de eerste prijs ging 
deze avond naar het team bestaande uit; 
René Arntz, Martijn Mengerink en Sylvia 
en Dirk Exalto. Met een ruime voor-
sprong op de rest nam dit team voor de 
tweede keer de felicitaties, de eeuwige 
roem en de flessen wijn in ontvangst. 
En na deze huldiging werd snel, met 
verenigde krachten, de kantine omge-
bouwd tot een grote disco met een roy-
ale dansvloer. Met Ruud als dj waren de 
dansklassiekers niet aan te slepen en de 
mensen dansten op elke plaat die maar 
voorbij kwam. Wat een gezelligheid op 
zo’n avond het feest en ging nog zeker 
door na twaalven.
De feestcommissie hoopt met deze 
muziekquiz weer een gezellige avond te 
hebben georganiseerd en dat de mensen 
het leuk vonden en een volgende keer 
weer zeker van de partij zijn. Wij hebben 
het in ieder geval met heel veel plezier 
gedaan.

De Feestcommissie
Hans, Silvia, Ruud, Martin en Jozef

 

Loopgroep Hoorn 2017-12-07
MUZIEKQUIZ
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Rob, Angelique en ik gingen voor de 
Dopey en Inge ging voor de 5km op 
dag 1. Toen het inschrijven gelukt was 
konden we de reis verder gaan invullen 
en regelen waarbij we ook tijd genoeg 
zouden hebben om een aantal Disney-
parken te bezoeken en oudejaarsavond 
te vieren in het Hardrock Café bij de 
Universal Studio's. Toen Inge en ik in 
2010 met de kinderen daar waren was 
de Harry Potter attractie wel al helemaal 
klaar maar ging pas over 1 week open. 
Dat was balen toen, dus nu hadden we 

nog een doel om daar heen te gaan. 
Nou, de Harry Potter ride met 3D 
bril op was fantastisch ! Het complete 
kasteel is zo mooi nagemaakt. Net zoals 
Avatar, King Kong, Indiana Jones, de 
safari-tour in Animal Kingdom enz. enz. 
Te veel om op te noemen. Echt een 
aanrader. Rob en ik waren nog in de 
Hulk achtbaan geweest en die gaat echt 
kneiterhard! 

Get in the line 
We moesten die 4 dagen al om 2 uur 
op. Om 3 uur rijden en om 3.30 aan-
wezig zijn op de mega parkeerplaats 
bij Epcot. Wat een auto's, bussen en 
mensen kwamen daar op af ! Omdat 
je iedere afstand ook afzonderlijk kon 
lopen waren er tienduizenden deelne-

mers op alle afstanden. En wat was alles 
strak georganiseerd. Dat kunnen ze daar 
wel. Met duizenden vrijwilligers die maar 
1 zin kunnen; Get in the line, al dan niet 
uitgerust met een bord 'End of line' in 
de hand. En echt iedereen is zo rustig en 
gehoorzaam. Als Hollander is dat toch 
wel even wennen maar zo hoort het 
ook natuurlijk. Dat zagen we al de dag 
ervoor bij de Expo waar we onze start-
nummers moesten halen en in een lange 
rij stonden voor de 'official merchandise' 
om een mooi jack te scoren. 

Op dag 1 (4 januari) bij de 5km ging 
ik samen met Inge lopen om van het 
evenement te genieten. Het was die 
ochtend –2 graden ! In 29 jaar was het 
niet zo koud geweest in Florida. Omdat 
het nog donker was na de start om 6 
uur, was het prachtig sprookjesachtig 
verlicht in Epcot. Een mooi park met 
nagemaakte gebouwen van over de hele 
wereld compleet met een verlichte mini 
Eiffeltoren. Overal kon je foto’s laten 
nemen met bekende Disney figuren of 
animatiefilmhelden. De tijd was natuur-
lijk niet belangrijk bij deze loop en we 
hebben genoten.Bij de 10km bleven 
Rob, Angelique en ik nog bij elkaar 
en ook daar waren onderweg veel 
mooie fotolocaties. Het was wel zigzag-
gen om bij elkaar te blijven want veel 

Amerikanen doen aan ‘power walking’ 
en hebben veel ruimte nodig.

Geweldig
Bij de halve en hele marathon gingen 
we daarom ieder onze eigen weg. De 
halve marathon ging van Epcot naar 
Magic Kingdom en daar aangekomen via 
de Mainstreet naar het blauw verlichte 

Disney Kasteel was echt geweldig. Bij de 
hele marathon gingen we ook eerst die 
route en Inge was met de monorail daar 
naartoe gegaan en stond ons mooi op 
te wachten bij het kasteel. Ze kon ook 
nog gratis in een aantal attracties zoals 
It’s a small world afterall, dus die had 
ook een mooie ochtend zo. Na Magic 
Kingdom liep de marathon door Animal 
Kingdom, ESPN world of Sports, de 
Disney Hollywood studio’s en weer door 
Epcot naar de finish. Een groot feest was 
het langs de route. In de middag scheen 
de zon volop en toen werd het ook lek-
ker warm gelukkig. Met 6 medailles en 
een heleboel mooie herinneringen kijken 
we terug op een prachtige vakantie !

Joop Rikkelman

De Dopey Challenge 2018 
Zelf had ik nog nooit gehoord van de Dopey Challenge in Walt Disney World 
Orlando. Het is dat mijn vriend Rob van Zijl er begin 2017 mee kwam. Zelf 
had hij al twee keer de Goofy Challenge gedaan (dat is 'alleen' de halve en 
hele marathon) maar de Dopey bestaat pas 5 jaar en gaat over 4 dagen; dag 1 
de 5km, dag 2 de 10km, dag 3 een halve marathon en dag 4 de hele marathon. 
De inschrijving was al in februari 2017 en we zouden er snel bij moeten zijn 
want de vorige edities waren snel volgeboekt.  
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DE FACTORIJ 27A
1689 AK ZWAAG

TEL.: 0229 239888
FAX.: 0229 249940

ERKEND ONDERHOUDSBEDRIJF
APK KEURING
VAN ALLE MERKEN THUIS

www.ceesrood.nl

Wij hebben als loopgroep een voorraad clubkle-
ding gekocht bij onze sponsor Runnersworld Hoorn/
Purmerend. Dit heeft als voordeel dat er niet meer gewacht 
hoeft te worden op een bestelling van meerdere stuks. Van 
de meest gangbare kledingstukken en maten (vrouwen en man-
nen modellen) heeft de club nu een eigen voorraad in de bekende kleu-
ren en logo's. De levertijd is nu teruggebracht tot uren in plaats van weken! 
De kleding is van zeer goede kwaliteit en vele leden zijn je al voorgegaan! Dus 
wil je graag in goede kleding lopen, herkenbaar zijn als loopgroeper en niet te 
veel willen betalen? bestel dan je kleding via de formulieren in de kantine, op de 
website of geef deze af of mail ze naar Dennis Bruin (bruinveld@quicknet.nl).  

Clubkleding

Wij hebben een speciaal aanbod: 
Combinatie 1: 

Craft Short Tight + Craft Short Sleeve 
€ 55,00

Combinatie 2: 
Craft short Tight + Craft Singlet 

€ 55,00
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DE FACTORIJ 27A
1689 AK ZWAAG

TEL.: 0229 239888
FAX.: 0229 249940

ERKEND ONDERHOUDSBEDRIJF
APK KEURING
VAN ALLE MERKEN THUIS

Zonder licht, bijgelicht, opgelicht en daarna 
een mooi verlichte wieler c.q. loopbaan.
Een kleine 18 jaar geleden, kreeg ik de 
uitnodiging om eens een keer op proef 
mee te trainen met Loopgroep Hoorn  
op de woensdagavond. De loopgroep, 
inmiddels 60 leden groot, kreeg hierbij 
training van Bram Pannekoek. De eerste 
proefloop beviel zo goed, dat ik meteen 
lid ben geworden en nog ben. Voor mijn 
tijd werd er onverlicht gelopen. Met dank 
aan Jan Jong, een van onze ereleden, kwa-
men er 2 bouwlampen op de binnenbaan. 
Een op het clubhuis en de tweede op het 
einde van de binnenbocht. Zo maakten 
wij alleen gebruik van de binnenbaan en 
buitenbaan voor het clubhuis. Dit heeft 
een hele tijd goed gefunctioneerd. De 
vereniging werd groter en er was ook nog 
een stuk baan die niet verlicht was en uit 
veiligheidsoverwegingen ook niet gebruikt.

Accu’s
Tot Cees Rood op het idee kwam om met 
behulp van accu’s en palen met bouwlam-
pen erop de hele baan te verlichten. Wat 
een luxe, wij konden nu de gehele baan 
gebruiken. Iedere woensdagavond kwam 
Cees met een auto met accu’s en zorgde 
zo voor een mooi verlichte baan. Dit 
heeft tot grote tevredenheid iedereen 
jaren gefunctioneerd.
Hierna werd het idee geopperd om vaste 

lichtmasten te plaatsen en de leden en 
sponsorende kennissen te helpen met 
de realisatie. Met grote dank aan o.a. 
en toenmalig clublid Peter Boots als 
elektricien en heel veel leden die met 
graafwerkzaamheden hebben geholpen. 
Het resultaat een mooi verlichte baan 
om op te trainen. Ondertussen werd er 
veel getraind, naar de duinen gegaan en 
aan loopjes meegedaan.
Zo kon de een, de ander nog wel eens 
motiveren om ook te gaan lopen. Nu wil 
het toeval, dat wanneer ik na mijn werk 
een rondje ging lopen, mijn over buur-
man aan de waterkant op zijn steiger zat 
te vissen, shaggie op zijn lip en turen naar 
de dobber. Vaste vraag, al wat gevangen 
Piet, meestal wel, hij had ze meestal goed 
tuk. Succes met lopen.
Na verloop van tijd, besloten wij als 
voorbereiding op de Dam tot Damloop, 
samen een rondje te lopen.

Enthousiaste loper en trainer 
Dat je iemands leven daarmee kunt 
ontregelen, blijkt wel. De hengel ligt aan 
de kant, het shaggie is weg. Wat nu rest 
is een enthousiaste loper en trainer, bij 
ieder van ons bekend als Piet Blokland.
Wij zullen samen heel wat kilometers 
gelopen hebben en aan heel veel mooie 
georganiseerde lopen. Ik heb er van 
genoten. Helaas is dat voor mij nu afge-
lopen. Mijn  knieën zijn versleten, dus dat  
gaat niet meer. 
Om er toch een beetje bij betrokken 
te blijven, loop ik nu af en toe met een 
bladblazer op mijn rug over de baan. 
De rondetijden worden er niet beter op. 
Maar ik hoop dat ik hiermee, anderen 
wel sneller hun rondjes kunnen doen. 
De mooie reizen naar het buitenland 
en alle mooie loopjes vergeet ik nooit. 
Loopvrienden en vriendinnen bedankt.

De trainingsweekenden, georganiseerd 
door Jos en Carin, waarbij wij met Stay 
Okay als uitvalbasis met 20 personen 
een mooi sportief en goed geregeld 
weekend hadden. Tot en met Terschelling 
en Ameland aan toe. Ik mag en kan niet 
meer hardlopen. Ik kan dus wel stellen, 
dat ik zonder te trainen uitgelopen ben.

Rest mij iedereen veel loopplezier te 
wensen.

Sportieve groet Theo Danenberg

Het begin

split. Daar voel ik wel wat voor, want in 
vele eerdere wedstrijden, ben ik te hard 
van start gegaan. Met dit advies, begin ik 
‘rustig’ op het strand. Gemiddeld 5:40 
loop ik gemakkelijk de eerste kilometers 
op het strand. Ik denk zelfs nog, als het 

zo goed blijft gaan, ga ik zeker onder de 
2u lopen. Helaas, vanaf het 5km punt 
mul zand, over de gehele breedte van 

Allereerst zal ik mijzelf even voorstel-
len, mijn naam is Stefanie de Boer en 
ben sinds de Clinic van 2017 bij de 
Loopgroep te vinden. Na 14 jaar voet-
ballen in Westwoud, was het tijd voor 
‘iets’ anders. Samen met mijn vriendin 
Laurien, meldden wij ons aan voor de 
Clinic; gezellig samen lopen en meteen 
de fijne kneepjes van het hardloop-vak 
bijleren. 
De Clinic verliep vlotjes met een fijne 
groep. Deze groep was voor een groot 
deel al lid, en i.v.m. de fijne trainin-
gen besloot ik ook lid te worden. Op 
woensdagavond de loopscholingen en 
op zaterdag ‘naar buiten’ om meters te 
maken. Aanvankelijk zonder loopdoelen, 
maar wekelijks werd de afstand vergroot. 
Vorig jaar had ik voor het eerst de halve 
Marathon van Egmond gelopen maar viel 
mij toch wel zwaar.

Door mijn collega laat ik mij overhalen 
om dit jaar weer de hele/halve mara-
thon van Egmond te lopen. We schrij-
ven ons in voor het business team van 
Noordwest Ziekenhuisgroep, Alkmaar 
(voormalig Medisch Centrum Alkmaar). 

Spanning
De dag van de halve. ’s Morgens met 
het business team op de foto op het 
oliepadje, de tijd begint te dringen en de 
spanning loopt wat op. Ook spreek ik op 
dat moment een aantal mensen die net 
klaar zijn met de 10,5km en zijn tevreden; 
vlak strand, wel wat hobbels maar stevig, 
dat bied hoop.
Vol goede moed gaan we over de start-
streep. Mijn collega gaat al snel voor mij 
uit. De laatste weken tijdens de duur-
lopen, krijg je gevraagd en ongevraagd 
advies. O.a. het advies over de negatieve 

De héle/halve marathon van Egmond
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Activiteitenkalender	2018	

Wo	21	feb:	Portavond*	

Ma	12	mrt:	Algemene	Ledenvergadering	

Wo	14	mrt:	Reanimatiecursus		

Wo	21	mrt:	Sjoelavond	

Wo	18	apr:	Wijnavond*	

Wo		25	apr:	Spelletjesavond	

Do	26	apr:	Exalto.BIZ	Koningsnachtloop	

Zo	3	jun:	Schutz	Marathon	Hoorn	

Wo	3	okt:	De	Najaars	sjoelcompetitie	

Wo	31	okt:	Bokbieravond*	

Zo	11	nov:	Cees	Rood	Eenhoornloop	

Vr		23	nov:	Muziekquiz*	

Wo	19	dec:	Kerstbingo	

Let	op.	Bij	de	met	een	ster	*	gemerkte	themaavonden	
is	vooraf	aanmelding	gewenst,	dus	hou	de	site	of	de	
aanplakbiljetten	goed	in	de	gaten.	
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Doen we het wel of doen we het niet 
in zo’n raar pakkie lopen? Jolanda en 
haar zoon Jur gingen. Dus konden we 
haar toch echt niet alleen laten gaan. 
Dus, oké, ook opgegeven. Samen met 
Esther, Marjan, Jeroen, Tineke, Jolanda en 

Rien gingen we naar de start. Onderweg 
werd het steeds gezelliger. Steeds meer 
rode pakjes verschenen er op de Kleine 
Noord. Om 11.15 uur startten we 
met een warming up onder leiding van 
Zeeger.  Hier werden we al behoor-
lijk opgewarmd. Dan eindelijk op pad. 
Onder luid applaus, kerstmannenbel en 
toegejuicht te worden startten we langs 
de gezellige kraampjes van de Kleine 
Noord. Vervolgens renden  we door de 
stad. Lachende en vrolijke (zwetende, 
want wat waren die pakjes behoorlijk 
(lekker) warm) kerstmannen en vrou-
wen. Ook het publiek kon het zeker 
waarderen, bleek onderweg. Gezien hun 
enthousiaste reacties.  Er waren snelle en 
wat langzamere lopers, maar ook daar 
werd rekening mee gehouden door af en 

toe een stop met oefeningen in te lassen, 
zodat de achterhoede aan kon schuiven. 
Een hele gezellige en leuke loop en ook 
weer wat plekjes in Hoorn gezien, waar 
ik normaal nooit zou komen. Ook de 
sliert kerstmannen en vrouwen was zo 
een leuk en vrolijk gezicht, dat de dag 
verder niet meer stuk kon.
Aan het eind nog een gezamenlijke coo-
ling down en mochten we na de groeps-
foto, naar de bierfesttent om verwend 
te worden met koffie, warme chocola-
demelk en heerlijk kerstbrood.  Na nog 
gezellig wat na gekletst te hebben, hier 
en daar geposeerd voor een foto, scheid-
den de wegen van de kerstfiguren weer. 
We kijken terug op een hele leuke loop.

Regina van der Riet

Kerstmannen/vrouwen Run 

het strand. Ik probeer nog van links naar 
rechts maar eigenlijk is het overal zacht. 
Dan maar accepteren dat het tempo 
naar beneden gaat. Ik zie mensen door 
het water rennen maar daar zie ik toch 
niets in. Gelukkig, bij ca. 7,5km mogen 
we het strand verlaten, de duinen in. 
De zon begint te schijnen en het wordt 
zelfs warm. Ik voel dat mijn adem heel 
hoog zit en moet even tot rust komen. 
Na een paar metaal-zware kilometers, 
weet ik bij 12km de draad weer op te 
pakken en kan ik genieten van de omge-
ving en het grote publiek! Zo fijn. Ik zie 
mijn tempo ook weer verbeteren en dat 
geeft energie om door te gaan; sowieso 
sneller dan vorig jaar (2:04) Langs de lijn 
zie ik bekenden mensen maar vooral 
veel mensen die enthousiast staan aan te 
moedigen, dat geeft energie. Laatste kilo-
meter nog kunnen versnellen waardoor 
ik de prachtige eindtijd van 2:00:54 heb 

kunnen behalen. Ik heb mijzelf beloofd 
na deze wedstrijd even niets te ‘moeten’. 

Kriebelen
En dan begint het 1 week na de wed-
strijd weer te kriebelen. Ik hoor op de 
club dat er mensen zijn die in Schoorl 
gaan lopen, laat me vertellen dat Schoorl 
nóg mooier is én geen strand. Bertho 
voegt daar nog aan toe, dat je in Schoorl 
3 minuten sneller loopt dan in Egmond. 
Daarop volgend een kaart bemachtigd 
met de naam Rob. Samen met Martijn 
lopen we de 21,1km met als doel onder 
de 2u. Wat fijn, om samen te lopen! 
Nogmaals dank Martijn! Ik ben veel 
minder met de tijd bezig en daardoor 
volop aan het genieten van de omgeving 
en een PR gelopen! 1:56:32. Had Bertho 
nog gelijk ook! Op naar de volgende? 

Stefanie de Boer

zondag 17 december 2017
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En dan opeens heb je hem. Het esta-
fettestokje. Zomaar in je handen. 
Overgedragen door clinic-maatje Math 
Hoenen. Waarvoor natuurlijk mijn dank 
aan Math, want natuurlijk wil ik hier 
iets over mij met jullie delen. Maar ook 
bedankt, Math, dat je me tijdens de 10 
km-clinic van vorig jaar hebt gestimuleerd 
en gemotiveerd om eindelijk ruim binnen 
het uur te finishen op de 10 km. 

Maar goed, ter zake. Laat ik de traditie 
volgen die mijn voorgangers in gang heb-
ben gezet en beginnen met mij netjes aan 
jullie voorstellen: 
Mijn naam is Remco Breedt. Het is 
inmiddels alweer 51 jaar geleden dat ik 
in Alkmaar ter wereld kwam en daar 
opgroeide. In 1991 heb ik met mijn vrouw 
Liesbeth gekozen om in Hoorn te gaan 
wonen. Zij had immers haar opleiding en 
werk in het Westfries Gasthuis. Begonnen 
in Hoorn-Noord zijn we al snel de kant 
van de Kersenboogerd op gegaan. Vorig 
jaar september hebben we een nieuwe 
stap gezet en zijn we verhuisd naar het 
pittoreske Wognum. Daar zal de komen-
de tijd nog menig uurtje besteed moeten 
worden in, aan en om het huis, maar we 
genieten nu al samen met onze dochters 
van 16 en 18 jaar van het ‘dorpse leven’.
Mijn geld verdien ik enerzijds met het 
adviseren en begeleiden van (met name) 
productiebedrijven bij een optimale 
inrichting van hun supply chain processen. 
Waarbij ik het een uitdaging vind om de 
ideale combinatie te vinden van mens, 
materiaal en informatie. Anderzijds steek 
ik bewust meer tijd in mijn activiteiten als 
online performance coach. 2018 Is wat 
dat betreft echt een jaar van de waarheid. 

Sportleven
Als ik de familieverhalen mag geloven dan 
heb ik mijn eerste ‘losse’ stapjes gezet op 
het voetbalveld. Van huis uit was voetbal 
de sport bij ons. Mijn vader speelde zelf, 
was scheidsrechter en vele jaren trainer/
begeleider van ‘mijn’ jeugdteams. Tot mijn 
18e heb ik het tenue van Alkmaars oud-
ste club, Alcmaria Victrix gedragen. Op 
mijn 16e heb ik echter ook dat andere 
tenue ontdekt. Ook ik ben toen als 
voetbalscheidsrechter gestart. Eerst door-
deweeks in de zaalvoetbal, want in het 
weekend wilde ik zelf nog zo graag ballen. 
Toen al snel bleek dat mijn ambitie om het 
hoogste niveau na te streven meer binnen 
bereik was met ‘fluiten’ was de keuze snel 
gemaakt. Ik nam de fluit ter hand en al snel 
nam mijn carrière een vliegende start. Met 
name door de militaire dienstplicht heb ik 
de lat iets lager moeten leggen. Maar tot 
zo’n 6 jaar geleden heb ik menig memora-
bele wedstrijd op een hoog niveau in het 
jeugd- en senioren voetbal mogen leiden. 

En het hardlopen dan?
Ergens in de jaren tachtig stond ik in 
januari met een vriend op het strand in 
Egmond Marty ten Kate te bewonderen 
in zijn strijd tegen de Afrikanen en vooral 
de elementen. De regel dat ik ooit eens 
een halve marathon wilde lopen werd 
genoteerd op mijn ‘wish list’.
Toen er in Hoorn een marathon werd 
georganiseerd kon ik er dus niet meer 
omheen. De halve marathon moet het 

worden. Met een schema van internet en 
een ijzeren discipline (  ) heb ik mezelf 
klaargestoomd. Een tijd van iets boven de 
2 uur was best acceptabel. Het volbren-
gen des te meer. Uiteindelijk heb ik dit de 
jaren erna nog twee keer herhaald. Tot 
een meniscusoperatie roet in het eten, 
en ook mijn deelname aan de Damloop, 
gooide…

Maar…
Een jaar of 6 geleden ben ik via Start 
to Run en het enthousiasme van Marco 
Schoen toch weer begonnen met  hard-
lopen. Rustig aan, eerst werken aan de 
techniek, en steeds een stukje verder en 
sneller. Het heeft me veel mooie kilome-
ters gebracht. In de trainingen maar ook 
door het hele land. De eerste keer de 
Damloop by night met mijn oudste doch-
ter was speciaal. Met (oud)collega’s de 
City Pier City in Den Haag was gewoon 
gaaf. En de Groet uit Schoorl van 2017 
was prachtig door de witte wereld.  Zo 
hebben we natuurlijk allemaal onze eigen 
mooie momenten beleefd. Hoe mooi 
is dat als we die samen delen. Daarom 
ben ik ook dit jaar weer aan de clinic 
begonnen. Samen trainen naar dat ene 
moment. Tussendoor je mooie trainingen 
buitenom, of in het duin. Soms ook saaie 
trainingen die humor nodig hebben om te 
overleven. Maar altijd die gezelligheid van 
de Loopgroep.
Een halve marathon staat niet meer 
bovenaan. Steeds een beetje sneller wor-
den op de 10 kilometer echter wel. Net 
als finishen in het Olympisch stadion. 
En dan heel misschien nog 1x die hele 
Damloop voltooien…? Wie weet. In ieder 
geval zien we elkaar op de baan.
Het estafettestokje geef ik door aan een 
vrouw die in korte tijd met heel veel 
inzet een mooie loopster is geworden. 
Alsjeblieft Jolanda van Leijen. Deel je bele-
venissen met ons.

Remco Breedt

Estafettestokje
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…onze Martijn Mengerink door zijn 
partij naar voren is geschoven en hij 
een prominente plaats op de komende 
verkiezingslijst inneemt. Binnenkort heb-
ben wij dus een nieuwe wethouder van 
sportzaken en daar zal de Marathon van 
Hoorn goed bij varen

…je je sportschoenen op een andere 
plaats moet laten drogen dan in een 
papierbak. Want wat is er gebeurd en 
de leeftijd zal ongetwijfeld meegespeeld 
hebben. Na een loop op een  prut-/
modderparcours had Theo van Vliet zijn 
pas aangeschafte nieuwe loopschoenen 
in de papierbak op de drukkerij te dro-
gen gelegd. De volgende dag realiseerde 
hij zich dit en belde naar de drukkerij. 
Echter hadden personeelleden van de 
drukkerij de papierbak al geheel gevuld 
met onnodig papier en deze was al 
opgehaald door Roele. Theo bellen naar 
Roele doch zij vertelden hem dat de 
auto’s naar Amsterdam gingen en met 
geen mogelijkheid dit meer te achterha-
len was. Weg nieuwe schoenen dus en 
op mijn voorstel een inzamelingsactie te 
organiseren zei Theo dat dat niet nodig 
was daar hij nog wel een voorraadje 
schoenen had.

…Lex de Boer genomineerd was voor 
Sporter van het Jaar in zijn gemeente. 
Ondanks dat hij meer dan 100.000 km 
heeft hardgelopen en 40 Elfstedentochten 
heeft gefietst in zijn 70-jarig bestaan is hij 
het net niet geworden. Hij loopt trou-
wens nog steeds.

Door Ed Meunier

…de foto in ons kerstnummer door een 
groot aantal leden geraden is.  Echter 
de vriendin, Mariska, wist het niet. Nu 
de foto behoorde toe aan John Temme 
o.a. onze huisfotograaf. Het lot was Henk 
Dekker welgezind en de fles wijn is 
onderweg naar hem. Wij hebben weer 
een lid bereid gevonden een jeugdfoto 
af te staan en wij maken de oplossing  
gemakkelijk door jullie een hint te geven. 
In de naam komt een E voor!

…wij in dit kwartaal een drietal leden 
hebben die een mijlpaal bereikt hebben 
en dat zijn Cheryl Scheers met tien jaar ; 
Peter Luijters met vijftien jaar en  Dirk 
Exalto zelfs twintig jaar lid. Allen hartelijk 
gefeliciteerd.

…in het vierde kwartaal 2017 Snelle 
Henkie tekeer is gegaan. Want in zijn klas-
se, momenteel M55, wist jij drie records 
scherper te stellen. Hans Koeman dient 
zich in de komende periode een beetje 
zorg te gaan maken want Snelle Henkie 
loert nu op het record van Hans op de 
5km.

…onze feestcommissie een zeer geslaag-
de Nieuwjaarsreceptie georganiseerd 
heeft.  De olie- en krentenbollen waren 
in de voorgaande nacht gemaakt door 
Hans van Arum en dat was te merken 
aan de snelheid waarmede deze bollen 
verdwenen in de magen van de leden. Hij 
beloofde met Pasen met lekkere gevulde 
eitjes te komen.

…sinds maart 2017 Sandra Veldhuis al 
thuis zit met een vervelende blessure. 
Dit mag niet langer dan een jaar duren 
dus Sandra gauw blessurevrij zijn en 
terugkeren naar de baan.

…in dit kader van blessures heeft John 
Temme een goed voorstel gelanceerd. 
Onze lang-geblesseerden kunnen zich bij 
hem melden voor Fietsclub Hoorn afge-
leid van Loopgroep Hoorn. Ook kunt U 
zich melden bij de secretaresse van deze 
club en dat is Carin van Bockxmeer.

…Timo Perger op 10 december 2017 
om 00.50 uur voor de derde keer vader 
is geworden van Eise Louwris. Namens 
ons allen van harte gefeliciteerd.

…wij van een 65 leden afscheid hebben 
genomen, echter door ook weer een 
grote aanwas is het totaal licht terug-
gelopen.

…wij nog over een grote voorraad 
echte chocomel beschikken. Dus zet 
onze kantinemedewerkers maar aan het 
werk . Voor dezelfde lage prijs krijgt U er 
nog een dot slagroom bij.

…wij naast voorzitter Bertho er nog 
minimaal eentje binnen de vereniging 
hebben en dat is Majoie Hemelaar. Zij 
is voorzitter van Rotary Club Hoorn en 
nieuwe leden zijn van harte welkom. Je 
hoeft geen ondernemer te zijn om lid te 
worden van deze organisatie.

…ondanks de grote deelname op 17 
december bij de Lichtjesloop er veel te 
weinig chocomel gedronken was . Wij 
konden een kleine 20 liter wegspoelen. 
Reden het bier en de wijn smaakte blijk-
baar lekkerder na afloop.

…ter voorbereiding van ons clubblad 
houden wij een korte redactieverga-
dering en dit vindt meestal plaats op 
woensdag na de training. Het duurde 
ditmaal wel erg lang voordat wij konden 
beginnen want Edwin de Jong was in een 
verhitte discussie met zijn loopmaatjes. 
Echter het resultaat mag er zijn want het 
clubblad is weer gevuld met de nodige 
artikelen.

…een leuk ideetje ontstond tijdens de 
laatste bijeenkomst door het plan te 
opperen onze leden die 5, 10, 15 jaar 
en ga zo maar door lid zijn een ster, 
speld, oorkonde te verstrekken. Ik zou 
zeggen kom maar met een idee voor de 
komende jaarvergadering en wie weet.

…onze AED-groep, onder leiding van 
Marjella Bouwhuis, diverse keren in janu-
ari zijn opgeroepen voor een reanimatie. 
O.a. dezelfde Marjella, Jos van Bockxmeer 
en Willem van der Tak konden uitruk-
ken. Binnenkort vinden de (herhalings)
cursussen weer plaats en er kunnen nog 
nieuwe mensen bij.
                                                                          

Wist U Dat…




