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Loopgroep Hoorn
Opgericht 17 Sept. 1997

Dagelijks Bestuur
Voorzitter : Rogier Hoekema
tel.: 0229 279595

Secretaris: Dirk Exalto
tel.: 0229 235217

Penningmeester
Cor Bobeldijk
tel.: 0229 235846

Leden:
Tiny de Boer
Henk Dekker

Ledenadministratie: Ed Meunier
0229 851541
Tevens voor aanmelding en 
vragen over de contributie

Opzegging voor  
28 november,
schriftelijk bij de 
ledenadministratie

Bankrelatie:
Postgiro 7718330
tvn Loopgroep Hoorn

Trainingen:
maandagavond 
19.30 tot 21.00 uur
woensdagavond 
19.15 tot 20.45 uur
zaterdagmorgen:
09.30 tot 11.00 uur

www.loopgroephoorn.nl
ferdy@loopgroephoorn.nl

aanleveren copij 
roygo@quicknet.nl

Vormgeving en druk:
Van Vliet Printing B.V. 

Colofon

Henk Den Boer 
Koninginneloop

Dit jaar 119 deelnemers aan de 
start aan dit oergezellige evenement 
op Koninginnedag. Voorafgaand aan 
deze loop welke traditiegetrouw om 
10.00uur start is er een kidsloop met 
dit jaar 12 deelnemertjes aan de start.  
Aangezien dit evenement rijkelijk voor-
zien is van prijs-bekers dankzij onze 
sponsor kon aan elk kind een beker 
uitgereikt worden. Trots poseerden zij 
voor de vele fotografen. Henk den Boer, 
hoofdsponsor en naamgever aan de 
loop kon helaas zelf niet aanwezig zijn. 
Hij is opgenomen met een zeer verve-
lende voetblessure en langs deze weg 
maken wij gebruik om hem een voor-
spoedig herstel toe te wensen. Iedere 
deelnemer kon na afloop een heerlijke 
oranje-tompouce nuttigen, maar zelfs 
ook een oranje-bitter achterover slaan. 
De dag begon wat grauw, maar gaan-
deweg nam de zon het toch enigszins 
over.  Aan het enthousiasme echter 
geen gebrek….de deelnemers liepen 
ieder op eigen niveau hun race, waarbij 
voor sommigen voor de eerste keer 
een podiumplek was weggelegd. Ook 
de vrijwilligers langs de kanten moedig-

den de lopers aan, wat toch een beetje 
kenmerkend is voor de onderlinge sfeer 
binnen de club. John en Mariska werden 
nog even in het zonnetje gezet namens 
de club (een soort aanmoedigingsprijs 
voor hun kleine hummel). Namens 
de Loopgroep vielen Arjan Ensink en 
Sabine Schaap bij de 5 km in de prijzen, 
allebei met een tweede plek. Bij de 
hoofdafstand was het Gerard Warnaar 
die te sterk bleek te zijn voor Robin 
Schonenberg (2e) en onze eigen Sander 
Groot (3e) Bij de dames was het voor 
de 2e achtereenvolgende keer onze 
eigen Inge Smit die de wisselbeker mee 
naar huis mocht nemen. Vorig jaar nog 
in 45.12, dit jaar in dezelfde tijd als haar 
eerder dit jaar gelopen p.r. van 42.20. 
Na afloop nog een gezellige sfeer in de 
kantine waarna ieder zijn/haar eigen 
weg vervolgde en er zelfs een grote 
groep Loopgroepers gezamenlijk naar 
de binnenstad van Hoorn trokken om 
daar Koninginnedag te vieren.
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De Stoomtramloop

Het unieke aan de Stoomtramloop is het 
gebruik van de stoomtram voor het ver-
voer van de lopers en hun supporters. 
Dit blijkt ieder jaar weer een gewel-
dig recept te zijn. Het parcours van 
de stoomtramloop, loopt grotendeels 
gelijk aan dat van de route van de 
Stoomtram en gaat over louter verharde 
wegen (deels klinkers, deels asfalt) en 
loopt door Opperdoes, Twisk, Midwoud, 
Benningbroek, Nibbixwoud, Wognum en 
Zwaagdijk . 

Uniek evenement
Dat de stoomtramloop beslist een uniek 
evenement is wordt onder andere weer-
gegeven in een verschenen boek “de 30 

Op 13 juni 2010 organiseert Stichting Sportief West-Friesland wederom de suc-
cesvolle stoomtramloop. De stoomtramloop is een halve marathon welke gelopen 
wordt tussen Medemblik en Hoorn. Naast de halve marathon is ook de mogelijk-
heid een kortere afstand te lopen, namelijk een 11 km en een 4.7 km. 

mooiste” waarin een impressie van deze 
loop met alles eromheen wordt weerge-
geven. Dit boek bevat een omschrijving 
van zowel grote als kleine loopevene-
menten in Nederland. 
De combinatie van sport en cultuur 
bepaald het beeld van de loop: gemoe-
delijk, sportief, georganiseerd en gezellig. 
Dat sport en recreatie goed samengaan, 
wordt door de Stoomtramloop al  6  jaar 
aangetoond.

Sponsoring en samenwerking
Dit jaar is Turboprint uit Obdam de 
hoofdsponsor van de Stoomtramloop 
wat het mogelijk maakt dat elke deelne-
mer tegen een gering bedrag een mooi 

functioneel loopshirt met opdruk van 
de Stoomtram krijgt. Natuurlijk wordt 
de loop nog door veel meer bedrijven 
ondersteund.
Zonder sponsoring zou deze loop ook 
geen doorgang kunnen vinden, evenals 
de samenwerking tussen de museum-
stoomtram en Stichting Sportief West-
Friesland. Een deel van het positieve 
saldo zal worden geschonken aan de 
Stichting. Daarentegen stelt de Stichting 
Museum stoomtram voor het zevende 
seizoen de tram ter beschikking aan 
de lopers tegen een sterk gereduceerd 
tarief.

Meer informatie is te verkrijgen op de 
website van de Stoomtramloop: www.
stoomtramloop.nl
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Nieuwsteeg 55, Hoorn  www.trekoutdoor.nl

Nieuwe Steen 2a 1625 HV Hoorn telefoon: 0229-26 85 54  e-mail: info@instituutdnc.nl

Als lid van loopgroep Hoorn krijgt u bij inlevering van deze
advertentie de eerste shockwave behandeling gratis.

*Echografie is onderdeel van het fysiotherapeutisch onderzoek
en wordt vergoed volgens de polisvoorwaarden van uw (aan-
vullende) zorgverzekering.

SPIEREN FYSIOTHERAPIE BOTTEN GEWRICHTSBANDEN SLIJMBEURZEN
ZENUWEN D&C MENISCUS PEZEN SHOCKWAVE THERAPIE KRAAKBEEN
ECHOGRAFIE MENISCUS SLIJMBEURZEN ZENUWEN KAPSELS KOFFIE...

is een fysiotherapeutische praktijk, gespecialiseerd
in gewrichtsaandoeningen zoals;
· schouderklachten (peesontsteking, slijmbeurs

ontsteking, inklemmingsklachten)
· voetklachten (hielspoor, voetplaatontsteking)
· elleboog (tenniselleboog, golfelleboog)
· knieklachten (jumpersknee) etc. 

Diagnostiek met behulp van echografie*

Instituut D&C

www.instituutdnc.nl

ONDERHOUDSBEURT VOOR DE BENEN
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Op 20 maart was het dan eindelijk zover, het 12 1/2 jarig jubileum van onze loop-
groep. Wij van de feestcommissie waren daar al heel lang mee bezig. In januari van 
2009 werd duidelijk dat Hans, Lia en Petra aan het eind van dat jaar het stokje aan 
anderen wilden overgeven. Omdat het 12 1/2 jarig jubileum er aan zat te komen 
hoopte het bestuur dat er snel een nieuwe feestcommissie zou opstaan. 
En dat gebeurde, Carin, Jurria, Ilse en ik wilden dit wel gaan doen en zo hadden we 
lang de tijd om ons voor te bereiden op het feest. 

Jubileum feest Loopgroep Hoorn 

Al op tijd bij elkaar gekomen om eerst 
eens wat te brainstormen over wat 
we wilden doen. Het 10 jarig feest bij 
Verbiest was een groot succes, dus 
moesten we goed ons best doen om 
er wat van te maken. Waar willen we 
het vieren? Hoeveel mensen zullen er 
komen? Hebben we een thema? En zo 
waren er nog veel meer vragen waar we 
ons mee bezig hielden.
Al snel kwamen we erachter dat het 
leuk zou zijn om een zeskamp te organi-
seren en dit bv 
’s middags bij de loopgroep te doen. 
Maar ja het is natuurlijk pas maart en 
dan kan het nog koud zijn en regenen. 
De kantine van de loopgroep is mis-
schien ook wel klein, dus er moet een 
tent bij. Hoeveel kost dit? Is het niet te 
koud? En ga zo maar door.
Toch ook maar verschillende zalen 
gebeld en alles met elkaar vergeleken. 
En toen kwam ineens de optie Always 
Forward in beeld. Daar kunnen toch 
heel wat mensen in en het is er gezellig. 
Gebeld, gevraagd, overlegd en ja hoor, 
de lokatie was gevonden. En daarbij kon 
de zeskamp in de daarbij gelegen sport-
hal plaats vinden. Er kwam nog bijna 
een kink in de kabel toen we een paar 
weken later hoorden dat er een dub-
bele boeking op die datum was. STRESS!! 
Maar gelukkig kon het veteranen team 
van Forward zelf verschuiven naar een 
andere datum en kon ons feest gewoon 
doorgaan. Pff!! En dan volgen er maan-
den van het regelen van de uitnodigin-
gen, muziek, zeskamp in elkaar zetten, 
enz enz. Erg leuk om te doen allemaal en 
gelukkig hebben we tijd genoeg. Totdat 
het  ineens al februari is en dan hebben 
we nog maar een maand de tijd. 
De vergaderingen worden wat frequen-
ter en alle vier hebben we zo onze 
taken. De laatste week nog schema’s 
afmaken, zeskampspullen  ophalen, pro-
zecco kopen, glazen ophalen, kadootjes 
kopen, lied loopgroep oefenen en gele 

boa’s kopen. En dan nog een laatste 
struikelblok, is er wel een lift bij Forward? 
Tenslotte willen Lyda en Jan Jong ook 
naar boven. Gelukkig blijkt er een goe-
deren lift te zijn waar ze mee omhoog 
konden, wat een opluchting!

En dan eindelijk is het zaterdag middag 
16 uur. Wij mogen de zaal in om alles 
klaar te zetten. Het ziet er prima uit, 
we hebben ruimte genoeg. Nog wat 
pilonnen neerzetten voor de afscheiding 
en dan ff oefenen of het allemaal klopt. 
Lachen natuurlijk. Buiten een rondje op 
de skilatten en maar hopen dat het straks 
droog is.  Als alles klaar is even naar 
boven om toch maar even wat te eten. 
want daar komen we straks niet meer 
aan toe. Rond 6 uur komen de eerste 
mensen binnen. Ze krijgen te horen in 
welk team ze zitten, wie de teamcaptain 

is en waar ze zich kunnen omkleden.
De scheidsrechters, Lyda, Dirk, Henk en 
Gerrit-Jan werd uitgelegd wat er van hun 
verwacht werd. Als het bijna half zeven 
is, missen we nog een aantal mensen. 
Toch weer wat stress, want nu kloppen 
de teams niet meer. Snel wat schuiven, 
andere teamcaptains maken en dan kun-
nen we toch beginnen. Zes onderdelen 
die elk zo’n 5 minuten duren, en wat 
kunnen 5 minuten soms lang zijn!! Vooral 
in de loopmat met je armen omhoog. 
Dan het touwtrekken, wie is het sterkst?
De loopbroek gaf  erge leuke taferelen 

en tijdens het circuit werd er flink gestre-
den; eerst door de kruiptunnel, dan door 
de hoepels, snel rennen in een zak, vlug 
dribbelen met een bal en dan …… tja 
als het ff kan de bal IN de basket. 
Buiten werd er soms met en soms zon-
der regen een parcours afgelegd op de 
skilatten en dat ging verrassend snel. 
En dan het skippy ballen, scheidsrechter 
Henk had er best een kluif aan, er werd 
een ware strijd geleverd en dat ging niet 
altijd goed. Elles en Christel moesten 
dat helaas met een blessure bekopen. 
Maar ook dat kon de pret niet drukken. 
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TOPPRODUCTEN VOOR 

DE RUNNINGSPORT

Dr. C.J.K. van Aalstweg 7C (Runshoppingcenter)  |  1625 NV  HOORN  |  Tel. 0229-215661 

Naam  ..........................................................................................................................................................................................................................

Adres  ..........................................................................................................................................................................................................................

Telefoonnr.  .......................................................................................................................................................................................................................... 

Mailadres  ..........................................................................................................................................................................................................................

* Alleen geldig voor leden van Loopgroep Hoorn en niet te gebruiken in combinatie met andere aanbiedingen.

TEGEN INLEVERING 

VAN DEZE INGEVULDE BON

10% KORTING
OP DE RUNNINGCOLLECTIE*  
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Na afloop allemaal onder de douche en 
omkleden en naar boven waar iedereen 
met een glaasje prozecco verwelkomd 
werd. Edwin Bakker van party com 
draaide een lekker stukje muziek en de 
sfeer zat er al snel in. Om 22 uur de prijs-
uitreiking, de eerste prijs ging naar team 
10 en de poedel prijs naar team 3.
Maar het maakte allemaal niet uit, ieder-
een vond het even leuk. Daarna kon de 
karaoke van start gaan, wij als feestcom-
missie gingen van start met een loop-
groep nummer op het lied van Herman 
van Veen, opzij, opzij, opzij. Erg toepas-
selijk. En daarna kwamen zo zoetjes aan 
wat loopgroepers uit het publiek die 
hun zangtalenten wilden vertonen,  o.a. 
Martijn, Madelaine, Christel, Sylvia, Jerry, 
Jos, Ton, John en een grote groep die een 
nummer van Grease ten gehore bracht. 
Verder natuurlijk iedereen de voetjes van 
de vloer op de dansvloer. En ook zonder 
voeten van de vloer maar in de rolstoel, 
werden er rondjes gedraaid.
Al met al een hele gezellige sfeer. Helaas 
moesten we er om 1 uur een punt 
achter zetten. De mensen van Always 
Forward hadden erg hun best gedaan 
met de drankjes en hapjes om er een 
super feest van te maken. Om kwart 
voor twee werden de laatste mensen de 
zaal uitgeveegd, hé, hé eindelijk!!
Nog even wat opruimen en we konden 
allemaal moe maar zeer voldaan naar 
bed. Zondag moesten we nog de zes-
kampspullen en champagne glazen opha-
len die Ton de volgende dag keurig voor 
ons wegbracht, nog bedankt Ton!
En zo kwam aan het jubileum feest een 
einde. Wij, feestcommissie vonden het 
erg leuk om dit feest te organiseren en 
zijn blij dat het zo goed geslaagd was. 
Wij hebben nog veel meer leuke ideeën 
en het eerst volgende is de franse avond 
op 21 april. Hopelijk blijven er dan ook 
veel mensen na de training even zitten 
voor een drankje en een spelletje, het 
gaat erg leuk worden!!  En wat er nog 
meer dit jaar te verwachten is?? Kijk regel-
matig even op de site, daar komt alles op 
te staan. Iedereen nogmaals bedankt 
namens de feestcommissie voor de inzet 
en de gezellige sfeer, de scheidsrechters 
bedankt voor het helpen, Gerrit-Jan en 
Ton voor het maken van de foto’s en 
allemaal tot ziens bij de loopgroep.

Namens de feestcommissie, Marjella 
Bouwhuis
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DE FACTORIJ 27A
1689 AK ZWAAG

TEL.: 0229 239888
FAX.: 0229 249940

ERKEND ONDERHOUDSBEDRIJF
APK KEURING
VAN ALLE MERKEN THUIS
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Na vijf succesvolle edities organiseert de Stichting Marathon Hoorn in 2010 de 
zesde Marathon Hoorn. Het eerste lustrum van dit evenement is, ondanks het 
mindere weer, een groot succes geweest dus mis de zesde editie niet!

Zesde Marathon Hoorn 

De Marathon Hoorn heeft een mooie 
reputatie opgebouwd. Het prachtige 
parcours, de fantastische sfeer en de 
professionele organisatie zorgen elk jaar 
voor meer deelnemers en mooie pres-
taties. De editie van 2010 zal op zondag 
16 mei plaatsvinden. De tijdwaarneming 
wordt ook dit jaar weer uitgevoerd 
m.b.v. ChampionChip. De businessloop 
op de Bouchier 10 km en de Van der 
Linden Sprankhuizen 21.1 km vormen 
een vast onderdeel van het evenement. 
Dit evenement stelt een brede groep 
lopers in staat de geweldige sfeer van 
de zesde Marathon Hoorn te ervaren. 
Vooral de finish in het historische hart 
van de stad Hoorn is een van de mooie 
hoogtepunten.

Ook dit jaar weer veel deelnemers 
van Loopgroep Hoorn aan de start op 
de diverse afstanden, ieder met een 
eigen doel, variërend van uitlopen tot 

aan het aanvallen van een p.r. Onze 
Loopgroep had voor dit evenement 
weer twee clinic-groepen, voor zowel de 

halve marathon als voor de 10 km. In het 
volgende clubblad zal er een verslag van 
de marathon worden weergegeven.
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• Samenstellen van jaarrekeningen

• Verzorgen van financiële administraties

• Verzorgen van belastingaangiften

• Salarisadministraties

• Fiscale adviezen

Nieuwe Steen 2A 103
Postbus 570
1620 AN Hoorn

T 0229 26 91 74
F 0229 26 98 36
E info@exalto.biz

Lid van de 

FISCOUNT ADVIESGROEP
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Trainingsweekend Oktober 2010
Ook dit jaar organiseren wij weer een 
trainingsweekend. Dit jaar gaan wij naar 
de mooie duinen en bossen van Soest.
Het weekend staat gepland op Vrijdag 
1 oktober vanaf 15.00u t/m zondag 3 
oktober 15.00u.
Het belooft weer een gezellig weekend 
te worden,met pittige trainingen van Jos 
en de goede inwendige verzorging van 
de Stayokay 
Wij hebben de kosten weer zo laag 
mogelijk gehouden.
De deelname kosten komen op €105,00 
p.p. incl. alle maaltijden.
Er is maximaal plaats voor 30 personen 
vol is vol !! 

Zoals op de website staat vermeld dient 
er voor 23 April 2010 via de E-mail 
bij Carin en Jos te worden opgegeven 
zodat deelname gegarandeerd is.
Na 23 april kan men zich ook nog 
opgeven (liefst ZSM!), echter is deel-

name afhankelijk van beschikbaarheid 
van plaats in de StayOké 
E-Mail adres: bockxmeer0011@kpnmail.nl
Opgave is definitief  na overmaken van 
de deelname kosten,

op Bankrekening nummer 841733678 
o.v.v. trainingsweekend

Carin en Jos van Bockxmeer
doel, variërend van uitlopen tot 

HardloopwoordzoekerACHILLESPEES
ANTIPRONATIE
ARM
ATP
AËROOB
BAAN
BEEN
DUINTRAINING
DUURVERMOGEN
EENHOORNLOOP
EIND
HARDLOOPKLEDING
HARDLOOPSCHOEN
HARTSLAGMETER
HOLENWEG
HOOGTETRAINING
KNAU
LOOP
MOE
RUN
RUNNERSGUIDE
TEMPO
TEST
TRAINING
TRAININGSMAATJE
TRAININGSZONE
WARMTESTUWING
WEDSTRIJDNIVEAU
WEDSTRIJDTEMPO

Hardloopwoordzoeker
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Op de dagen dat er duintraining is, zal 
er door een van de trainers ook op de 
baan training gegeven worden (tenzij 
anders vermeld). De duintraining op 
maandagavond en woensdagavond is 
van 19.30 tot circa 21.00 uur en op 
zaterdagochtend van 9.30 tot circa 
11.00 uur.
 
Het verzamelpunt voor vervoer naar 
Schoorl is het parkeerterrein voor 
de wielerbaan, alwaar het vertrek op 

Duintraining
woensdagavond uiterlijk 18.45 uur en 
op zaterdagochtend 8.45 uur is; hier kan 
het vervoer met auto’s worden gecom-
bineerd. Maar men mag ook op eigen 
gelegenheid naar Schoorl gaan.
 
Het verzamelpunt in Schoorl is zal nog 
bekend worden gemaakt. Na afloop 
van de training is er mogelijkheid voor 
nazitten. 
Er is geen kleed- en douchegelegen-
heid.

Woensdagavonden
28 april 2010
14 juli 2010
4 augustus 2010
18 augustus 2010 
(geen baantraining i.v.m. huttendorp)
De data van de duintrainingen 
op maandagavond volgen nog.

Zondag 19 december 2010 
(aanvangstijd training 11.00 uur)
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Dit jaar organiseert het Sportopbouwwerk van de gemeente Hoorn voor de 21e 
keer de Hoornse Wijkenlopen. De wijkenlopen worden acht weken lang op woens-
dagavond gehouden. De eerste loop vindt plaats op 12 mei 2010 bij sporthal De 
Kers.  Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar is er een Kidsloop. De voorinschrijving was 
tot 23 april geopend. 

Om deel te nemen aan de Wijkenlopen 
zijn twee inschrijvingsmogelijkheden. 
De deelnemers kunnen zich voor iedere 
loop op de avond zelf inschrijven vanaf 
18.30 uur of ze kunnen een stempel-
kaart kopen. Een losse inschrijving kost 
3,50 euro inclusief een medaille of 3 
euro voor wie geen herinnering wil ont-

12 mei 2010 Sporthal De Kers

Wijkenlopen 2010

Schema 

Datum   Wijk   Startplaats   Adres 

12 mei   Kersenboogerd  Sporthal De Kers   Moerbalk 1, Hoorn

19 mei   Risdam-Noord             V.V. HSV Sport   Hondsdraf 49, Zwaag 

26 mei   Binnenstad               V.V. Hollandia                   ABC Julianapark, Hoorn 

02 juni   Nieuwe Steen             Hockeyvereniging WFHC  Nieuwe Steen 9, Hoorn 

09 juni   Grote Waal               Kanovereniging Flevo  Dwaalpark 2, Hoorn 

16 juni   Risdam-Zuid              Sportcentrum Vredehof     Vredehofstraat 5, Hoorn 

23 juni   Zwaag/Blokker  S.V. Westfriezen   Wilhelminastraat, Zwaag 

30 juni   Hoorn-Noord              H.R.T.C.    Holenweg 14, Hoorn

vangen. Een stempelkaart kost 15 euro 
die zoals reeds op de website vermeld 
stond tot 23 april besteld kon worden 
bij de Loopgroep.

Kidslopen 
Ook dit jaar is er een Kidsloop. 
De Kidsloop is voor kinderen van 6 tot 

en met 12 jaar. De afstand van een ronde 
is ongeveer 500 meter. Net als bij de 
Wijkenlopen kan het parcours maximaal 
vier keer worden gelopen. Het start-
schot klinkt bij de Kidslopen om 19.00 
uur. Inschrijving is mogelijk vanaf 18.30 
uur op de dag van de Kidsloop. 
De kosten zijn 1,50 euro per persoon 
inclusief medaille of 1 euro voor wie geen 
herinnering wil ontvangen. De opbrengst 
van de Kidsloop gaat naar Stichting 
Todos. Stichting Todos (Toekomst door 
Sport) doet sportontwikkelingswerk in 
sloppenwijken en geeft Nederlandse 
jongeren inzicht in het belang van sport 
en spel voor jongeren in sloppenwijken. 
Daarnaast laat Todos Nederlandse jon-
geren actief in beweging komen om een 
financiële en materiële bijdrage te leve-
ren aan het sportontwikkelingswerk. 

Start 
Het startschot klinkt bij iedere loop om 
19.30 uur. 
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er een prachtige jongen op deze planeet 
is gezet door Mariska Sas met behulp 
van John Temme. Deze keek erna en 
bewonderde de toekomstige loopgroe-
per. De boy luistert naar de naam Fynn 
en wij wensen Mariska en John heel veel 
geluk
 
de recente jaarvergadering een uiterst 
boeiend verloop kende en prima geleid 
werd door het nieuwe bestuur. Belangrijk 
is dat de contributie ongewijzigd op 85 
euro werd gehouden.
 
tijdens deze vergadering Dirk Haasbroek 
zeer terecht tot “lid van verdienste” werd 
benoemd, hetgeen hij meer dan genoeg 
in het verleden heeft waargemaakt. Een 
volkomen terecht genomen besluit met 
volledige instemming.
 
Dirk maar doorgaat want ook in de 
afgelopen weken heeft hij zich zeer 
verdienstelijk gemaakt. Met behulp van 
Hans Appel en Ton Hollak werd 6300 
kg. houtsnippers van vermaalde bomen 
“buitgemaakt”. Deze werden vervolgens 
uitgereden en zo ontstond een waar 
crossterrein van ca. 350 meter.
 

wist u dat...
er nog aan gewerkt wordt om een 
blauwe route, denk aan Schoorl, te rea-
liseren. 
 
onze grote staf van trainers een extra bij-
eenkomst beleggen teneinde deze blau-
we route in hun schema op te nemen
 
de kantine, kleedkamers en hal geheel in 
de verf zijn gezet.
Duidelijk zijn de diverse gezichten weer 
te herkennen.
 
het is alweer enige weken geleden doch 
Sabine Schaap en Arjan Ensink zijn in 
het huwelijksbootje gestapt. Wij wensen 
hen heel veel geluk en wachten verdere 
berichten af gelet op het begin van deze 
rubriek!
 
ik het bericht ontving dat Marloes Stork-
Vlaar in augustus a.s. een jonggeborene 
zal presenteren. Wij wensen haar een 
zeer “aangename” zwangerschapsperi-
ode toe 
 
het 12,5 jarig bestaan zeker niet onopge-
merkt voorbij is gegaan.
Een aantal heeft kleine blessures over-

gehouden aan de toch wel fanatieke 
spellenavond in de sporthal van Always 
Forward. Om over de andere blessures 
opgelopen tijdens de feestavond tot in 
de kleine uurtjes maar te zwijgen 

er gezinsuitbreiding heeft plaatsgevonden 
bij Rob de Vrieze. Hij is de zeer trotse 
vader geworden van een zoon. 
Pa en Ma hebben hem de naam Stijn 
gegeven. Oh ja de kleine heeft het 
levenslicht gezien op 25 april en wij wen-
sen hen heel veel geluk,
 
het oranje bittertje op de Koninginneloop 
voor onze penningmeester, Cor, iets te 
vroeg kwam? Cor diende te wachten 
tot 20.30 uur alvorens een kleine koning 
op de wereld werd gezet. Trotse Cor 
en Anja mogen zich nu Opa en Oma 
noemen van een prachtige boy genaamd 
Jesper

onze feestcommissie een prachtige avond 
heeft neergezet
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Monique en Jaap tijdens de 25 km van Den Helder-Schagen

Barbecue op 21 augustus 2010
De Feestcommissie organiseert dit jaar 
een barbecue op zaterdag 21 augustus 
2010. Houdt deze datum vrij in je agen-
da....!! Gezellig met elkaar wat eten, drin-
ken en praten, bij het bereiden van het 
vlees. Natuurlijk ontbreken ook de sala-
des en het stokbrood met kruidenboter 
niet. Lijkt het je leuk om mee te doen, 
schrijf je dan in via onderstaande strook 
of via de website van de Loopgroep.
Deze link komt binnenkort op de site 
te staan. 
 
Wij houden ook rekening met vegetari-
ers, vermeld dit even bij aanmelding.
De kosten voor de barbecue en aan-
vangstijd worden nog bekend gemaakt. 
 
Misschien wordt er nog een sportieve 
activiteit aan deze dag gekoppeld, maar 
dan echt op hardloop gebied. Hier zijn 

wij nog mee bezig.
Wij hopen dat veel mensen zich opge-
ven en op mooi weer natuurlijk.

 
Groetjes van de Feestcommissie.
 

Ik/wij geven ons op voor de barbecue op zaterdag 21 augustus.

 
Naam  ..................................................................................................................................

Introducé ..................................................................................................................................

Vegetarisch ..................................................................................................................................
 

Inleveren bij Carin, Marjella, Ilse of Jurria of in de “TON” die in 
het clubgebouw staat.
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Frits van der Werff

Alles in huis
Topfi t of gehinderd door fysiek ongemak, 
bij Frits van der Werff kan iedereen in een 
warme sfeer en een stijlvolle omgeving 
onder professionele begeleiding werken 
aan een fi t en gezond lijf.

Uniek scala aan mogelijkheden
Van spinning tot aqua fi t, van seniorenfi tness 
tot body-attack, bij ons vindt u het allemaal. 
Benieuwd welke van de ruim zestig activiteiten 
u op het lijf zijn geschreven? Bel gerust voor 
een vrijblijvende afspraak met een van onze 
sportadviseurs, of informeer bij de receptie.

kijk voor een overzicht 
van alle activiteiten op 

www.fritsvanderwerff.nl

Spetterend actief
met Aquasports!

Pilates: the next 
generation

Uniek Paramedisch 
Centrum

Sportinstituut Frits van der Werff
Draafsingel 61
1623 LC Hoorn
T (0229) 217364

Trendsetter in 
verantwoord bewegen

Méér 
dan fi t!

Sportinstituut Frits van der Werff
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