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• De 9e Henk den Boer Koninginnenachtloop is in 2011 in meerdere opzichten een bijzonder evenement geworden
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Colofon

Hallo Loopgroepers!

Onze  club is in een aantal jaren behoor-
lijk gegroeid qua ledenaantal. Natuurlijk 
hebben we ook helaas afscheid moeten 
nemen van een aantal leden, maar des-
ondanks blijft Loopgroep Hoorn groeien. 
Op de trainingen is dit zichtbaar, de 
diverse groepen lopen her en der ver-
spreid over de baan. Maar ook tijdens 
trimlopen/hardloopwedstrijden zien we 
steeds vaker het herkenbare Loopgroep 
Geel en wordt dit ook opgemerkt door 
de organiserende verenigingen; vaak 
wordt er een opmerking over gemaakt. 
Onlangs tijdens de Kloetloop was een 
grote groep van Loopgroep Hoorn als 
afvaardiging van de club vertegenwoor-
digd. Veel leden, veel loopjes….helaas 
alleen weinig verhalen voor het clubblad. 
En dat is jammer…er is namelijk altijd 
wel wat te vertellen over een loop, een 
bepaalde ervaring, een p.r. of wat dan 
ook. Deel dit samen met je clubgenoten 
en zet dit op papier. Regelmatig wordt 
er door diverse leden gevraagd wan-
neer het clubblad uitkomt; men kijkt uit 
naar de nieuwe verhalen, de foto’s, het 

laatste nieuws, kortom: het wel en wee 
van Loopgroep Hoorn. Lever je eigen 
bijdrage en zet je belevenissen rondom 
het hardlopen op papier. Met het bestuur 
is afgesproken dat er in iedere groep 
een “Clubblad-coördinator” zal worden 
“aangesteld”. De bedoeling is dat deze 
persoon er voor zorgt dat binnen de 
groep iemand gevraagd zal worden om 
een bijdrage te leveren aan het clubblad. 
Zo hebben we uit alle groepen een 
bijdrage in het clubblad en zijn het niet 
steeds dezelfde personen die er in staan 
(hoewel dat vaak dan ook degenen zijn 
die wél actief zijn in het aanleveren van 
copy). Voel je je geroepen om binnen je 
groep deze rol te gaan vervullen, meld je 
dan rechtstreeks aan bij  de redacteur van 
het clubblad, Roy. Je kunt hem natuurlijk 
ook een mail sturen (roygo@kpnmail.nl). 
Zodra er voldoende aanmeldingen zijn 
zal worden doorgenomen wat er van je 
verwacht wordt. Het kost je als coördi-
nator relatief weinig tijd, maar zal echter 
veel positieve reacties opleveren!
Dus, gewoon doen!

De Kloetloop Grootenbroek 2011
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2e Natuurmarathon Lelystad 2011

door Remco Vriend 

Lopen zoals lopen bedoeld 
is……genieten!

Zo heel af en toe kom je ze tegen,  
Uitzonderlijke Loopjes. Tijdens de 32 km 
van Kampen kwam ik de flyer van zo’n 
loopje tegen. Ik loop zelf nog niet zo heel 
erg lang, dus uit een enorme schat aan 
ervaring kan ik niet putten, maar volgens 
ingewijden is de “2de Natuurmarathon 
Lelystad” een uitzonderlijke mooie loop. 

Nu wilde ik toch al een marathon als 
training doen, dus dit leek me een uitge-
lezen kans. Thuis gekomen schreef ik me 
in via het mailadres van de flyer. 

En een paar dagen later werd ik gebeld 
door de organisator die mij tekst en 
uitleg gaf over wat me te wachten stond.  
Het was een aangenaam gesprek met 
een zeer enthousiaste man met een 
heerlijk Amsterdams accent.

Een paar dagen voor de 2de 
Natuurmarathon Lelystad sprak ik Theo 
van Vliet en hij had er wel oren naar 
om mee te gaan. Hij was geblesseerd 
geweest en moest nog wat kilometers 
maken voor de 60 van Texel op 2de 
paasdag. En op zaterdagochtend  16 april 
liepen we ons met een lekkere 10 kilo-
meter warm bij DTS in Wijdewormer. 

Het beloofde zondag 17 april een lekkere 
dag te worden. De weersverwachtingen 

waren goed; zon en wat lichte bewolking. 
Vroeg in de ochtend haalde ik Theo op 
die met Lyda en de kleinkinderen lekker 
aan het ontbijt zaten met een eitje erbij. 
Om 07:30 uur reden we richting Lelystad 
en na een uurtje arriveerden we bij de 
camping ’t Oppertje in Lelystad. We 
parkeerden de auto en vonden al snel 
de startlocatie. Op een grasveld stonden 
wat stoelen en een grote partytent. 

We werden hartelijk verwelkomd door 
Jan Rietveld, de initiator/organisator van 
deze 2de Natuurmarathon. Het inschrijf-
geld á € 7,50 werd voldaan en we ont-
vingen onze startnummers. 
De koffie, die Akke- de vrouw van Jan-  
regelde, bleek inbegrepen, evenals de 

bananen, het water e.d.! Langzaam aan 
druppelden er meer mensen binnen en 
zelfs Omroep Flevoland was met een 
camera aanwezig.
Er werd ons te verstaan gegeven dat dit 
een selfsupporting marathon was. Dat 
betekende geen drinkposten onderweg, 
maar begeleiding van fietsers met water 
& fruit. Voor de start riep Jan Rietveld 
alle marathon lopers bijeen, dit waren er 
± 30, om in een cirkel een broederlijke 
‘geniet van het lopen door dit prachtige 
natuurgebied’ uit te spreken als soort 
van goeroe. 
De man straalt van enthousiasme en 
weet dit over te brengen op alle lopers. 
Ook wordt er een groepsfoto gemaakt 
en even wanen we ons het Nederlands 
elftal. Er stonden meer fotografen dan 

lopers!! Om exact 09:30 uur klonk het 
startschot onder het Finis(c)h doek. 

Het vlakke parcours van dit kleinscha-
lige loopevenement is bedoeld voor 
de echte natuurliefhebber en brengt 
ons door de bossen van Hollandsche 
Hout, langs het Markermeer en door de 
prachtige Oostvaardersplassen.  In zo’n 
omgeving te lopen is puur genieten, ook 
al zijn de (laatste) kilometers zwaar.
Bij de finis(c)h werd iedere loper onthaald 
als ware het winnaars van een  wereld-
marathon. Het enthousiaste publiek 
leefde met iedereen mee! De lopers 
krijgen na afloop échte Flevo-appelsap 
(een ware traktatie na zo’n inspanning) 
en een tas met goodies waaronder zelfs 

een dry-fit T-shirt! Waar doen ze het van? 
Maar wel heel leuk!

Wij (Theo en Ik) hebben ervan genoten. 
Dit zijn de krenten uit de pap. Deze 
loopjes, georganiseerd door enthousiaste 
mensen en opgezet met gedrevenheid 
en inzet van vrijwilligers, waar vind je die 
nog?  Mijn 1ste marathon had niet in een 
mooiere omgeving kunnen plaatsvinden 
dan tijdens deze Natuurmarathon in 
Lelystad.

Ga voor een video impressie naar : 
www.omroepflevoland.nl/Sport/80545/
marathon-door-ongerepte-natuur  
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door Eric Molenaar

Eindelijk: een mooie seizoensopening                                                                                                 
Een mooie opening van het seizoen voor 
mij, de Kloetloop. Na maanden van bles-
sures, terugkomen, terugvallen, langzaam 
beginnen, voorzichtig trainen en weer 
opkrabbelen ben ik weer zover dat ik 
bijna vergeten ben dat ik problemen had 

met kuit rechts (oktober) en achillespees 
links (december) Ik train weer gewoon 
lekker en zondag 10 april vond ik de tijd 
gekomen weer eens een prestatieloopje 
te doen. De Kloetloop. Niet voor de 16, 
want daar heb ik in Grootebroek niet al 
te beste herinneringen aan, maar lekker 
10. Haalbaar. Relaxed. En dat was het 
ook. Uiteraard was ik in Loopgroepgeel 
en met mij vele anderen.  Dat geeft toch 
wel een kick als zo’n beetje het halve 
deelnemersveld uit clubgenoten bestaat. 
Onderweg was het dan ook over en 
weer groeten (net als motorrijders, maar 
dan anders) en aanmoedigen. Het was 
heerlijk weer, net niet te warm met een 
briesje. Was wel blij dat ik in korte broek 
en t-shirt was. Zaterdag had ik best pit-
tig getraind, zowel met lopen als in de 
sportschool (Bodypump), maar daar had 
ik in Grootebroek weinig last van. Niet 
dat het snel ging, maar toen ik eenmaal 

het ritme te pakken had ging het wel 
gestaag. Met natuurlijk de eindsprint die 
aangeeft dat het goed was. 48 minuut 
20, voor mijn doen zeker iets om blij 
mee te zijn.
Ik ben alweer ingeschreven voor de 
Hoornse wijkenlopen, de dam tot dam-
loop en de triatlon Abbekerk en als ik 
me zo blijf voelen gaat dat helemaal goed 

komen!Na afloop sprak ik collega Coen 
van de Luijtgaarden, die in zijn schema 
‘ergens 10 km in 38 minuten wilde 
lopen’, en die dat ook bijna tot op de 
seconde haalde. We hadden het er over 
dat hardlopen een mens jong houdt, in 

elk geval qua vitaliteit. Eerlijk gezegd is 
dat een van mijn drijfveren. Kijk maar 
eens om je heen. Lopen houdt een mens 
fit en inwendig jong, daar ben ik van 
overtuigd.Hoeveel mensen, vroeg Coen, 
ken jij die ook 50 zijn en jouw prestatie 
evenaren? Ik was met hem eens dat, hoe-
wel mijn tijd binnen de loopgroep niet 
bijster bijzonder is, het percentage onder 

alle vijftigers dat dit haalt niet zo groot zal 
zijn. Vroeger kon je daar op de Asics-site 
een berekening op loslaten. Dus: zelfs 
als je een gemiddelde tijd loopt, kun je 
relatief een kanjer zijn. Mijn weekend was 
weer helemaal goed!

 

Kloetloop Grootenbroek
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Wanneer je aan lopen denkt, 
denk je aan Runnersworld 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
RUNNERSWORLD HOORN 
GROTE NOORD 8A 
1621 KJ HOORN 
Tel. 0229-217503 
info@runnersworldhoorn.nl 
www.runnersworldhoorn.nl 
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Prijsvraag
Annemarie Oussoren heeft de prijsvraag 
uit het vorige clubblad gewonnen. 
De foto van de bewuste persoon was 
genomen op 20 april 1942. Dit kon er 
maar eentje geweest zijn, en ja hoor, 
het was Ed Meunier. Uit de vele (meest 
goede!) inzendingen werd Annemarie als 
winnares getrokken. De fles wijn heeft zij 
inmiddels ontvangen. Uiteraard weder-
om een nieuwe foto-prijsvraag. 

Deze keer maar liefst 4 foto’s ! Wie is 
deze markante persoon? Oplossingen 
graag naar info@loopgroephoorn.nl

Groepsfoto Kloetloop 2011
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Geslaagde Memorial Henk den 
Boer Koninginnenachtloop

Of het nou de 9e Henk den Boer 
Koninginneloop was of de 1e Memorial 
Henk den Boer Konninginnenachtloop, 
maakt niet zo veel uit. De Koningin-
neloop van 2011 was in meerdere 

Henk den Boer
Op dinsdag 28 december 2010 overleed Henk den Boer op 66-jarige leef-
tijd. Henk was op sportgebied een zeer betrokken persoon binnen de 
Hoornse gemeente. Als actief sporter (rugby), maar ook als raadslid van de 
gemeente Hoorn. Die betrokkenheid liet hij ook zien bij Loopgroep Hoorn. 
In eerste instantie als shirtsponsor en sinds 2003 ook als naamgever van de 

Henk den Boer Koninginneloop. 
Tijdens deze loop genoot Henk 
altijd zichtbaar van de lopers en 
was hij het stralende middelpunt 
bij de prijsuitreiking.

Jessica den Boer, de dochter van 
Henk den Boer, heeft besloten 
de traditie van deze bijzondere 
loop voort te zetten. Hierdoor 
kon op 29 april 2011 de eer-
ste Memorial Henk den Boer 
Koninginnenachtloop worden 
gehouden. 

opzichten een bijzonder en geslaagd 
evenement. Het was niet alleen de eer-
ste keer dat de loop ter nagedachtenis 
plaatsvond aan onze sponsor Henk 
den Boer, maar ook de eerste keer dat 
de loop niet op Koninginnedag zelf, 
maar aan de vooravond hiervan gelo-
pen werd. En met meer dan 200 deel-
nemers was de loop op vrijdagavond 
29 april meer dan geslaagd. 

De deelnemers werden dit jaar op 
een bijzondere manier verwelkomt. 
Met enorme foto’s van Henk den 
Boer op twee strategische plaatsen 
werd de herinnering aan Henk levend 
gehouden. Daarbij zorgden de nieuwe 
beachvlaggen van Loopgroep Hoorn 
voor een professionele uitstraling.

Voor de jongens en de meisjes was 
de star t om 19.00 uur. Zij liepen een 
afstand van 1,2 kilometer op de wie-
lerbaan. Bij de jongens tot en met 7 
jaar was het Tom van der Louw die 
met de grootste beker naar huis ging, 
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terwijl Sophie le Blansch in deze cate-
gorie bij de meisjes met de eer ging 
strijken. In de categorie tot en met 12 
jaar was Joost Glas bij de jongens de 
snelste (4 minuten en 14 seconden 
over 1200 meter, daar dromen veel 
van onze oudere leden nog van) en 
mocht Kayleigh Bok bij de meisjes het 
hoogste podium betreden.

Om 19.30 uur was het de beurt aan 
de oudere jeugd en de volwassenen 
op de 2,5 kilometer, 5 kilometer of 10 
kilometer. Aar t Ruppert, de wethou-
der van sport van de gemeente Hoorn 
en par tijgenoot van Henk den Boer, 
loste voor deze speciale gelegenheid 
het star tschot.

Vooral op de 10 kilometer was er 
een spannende strijd, waarbij Wim 
Schilder uit Scharwoude zijn concur-
rent Richard Kramer uit Hoogkarspel 
nipt versloeg in een tijd van 38.15. 
Hierdoor mocht Wim Schilder dit jaar 
de wisselbeker mee naar huis nemen. 
Bij de dames op de 10 kilometer ging 
de wisselbeker dit jaar naar Rita Quist. 
Zij noteerde een tijd van 43.52. 

De overige winnaars van 2011
2,5 kilometer heren: 
Dave Brandhoff in 8.54
2,5 kilometer dames: 
Vivian Brandhoff in 13.42

5 kilometer heren: 
Sander Groot in 17.22
5 kilometer dames: 
Monique le Blansch in 21.45

De deelnemers werden na de loop 
getrakteerd op een fles sportdrank 
(dankzij sponsoring door Coca-Cola) 
en een oranje tompouce. Daarnaast 
konden de oudere deelnemers zich 
tegoed doen aan de oranjebitter. 
Dat laatste werd ook veelvuldig gedaan. 
Het was na afloop nog lang gezellig.
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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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• 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

 

IntermarisHoeksteen is een ondernemende woningcorporatie, die werkt aan 

wonen in Hoorn, West-Friesland, Purmerend en Waterland. Wij ontwikkelen, 

realiseren en beheren woningen in alle soorten en prijsklassen, voor huurders en 

kopers. Kwaliteit en vakmanschap staan bij ons voorop. Samen met onze partners 

zetten wij ons in voor schone en veilige wijken en buurten.

Wilt u meer weten over het huren of kopen van een woning? Kijk op 

www.intermarishoeksteen.nl. U kunt natuurlijk ook even binnenlopen 

bij onze vestigingen in Hoorn en Purmerend.

www.intermarishoeksteen.nl

vestiging hoorn

Maelsonstraat 12
1624 NP Hoorn
t (0229) 25 85 00
f (0229) 24 53 24

vestiging purmerend

Gorslaan 60E
1441 RG Purmerend
t (0299) 31 37 00
f (0299) 31 37 01

postadres

Postbus 554
1620 AN  Hoorn
info@intermarishoeksteen.nl



11
16

DE FACTORIJ 27A
1689 AK ZWAAG

TEL.: 0229 239888
FAX.: 0229 249940

ERKEND ONDERHOUDSBEDRIJF
APK KEURING
VAN ALLE MERKEN THUIS

Op de website van LOOPGROEP 
HOORN staat een ledenlijst, welke 
ALLEEN toegankelijk is voor leden van 
de Loopgroep. Je kunt daar naast je per-
soonlijke gegevens, ook je p.r.’s invullen. 
De persoonlijke gegevens zijn dus alleen 
voor je loopmaatjes van de Loopgroep 
te zien; er dient ingelogd te worden met 
je lidmaatschapsnummer en je geboor-
tedatum (laatstgenoemde is overigens 
NIET zichtbaar voor anderen, wel je 
verjaardag)

Het is voor zowel de trainers en je loop-
maatjes leuk om te zien wie er achter 
de persoon schuilt die over de baan 
“schuift” of wie er bepaalde wedstrijden/
trimloopjes heeft gelopen. Je kunt name-
lijk op de site ook al je tijden invullen 
indien je aan trimlopen of wedstrijden 
meedoet. Er is ook een mogelijkheid om 
er een korte tekst aan toe te voegen.
Indien een loop niet in het rijtje gemeld 

Wie is wie
staat, kun je een berichtje sturen aan de 
webmaster (zie site) zodat deze zal wor-
den toegevoegd. Indien je moeite hebt 
om e.e.a. toe te voegen, bijv. een foto bij 
je persoonlijke profiel kun je eveneens 
contact opnemen met de webmaster.
Ferdy Roos of John Temme zullen je dan 
wegwijs maken en helpen op de site van 
onze Loopgroep.

Je bent niets verplicht, maar we probe-
ren de site net zo levendig te houden 
als onze vereniging zelf….dus gewoon 
doen !

Ook dit jaar organiseert Loopgroep Hoorn weer een aantal duintrainingen. 
Op woensdag 6 juli, 20 juli, 17 augustus en 31 augustus (laatstgenoemde 
datum i.v.m. huttendorp) zal er in de duinen bij Schoorl getraind worden. 
Zoals gebruikelijk zal er op deze data (behalve tijdens huttendorp) ook één 
trainer beschikbaar zijn voor de training op (of bij) de baan van HRTC.

Duintrainingen in de zomermaanden
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Wist u dat...
door Ed Munier

het al weer 1,5 maand geleden is dat 
Nico Bakker voor de 3e keer geope-
reerd is in het MCA te Alkmaar.
Hij is inmiddels alweer op de baan gesig-
naleerd !
 
het lopen op onze baan ook tot andere 
vruchtbare zaken leidt want begin juli 
verwachten Sandra van der Meijde en 
Remko van der Meer hun kindje na een 
gezamenlijke inspanning
 
de lentekriebels weer opduiken en afhan-
kelijk van de resultaten zullen wij jullie in 
ons september-nummer  op de hoogte 
stellen van de komende bevallingen
 
naast Anouk Sneekes ook Mariska Sas 
weer aan het trainen zijn. De jonge 
Fynn moet daar wel onder lijden want 
het moge duidelijk zijn dat papa John 
Temme er voorlopig nog geen kaas van 
heeft gegeten. Een voorbeeld: tijdens 
een training van Mariska verzorgde John 
de kleine door o.a. de linkerschoen aan 
de rechtervoet te bevestigen. Dit ging 
gepaard met een toch wel toename van 
het stemvolume van de kleine

bij het zware ongeluk in maart jl. de 
twee zoons van Willie Zwiers betrokken 
waren. Na een zeer kritieke twee weken 
kunnen wij jullie gelukkig laten weten dat 
zij aan de beterende hand zijn
  
Lex de Boer een manier gevonden heeft 
om een concurrent uit te schakelen 
door even op zijn voet te gaan staan 
zodat hij valt. Theo Quist kan hier over 
meepraten

 
Dirk Haasbroek nadat hij donateur 
geworden is ook actiever  wordt. Naast 
zijn kantine-dienst op de zaterdag heeft 
hij ons “cross-parcours”  verder uitge-
breid. Tussen de asfaltbanen heeft hij nu 
ook paden aangelegd. Met al zijn aktivi-
teiten is ons Gemeentebestuur niet altijd 
even gelukkig.
 
het weer langer licht blijft en mooier 
weer wordt; dus is Timo Perger weer 
begonnen met het plat trappen van het 
middengrasveld
 
de oudste nog hardlopende Loopgroeper 
deze maand 70 jaar is geworden. Nou ja 
hardlopen....................
de jongste wordt 13 mei a.s. 15 jaar

het gezegde....lopen/bewegen is goed 
voor iedereen...... is zeker op onze 
Loopgroep van toepassing
 
van de ruim 375 leden momenteel er 
nog slechts 28 zijn die de vorige eeuw 
begonnen zijn bij de Loopgroep.  Het 
blijkt dat de wet van de grote getallen/
gemiddelden ook hier van toepassing is 
want de verdeling is als volgt: 1997   9 
leden; 1998   10 leden en  1999 opnieuw 
9 leden
 
de gevonden voorwerpen veelal snel 
weer bij de gerechtigde eigenaar terug 
zijn. Echter is op het parcours van Klaas 
Abrahams op 21 maart een oorbel 
gevonden in de vorm van een gespikkeld 
hartje. Het materiaal is waarschijnlijk glas, 
plastic, bergkristal of diamant. Ik weet het 
niet dus kom het maar ophalen
 
Gerrit-Jan Scholtens tijdens een loopje 
gesignaleerd in een geel/rood-shirt. Mag 
dat wel?

 
er tijdens de duintraining van de 
Loopclinic 21 km. zo vreselijk hard wordt 
gelopen dat de vonken uit de schoenen 
schieten. Ontstaan hierdoor soms de 
onverklaarbare bosbranden.
 
de brunch van 9 april mocht zich in een 
warme belangstelling verheugen en zal 
als zeer geslaagd in de boeken worden 
verwerkt

de voorjaars Start-to-Run  alweer afgelo-
pen is. Jan Baart, de grote motor achter 
dit jaarlijkse gebeuren, heeft zijn ploeg 
verrast met appeltaart. Deze feestelijke 
afsluiting zal ongetwijfeld leiden tot een 
verhoging van ons ledenaantal
 
 
een groot aantal lopers mee heeft gedaan 
aan het tweejaarlijkse festijn op Texel. De 
intenties waren verspreid; een etappe in 
de estafette, verbetering van records, het 
binnenhalen van de eerste prijs zowel bij 
de dames en de heren, of zelfs de 60 km. 
Lees het verslag in dit nummer. 
 
een leuk gezegde afkomstig was van 
Theo Danenberg, namelijk:
......ook al ben je geblesseerd
......een beetje helpen is niet verkeerd
 
 
dit is prima van toepassing op onze 
komende Marathondag, 22 mei. Amber 
Schoen wacht nog op een aantal vrijwil-
ligers voor deze dag

 
in de komende maanden de duintrainin-
gen  zullen plaatsvinden.

Hou de site in de gaten!
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Na vele jaren goede voornemens om 
mee te doen met de stoomtramloop 
moest het dit jaar maar eens gebeuren. 
Roy had mij inmiddels bestookt met 
mails over hoe mooi deze loop wel niet 
was. En ja, hij staat ook nog eens in de 
top 30 van mooiste loopjes. Slim als hij is 
had hij mij gewoon ingeschreven via het 
bedrijventeam van de herten houderij ’t 
keerpunt. Het is maar goed dat er goede 
mensen achter de organisatie zitten bij 
de stoomtramloop. Ik had mij nl netjes via 
de site ingeschreven. Kreeg echter keurig 
een mail van Melvin:  “maar je staat toch 
al ingeschreven via het bedrijventeam” ?  
O.k . Melvin,  bedankt, dat scheelt weer 
inschrijfgeld. Ik weet niet of het de druk 
was om te moeten presteren maar de 
zaterdagavond voor de loop kreeg ik 
koorts en lag om 21.00 uur in bed. Ben je 
lekker uitgerust zou je denken. Maar de 
volgende morgen was het toch nog niet 
helemaal top. Maar als 3e loper in een 
team waar de 3 tijden bij elkaar opge-

Stoomtramloop 2010
teld worden kon ik mijn maatjes Roy en 
Inge niet in de steek laten. Na een sms 
dat ik toch maar ging starten waren ze 
opgelucht. Ik echter niet want een goede 
tijd zat er voor mij niet in. Maar in dit 
geval was mee doen belangrijker dan 
een goede tijd. Op de heenreis hebben 
wij veel gelachen samen met Gerrit-Jan 
en Ilse Scholtens,  en ook Jan Groot zat 
bij ons in de coupe. Het is echter wel de 
vraag of Roy en Gerrit-Jan de volgende 
keer weer naast elkaar gaan zitten. Ze 
kunnen namelijk niet van elkaar én van 
elkaars spullen afblijven. Je hebt echt het 
gevoel dat je op een schoolreisje bent en 
je hebt die kleuters ook mee. Eenmaal 
aangekomen in Medemblik stukje inlo-
pen en hier en daar een praatje met 
andere loopgroepers en dan de start. 
Zoals gewoonlijk moest “ons fotomodel” 
weer als eerste van start. Maar hij voelde 
zich blijkbaar goed want ik heb hem ook 
niet eerder meer gezien dan in Hoorn. 
Meestal laat Roy zich nog wel even afzak-

ken en lopen wij als team samen met 
Inge de eerste paar kilometers gezamen-
lijk. Het zal aan mij gelegen hebben maar 
ook Inge zag in na 2 km niet meer. Het 
werd een zware halve marathon voor 
mij. De koorts van de avond ervoor had 
zijn sporen na gelaten. Na een voor mijn 
gevoel lange tocht was ik eindelijk op de 
atletiek baan van Hollandia. Uiteindelijk 
zijn wij met het team 3e geworden en 
kijk ik terug om een mooie maar zware 
halve marathon.  Nu een paar weekjes 
rust en dan begint de voorbereiding 
voor een nog veel zwaarder klus “de 
Jungfrau Marathon” in Zwitserland waar 
we als team lopen voor het KIKA-fonds.
Gaan we weer op reis,  alleen de stoom-
tram ruilen wij in voor een camper,  als 
de gezelligheid maar blijft. Ik wens jullie 
allen een goede vakantie. En bij deze: “ 
Roy, jij mag het verslag maken van onze 
reis naar Zwitserland”

Olaf ter Heurne 

Ilona Visker 400e lid Loopgroep Hoorn

Loopgroep Hoorn maakt een 
onstuimige groei door. Op 17 
mei 2010 konden wij Ilona 
Visker als 400e lid welkom 
heten. De deelneemster aan de 
clinic voor de 10 kilometer van 
de Marathon Hoorn eerder dit 
jaar, werd voor deze mijlpaal in 
de bloemen gezet door leden-
administrateur Ed Meunier en 
voorzitter Rogier Hoekema.
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door Guus Hageman

Eens in de twee jaar staat Texel met 
Pasen in het teken van de ultrasport. 
Dan wordt daar de Zestig van Texel 
gelopen, een loop zoals de naam al aan-
geeft van 60 km rondom het eiland.
Naast deze ultraloop is er nog voor de 
“die-hards” een ultraloop van 120 km, 
dus 2x het eiland rond ! De meesten 
die op Texel hun gympies aantrekken 
zijn echter de deelnemers aan de 
estafette; de 60 km verdelen met z’n 
vieren.

Voor de 60 km solo stonden er 420 
deelnemers ingeschreven, slechts 226 
hebben de eindstreep gehaald: de hoge 
temperatuur, het hoge tij waardoor de 
lopers door het mulle zand hebben 
moeten ploeteren hebben duidelijk 
hun tol ge-eist.
Namens Loopgroep Hoorn lieten twee 
oude rotten met een ongekende staat 
van dienst in de loopwereld daar zien 
hoe leuk het lopen kan zijn (Theo 
van Vliet en Lex de Boer, 3e plaats 
M60). Maar ook Inge Smit als enige 
Loopgroep-dame die twee jaar gele-
den de snelste dame op Texel was 
heeft haar beste beentje voor gezet. 

De omstandigheden waren echter dit 
jaar extreem zwaar, de concurrentie 
groot en bijkomende kramp waardoor 
het haar niet gelukt is haar titel te pro-
longeren. Desalniettemin een verdien-
stelijke 6e plaats! 
Guus Hageman stond evenals de voor-
gaande 2 edities weer aan de star t, 
en debutant op deze afstand was Roy 
Gorres die in deze editie 25e overall 
werd.

Ook de estafette-teams hebben goed 
gepresteerd onder de “barre” omstan-

digheden, waarover later meer. Lees 
hier het verslag van Guus over de 
voorbereidingen van- en de belevenis-
sen tijdens de 60 van Texel.

DE 60 TESSELAARTJES 
(door Guus Hageman)
Ja, daar moet je wel voor trainen! – ja 
natuurlijk – maar heb je daar dan de 
tijd voor? – wel als ik op tijd begin – ja, 
maar, wanneer begin je dan? – nou, zo 
rond oktober 2010 – Ok.

Dus ik begon zo’n beetje in januari 
2011. Nieuw jaar, nieuwe voornemens.

En ik moet zeggen: ik liep een goede 
maand januari. Februari was pet, veel 
te druk met andere dingen, maar maart 
2011 was weer een goeie, qua aantal-
len kilometers. Voor mijn doen dan…
De halve van Egmond ging goed, de 
30 van Groet kon ik helaas niet gaan, 
de marathon van Diever – krampen-
drama maar uitgelopen, de marathon 
van Rotterdam – geen goeie tijd, maar 
zonder kramp uitgelopen, zonder stop; 
tussendoor wat 20-ers en een enkele 
30-er.

Gaat dat lukken? – in 2007 in 5.31 en 
in 2009, grotendeels met Inge, in 5.38 
– Ja, maar je bent nu 55 – Huh, o, maar 
dan zit ik in een nieuwe leeftijdscate-
gorie  - Gaat het nú lukken, vroeg ik? 
– We zien wel, ik zie wel waar het schip 
strandt ( Texelse woordspeling).

Zie hierboven mijn hybride gedachten-
spel, à la Gollem.
Mijn schuilnaam Gaius Bonus op mijn 
star tnummer  leek mij een perfecte 
symbolisering van deze tweespalt in 
mijn hersencellen; en bovendien: je 
moet sowieso een beetje gespleten 
zijn om de 60 solo te doen, toch?

Paasweekend 2011: 
de “60 van TEXEL”

Inge Smit Guus Hageman
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Zeker toen later bleek dat het een 
ongekend warm Pasen zou worden, er 
hoog water zou zijn met veel rul zand 
en, naar later bleek, het Texelse strand 
ruim bevolkt zou worden met aan de 
vloedlijn gebouwde zandkastelen en 
spelende kleine kinderen daar omheen, 
was het voor ieder duidelijk: ambiva-
lente hersenschimmen horen hierbij.

Ik reis vrijdagmiddag af met vrouw, 3 
zoons, oudste zus met gezin en een 
paar vrienden. Filedrama: 15.30 uur in 
Den Helder, boot van 18.30 uur…
Nou, zó langzaam zal ik toch niet straks 
op mijn Asics het eiland rondwaren? 
Dit weekend kan alleen nog maar 
sneller gaan,  ha! Rustige mooie, zon-
overgoten dagen gehad: zaterdag een 
wandelingetje, zondag een paar uurtjes 
golf; uiteraard de dagen doorspekt met 
pasta’s, pasta’s en pasta’s. Daar zou het 
niet aan mogen liggen. Geen biertje de 
avond ervoor –‘welk een discipline’, 
prent ik mezelf in.

De grote dag. Op naar het Horntje. 
Gechauffeurd door vrouwlief, haal ik 
enigszins gespannen mijn star tnummer 
op. Ik vraag nog of je hier ook de 30 
km kan doen, maar helaas. Heb toen 
in mijn hoofd de 60 opgesplitst: 30 op 
conditie, 30 of zover het gaat op karak-
ter, en zo heeft deze ultraloop weer 
een mooi gespleten karakter.
10.30 uur. Leuke begroetingen van 
Sander (hij kent me nog!) en uiteraard 
van Roy en Inge, die voorbeeldig heb-
ben getraind. Ook nog van Jos - heel 
aardig hoe hij me veel succes toewenst, 
hoewel ik niet in zijn trainingsschema’s 
voorkom.  

10.35 uur. Het star tschot. Weg zijn we, 
een dagje lopen, gezellig, beetje Texel 
verkennen, beetje strand, beetje bos, 
beetje paden, beetje dijk, beetje leuke 
dorpjes en beetje sprint naar de Finish 
in Den Burg. Moet te doen en leuk zijn, 
als je fris bent.
De eerste 10 loop ik beheerst, ‘rustig-
rustig-rustig’ in mijn hoofd, op gepaste 
afstand achter Inge. Roy is al lang uit 
zicht. Toch is het eerste stuk strand, 5 
km lang, al best heavy. Het bleek later 
het begin van een ongekend zwaar 
parcours te zijn. Bovenaan het duin 
gekomen, even heerlijk strak asfalt! 
Bij de 15 km, met nog soepele tred, 
worden we bij het 1e wisselpunt voor 
de estafettelopers enthousiast door 
medeloopgroepers aangemoedigd. 
Sommigen herkennen me in het rood 
(helaas, het gele Loopgroepshir t kent 
geen V-hals of ritssluiting, dus die liet ik 
in de tas). In cognito lopen, met schuil-
naam en schuilshir t, lukt niet helemaal.

Toen voor de 2e maal het strand 
op. De vloedlijn opzoekend voor een 
beetje harde ondergrond. Het blijkt 
een kunstenaarsparcours: van links de 
op- en afgaande watergolven,  van 
rechts de spelende kinderen met hun 
zandcreaturen. Watergolven over mijn 
schoenen is niet prettig (koelt wel af, 
maar voelt zo zwaar), maar kinderen 
aan het huilen brengen ook niet; beide 
geven immers nattigheid.
Als op een evenwichtsbalk manoevre-
rend sjouwen de lopers zich op een 
rij voorwaarts. Op zoek naar die ein-
deloos ver weg liggende opgang naar 
het duin. 

Eindelijk: we mogen weer het strand af; 
steile klim omhoog, maar de beloning 
boven is dubbelgroot: een verzor-
gingskraampje én de wetenschap dat 
het zand ons vandaag niet verder zal 
tar ten. Zo, dat was 22 km. Uh, tja op 
een derde, zeg maar. Je vond het toch 
leuk, de 60 van Texel? – Jawel, tuurlijk, 
moet je toch minimaal 3 maal gedaan 
hebben.

De 30 km, het 2e wisselpunt, gaan wij, 
mijn schoenen en ik, door in 2 uur 45 
min. Niet echt slecht. Ok, 5 uur 30 
min zit er natuurlijk niet meer in, maar 
onder 6 uur?? Ach, het gaat me deze 
keer toch niet om de tijd, maar of ik ‘m 
überhaupt zal volbrengen. 
Grappig, Lex, Inge en ondergetekende, 
even bij elkaar en later in die volgorde, 
achter elkaar met 50 meter er steeds 
tussen. Lex zegt dat ie niet soepel gaat, 
Inge baalt van het zware strand, ik roep 
dat we er volgens mij bijna zijn.  Bij de 
32 is Lex uit het zicht, bij de vuurtoren 

(35 km) verdwijnt Inge, maar inmid-
dels hebben Netty, mijn vrouw en later 
Margreet, mijn oudste zus zich op de 
fiets achter mij geschaard. En dat hou-
den ze trouw vol. Geen overbodige 
luxe, extra koud water voor over mijn 
hoofd, om af te koelen, en gel voor de 
nodige snelle voeding. Het is nu nog 25 
km echt solo.

Inmiddels De Cocksdorp voorbij, op 
de dijk aangekomen, weliswaar met 
zicht, voor zover je nog wat ziet na 40 
km, op de fraaie blauwe zee, maar wel 
in een monotone setting- dijk, water, 
dijk, water, dijk, water, dijk, water.  

Lex de Boer Roy Gorres
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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 
mogelijk maatwerk te leveren!

AF
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Op weg naar de 42,2 . ‘Die zal en zal ik 
in ieder geval halen’, en daarna… kof-
fiedik kijken. Na 4 uur 16 min. passeer 
ik het bordje ‘marathon’. Ik roep tegen 
mijn begeleidende fietsters dat het nu 
per 5 km, misschien per 1 km aankijken 
wordt. Plotseling voel ik een windvlaag, 
het blijkt estafettesprinter Koen te zijn, 
die dus iets sneller lijkt te gaan dan ik. 
Later hoor ik dat de snelle jongens een 
prachtige 5e plaats behaalden. 

45 km, 3e wisselpunt. Wat een feeste-
lijke begroeting van de Loopgroepers, 
een high-five met John, en ik krijg heel 
even vleugeltjes. Maar die vleugeltjes 
zijn niet zo getraind dat ik doorvloog. 
Hoewel, op naar de 50, en ik loop 
nog steeds! Ik ben al 10 km behoor-
lijk zwaar aan het lopen, het tempo 
is flink gedaald, maar ik WIL NIET 
WANDELEN, want ik ben niet lid van 
wandelgroep Hoorn. Ik moet te meer 
mijn ademhaling controleren, niet ver-
krampen en vocht blijven nemen. Mijn 
vrouw coacht mij – ik heb de afgelopen 
25 jaar nog nooit zo goed naar haar 
geluisterd. Mijn zus kijkt verrast in 2e 
positie toe. Na door het schilderach-
tige dorpje Oosterend te zijn gegaan, 
verschijnt “kraampje 50”. In het middel-
eeuwse Oost langs terrasjes – mijn tijd 
komt nog. ‘Als ik de 55 haal, dan ga ik, 
hoe dan ook, naar de finish’ spookt het 
door me heen. Op naar Oudeschild.

Op kilometer 53 km word ik ingehaald 
door Loopgroep-geel: Theo! Theo?? 
Theo?? Die zou de 60 toch niet meer 
doen?  68 jaar, oudste deelnemer, ik 
groet hem met groot respect, en heel 
even voel ik een minderwaardigheids-
gevoel opkomen. Maar dan: ik kan nog 
13 jaar goed trainen, dan kun je in 
2024 doen wat Theo nu doet. (trou-
wens, ik denk dat Theo volgende keer 
weer meedoet, hij wordt dan de eerste 
70-er die de 60 van Texel gaat flikken!)

Mijn vrouw roept, me aanmoedigend: 
‘kijk, daar is Oudeschild, daar in de 
verte”. Goed en heel lief bedoeld, maar 
ik kijk eerst even naar de volgende 100 
meter. Maar dan, zie je- ze had toch 
gelijk, verschijnen de masten van de 
bootjes van Oudeschild. Nu besef ik 
voor het eerst: ik ga het halen, ik ga 
‘m afronden!!. Op de 55 km de laatste 
verfrissing met sinaasappeltjes, bana-
nen, cola, sportdrank, ontbijtkoek (die 

laat ik liggen) en water. Wat een prima 
verzorging trouwens, hier op Texel. 
Mijn klokje geeft al km’s lang aan: dat 
wordt dik boven de 6 uur. Kan me niets 
schelen, ik ga het halen! Het grote aftel-
len is begonnen: 56, 57, au, even kramp 
in de linkertenen, maar voor het eerst 
vandaag!, 58, 59, weer even kramp in 
dezelfde tenen, nog even een paar 
gemene klimmetjes en dan de laatste 
bocht, de laatste 500 meter. Wietze in 
het vizier ; hij schalt door de speaker mij 
toe: ‘Guus, jij kan veel harder’ – natuur-
lijk, ik heb er toch  voor getraind. Ik zet 
aan en sprint, high-fivend met Wietze 
de finish over. Moe, moe, moe, maar o 
zo voldaan. Zeker ook, omdat ik con-
stant ben blijven lopen. Geen medaille, 
nee natuurlijk niet, het gaat hier om 
de pure sport, om de prestatie. Daar 
past geen medaille bij. De tijd? Hebben 
we het niet over, want daar ging het 
mij toch niet om? Roy finisht knap in 
5.34, Lex in 5.56, Inge in 6.04 en Theo 
in 6.20. Het geeft aan hoe zwaar deze 
editie was.

Over 2 jaar? Ja, natuurlijk ga ik weer, tenzij 
2e paasdag en 2e pinksterdag op één 
dag vallen – dan doe ik de 120. Ik ben 
nog jong, en bovendien… daar ga ik toch 
voor trainen?! In mei doe ik alvast onze 
eigen marathon in Hoorn.
Gaan jullie in 2013 ook mee, Peter, Wim, 
Sander, Rita, Ronald, Klaas, Gerrit-Jan??
Maar eh,……. je moet er wel voor trai-
nen, hoor! 

Bij de estafette-teams was het voorin 
bij de heren een stuk minder span-
nend dan de voorgaande jaren. Grote 
verschillen tussen de diverse podium-
plaatsen. De lopers van het 1e heren-
team van onze club, met daarin Sander 
Groot, Ronald Tromp, Theo Quist en 
oud-Loopgroeper Koen Selie behaal-
den een verdienstelijke derde plaats bij 
de wedstrijd-teams. Een recreanten-
team uit België gooide echter roet in 
het eten; zij waren ver uit de snelsten 
en wonnen dus de wedstrijd, waardoor 
er een aantal verschuivingen plaats 
vonden in de algehele ranglijst.
Bij de dames was het echter wel raak. 
De dames (Christel Brandhof, Rita 
Quist, Mirjam Zuurbier en gast-loop-
ster Jacqueline Prins) behaalden de 
derde plek in deze sterk bezette editie 
en lieten op deze manier Loopgroep 
Hoorn weer van zich horen.
Maar ook de andere teams hebben 
hun beste beentje voorgezet, en met 
veel plezier en geploeter de eindstreep 
weten te halen. Twee teams echter 
buiten de tijdwaarneming, maar de 
omstandigheden waren dan ook zoals 
eerder benoemd zeer extreem tijdens 
dit paasweekend.
Al met al een zeer geslaagd weekend 
waarbij de meesten zeer genoten heb-
ben.
Nu maar weer uitkijken naar de vol-
gende editie in 2013 !

Jaqueline Prins     Rita Quist     Mirjam Zuurbier    Christel Brandhof 
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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

Nu 10% korting op alle 
Odlo kleding bij De Trek 
Outdoor tegen inlevering 
van deze bon, 
geldig tot 31 juli 2011
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Marathon Hoorn
De voorbereidingen op de Schutz 
marathon van Hoorn zijn in volle gang. 
Loopgroep Hoorn is nauw betrokken 
bij de stichting marathon Hoorn. Dat 
betekend ook dat veel leden al druk in 
de weer zijn om ook de editie van 2011 
tot een succes te maken. In 2010 hebben 
de lopers de marathon met een gemid-
deld cijfer van 8,2 beoordeeld. Hier 
kunnen alle vrijwilligers met recht trotst 
op zijn. Ook dit jaar willen we er natuur-
lijk alles aan doen om het evenement 
te doen slagen en misschien nog wel 
beter dan vorig jaar. Zo langzamerhand 
komt de marathon steeds meer onder 
de aandacht van de lopers. Folders 
zijn uitgedeeld, en zijn terug te vinden 
bij de vele verenigingen en loopjes. 
Posters komen nu op verschillende loca-
ties te hangen. De informatieboekjes zijn 
gedrukt, en worden op de verenigingen 
verspreid. Het deelnemersaantal staat nu 
nog ongeveer gelijk met 2010. Uiteraard 
hopen we over het uiteindelijke aantal 
heen te gaan, dat zou fantastisch zijn. Heb 
je je nog niet opgegeven, doe dat dan 
alsnog op www.hoornmarathon.nl
Ook zijn we blij met tal van sponsoren 
die ons ook dit jaar weer willen helpen 
om Hoorn als hardloopstad op de kaart 
te zetten. De bedrijvenloop komt nog 
langzaam op gang. Terwijl dit een hele 

leuk en gezonde bedrijfsbezigheid is. 
Samen toewerken naar een doel en je 
als bedrijf op een sportieve manier pro-
fileren. Om de drempel wat te verlagen 
zijn de tarieven voor de 10 km bedrij-
venloop verlaagd. Zie ook de website 
www.marathonhoorn.nl
In januari is Loopgroep Hoorn weer 
gestart met de loopclinic voor de mara-
thon Hoorn. Dit jaar hebben er meer 
dan 100 deelnemers ingeschreven voor 
1 van de 3 afstanden van de marathon. 
Dit is natuurlijk een fantastisch aantal. Er 
wordt getraind in 2 groepen, 1 groep 
halve marathon en marathon lopers en 
een groep 10 km lopers. Allen onder 
leiding van enthousiaste trainers van 
loopgroep Hoorn: Ruud, Jeroen, Klaas 
en Rogier. 
Er wordt hard en enthousiast getraind 
om de doelen waarmee de lopers zich 
opgegeven hebben te bereiken. Iedere 
vrijdag staat er een artikel in de krant van 
3 lopers van de loopclinic. 
Zij worden gevolgd in voorbereiding op 
hun marathon Hoorn. Hopelijk mogen 
we alle loopgroepleden op 22 mei 
begroeten! Als loper, als vrijwilliger of 
voor aanmoedigingen langs het par-
cours.

Tot 22 mei 2011!
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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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