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Zoals velen hebben gemerkt, is er
weer een aantal gebeurtenissen voorbij gegaan. Denk aan de opbouw naar
de Koninginneloop waar iedereen
druk voor in de weer is geweest. Dit
is een uitstekende avond geworden.
Enthousiaste lopers hebben een mooie
prestatie neergezet. De Clinic voor de
Marathon van Hoorn is inmiddels afgelopen en ook hier hebben veel nieuwe
lopers meegedaan en daarbij zijn er
goede prestaties neergezet. Soms geldt
dat niet voor iedereen waaronder ikzelf.
Voor de mensen die het nog niet hebben gehoord, ik heb de marathon niet
uitgelopen . Mede door het mooie weer
(ik was lichtelijk verbrand), een kleine
botsing en een voorbereiding die beter
opgebouwd had moeten zijn, ben ik
na 27 kilometer tot de conclusie gekomen dat het verstandiger zou zijn om
te stoppen. Jammer maar helaas. Nu
weer opbouwen naar een volgende loop.
Zondag 10 juni is de Stoomtramloop
geweest, na de les van de Marathon van
Hoorn heb ik me deze ochtend goed
ingesmeerd met zonnebrandcrème, zit
nu standaard in mijn tas! Verder zijn er
veel mensen die de Start-2-Run en de
Wijkenloop hebben gedaan, ook deze
mensen hebben een mooie prestatie
neergezet. Het gezellige lopen met elkaar
tijdens de training is een van de redenen
waarom men door blijft gaan met hardlopen. De mensen die na deze clinic lid
zijn geworden zijn van de Loopgroep wil

ik nogmaals welkom heten binnen de
club. Het doel van de club is het plezier
hebben tijdens het hardlopen en saamhorigheid is daarbij belangrijk. Dat maakt
onze vereniging een club waar je gezellig
na het lopen een kop koffie of thee blijft
drinken en elkaar opzoekt om te praten
over een loop in de buurt om daar
met elkaar af te spreken. Momenteel is
het bestuur druk bezig met het opzetten van een clubkledinglijn. Deze kan
besteldworden via de website. Elders in
het clubblad zal er meer komen te staan.
Het idee om een “eigen” clubkledinglijn
te starten is door verschillende leden
aangedragen. Met dit idee is nu een start
gemaakt en het zal verder worden uitgewerkt. Met deze “eigen” clubkledinglijn
wil het bestuur de vereniging nog duidelijker neerzetten als een herkenbare
Loopgroep. Iedereen die onze leden
ergens heeft zien lopen zal ons sneller
herkennen bij een volgend evenement.
De feestcommissie is druk bezig om een
feest te organiseren voor 21 september
in verband met het 15 jarig bestaan
van de Loopgroep, daarom wil ik tegen
iedereen zeggen: houd de website goed
in de gaten!
Dan rest me iedereen nog een goede
vakantie te wensen met mogelijk veel
(trainings)loopjes in een nieuwe (vakantie)omgeving.
Groeten,
Bertho Elings

Blessureleed en doorzettingsvermogen

Afgelopen september ben ik begonnen
met de start to run. Ik had daarvoor al
eerder gelopen, maar door een blessure
aan mijn knie heb ik er een tijdje uit
gelegen. Toch is het altijd blijven kriebelen bij me, als ik onderweg hardlopers
zag verzuchtte ik elke keer weer dat ik
toch ook wel weer wilde. Toen het beter
ging met mijn knie was de drempel toch
een beetje hoog en schoof ik het steeds

weer voor me uit. Maar toen zag (sinds
18 mei j.l. mijn vrouw) Natasja reclame
staan van start to run en vroeg toen
aan mij of ik dat leuk zou vinden. Dat
vond ik zeker leuk en heb me meteen
ingeschreven. Intussen was ik wel wat
kilo’s aangekomen, dus het hardlopen
viel me op het begin wel zwaar, maar
ik heb de cursus afgemaakt en me toen
gelijk lid gemaakt van Loopgroep Hoorn,
zodat ik de motivatie zou blijven houden
te blijven lopen. Inmiddels ben ik sinds ik
hardloop 20 kilo afgevallen!
Helaas ging het eind februari weer mis
met mijn knie, maar gelukkig was het een
minder langdurige blessure dan daarvoor.
In april heb ik meegedaan met de 5 km
“Krakelingenloop” in Heukelum. Dit was
voor mij erg leuk omdat ik van oorsprong uit de Betuwe kom en Heukelum
dus bekend terrein voor me was.
Tijdens de loop had ik nog wel wat
last van mijn knie en merkte ik ook dat
ik een tijdje niet getraind had, ik heb
veel gewandeld tussendoor en heb er
48 minuten over gedaan. Daarna ging

het steeds beter met mijn knie en ben
ik weer lekker aan het trainen gegaan.
Want ik had me ingeschreven voor de
4.7 km van de Stoomtramloop
hier in Hoorn. En vandaag (10 juni 2012)
was het dus zover... ik had wel een redelijk goede voorbereiding gehad, maar
de laatste training had ik 20 minuten
gelopen, 3 minuten gewandeld en weer
20 minuten gelopen. Het enige wat ik
hoopte (dat was mijn doel) was dat ik de
4.7 km in 1 keer kon lopen zonder wandelen tussendoor en het liefst binnen de
45 minuten. De weersomstandigheden
waren super! Het was heerlijk weer, het
zonnetje scheen en ik had er echt super
veel zin in! Om 11:00 uur ben ik met de
stoomtram vanuit Hoorn naar Wognum
gereden en om 12:10 uur klonk het
startschot. Ik heb erg genoten van de
route en mijn doel is behaald, want ik
heb het in 1 keer gelopen in 00:43:50! Ik
ben dus een trots en tevreden mens! :o)
Groetjes,
Bianca Kalff-Koenen

Een nieuwe columnist
k zal me even voorstellen, ik ben Amber
Schoen, ik ben sinds oktober 2008 lid
van de Loopgroep. Veel lopers zullen me
misschien wel kennen, omdat ik meestal
3 keer in de week op de club verschijn.
Maar aangezien we ondertussen een
flinke club zijn, zullen er ongetwijfeld
lopers zijn die geen beeld bij mij hebben.
Ik ben getrouwd met Marco, en samen
hebben wij 2 heerlijke dochters van 15
en 10 jaar oud. Ik werk 3 dagen in de
week op het Douane Laboratorium in
Amsterdam, waar o.a. allerlei goederen
worden onderzocht om ze in te delen
in het Tarief van Invoerrechten. De indeling van diverse producten is afhankelijk
van de samenstelling. Ik werk daar sinds
1988, eerst als chemisch analist, toen
als managementondersteuner en nu als
kwaliteitscoördinator. Ons lab is nl. geaccrediteerd, wat wil zeggen dat wij volgens
een strenge kwaliteitsnorm werken. Ik
bewaak samen met een collega het

kwaliteitssysteem, dat wil zeggen dat wij
constant controleren of er wel volgens
de procedures wordt gewerkt en of
deze procedures voldoen aan hetgeen in
de norm is beschreven. Je begrijpt, ik heb
het daar erg naar mijn zin, want volgend
jaar vier ik mijn 25-jarig jubileum!
Waarom nu een column? Er werd mij
gevraagd of ik in de clubbladcommissie
wilde. Omdat ik ook al in de opvangcommissie zit en in de organisatie van
Marathon Hoorn, heb ik daar (met pijn
in mijn hart overigens) nee tegen gezegd,
maar heb ik aangeboden een column
te schrijven. Eerder was Lou Coevert
columnist en ik vind het jammer dat er
geen opvolger is gekomen. Zelf schrijf ik
al zo’n jaar of 10 een column voor volleybalvereniging NIVO. Voor mijn hardloopcarrière heb ik altijd gevolleybald, maar
door een schouderblessure die gepaard
ging met 3 operaties ben ik omgeschoold naar hardlopen. Als het meezit

kan ik de column combineren met de
column voor het NIVO clubblad. Ik hoop
dat jullie mijn columns zullen waarderen,
schroom niet om opbouwende kritiek
te leveren, want columns schrijven is iets
wat ik spontaan doe en waar ik niet voor
heb geleerd. En een mens is natuurlijk
nooit te oud om wat te leren toch??
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Schutz Marathon Hoorn 2012
een daverend succes
De editie van de Schutz Marathon
Hoorn 2012 gaat de geschiedenisboeken in als een bewogen evenement.
Allereerst moest de datum worden verplaatst wat de organisatie voor grote
uitdagingen bracht. We kunnen echter
concluderen dat het harde werk van de
vele vrijwilligers heeft geleid tot een zeer
succesvol evenement. Dit jaar mochten
we maar liefst 1.666 lopers begroeten
op zondag 13 mei jl. een record! Ruim
1.861 inschrijvingen heeft de organisatie
mogen ontvangen.
Het evenement leeft in Hoorn als nooit
tevoren en dat heeft de organisatie
geweten. Nog nooit is er zoveel mediaaandacht geweest voor het evenement.
Nadat het Westfries Weekblad een
prachtige special had opgenomen over
de Schutz Marathon Hoorn bleef het
Noordhollands Dagblad niet achter.
In de krant van zaterdag stond een
prachtig interview met de meester in
hardlopen, Lex de Boer. Daarnaast trok
de deelname van Sonja Bakker en Dean
Saunders aan de 10 km loop de aandacht. Na afloop van het evenement

een prachtige foto op de voorpagina
van de krant en op dinsdag nog een
keer een hele pagina vol met sfeerfoto’s
van toeschouwers. De redactie van het
Noordhollands Dagblad was overspoeld
met inzendingen.
Zondag direct na de start van de

Marathon werd geheel in stijl met een
stretched Limo de heer en mevrouw
Schutz, Jamie Faber (vriendin van Dean
Saunders) en Miss Marathon Hoorn
Maaike Reus voorgereden. Mitsubishi
dealer Pieter Ursem was verantwoordelijk voor deze stunt en liep zelf enthousi-
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ast mee met de 10 km. Onder toeziend
oog van broer Ben volbracht Dean
Saunders de 10 km loop met verve.
Sonja Bakker bleef hem echter voor
zodat onder de BN-ers de prijs dit keer
naar de meisjes ging. Volgend jaar gaan
we samen met de sponsors zorgen voor
nog meer BN-ers aan de start van de 10
km loop. Wie weet dat het zo aantrekkelijk wordt dat RTL Boulevard er aandacht
aan zal besteden.
Nieuw waren dit jaar de Kidsloop en de
5 km aan het evenement toegevoegd.
Het aantal deelnemers zat bij beide
lopen dicht bij de 100 en hebben een
mooie start gemaakt. Het traditionele
kanonschot boezemde bij de jongste
deelnemers nog enige angst in maar
direct daarna gingen ze echt los. Het
was prachtig te zien hoe de kinderen tot
het uiterste gingen om een fantastische
prestatie neer te zetten. Bij de Marathon
won dit jaar bij de mannen de Pool Jan
Wroblewski in een tijd van 2.48.07.
Bij de dames was onze eigen Inge Smit
voor de derde keer in successie de glo-
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rieuze winnares van de Marathon in een
tijd van 3.30.52.
Bij de Univé halve Marathon won het
dappere bedrijfsteam van RunColor
dat volledig uit loopgroepers bestond.
Onder aanvoering van onze markante
loper Sander Groot (2e overall!) liep het
team zich naar de overwinning en haalde
een fraaie prijs binnen voor RunColor en
Loopgroep Hoorn. Bij de finish werkten
de vrijwilligers zich in het zweet om de
lopers op gepaste wijze te ontvangen
en te voorzien van water en de welverdiende medaille. De overall winnaars
werden gehuldigd door onze prachtige
Miss Marathon Hoorn, Maaike Reus en
de al even prachtige Miss West-Friesland,
Lindsey Abdoelkariem.
De editie heeft geleid tot grote tevredenheid bij de sponsors en de belangrijksten, waaronder Schutz Fashion Group,
hebben hun medewerking voor volgend
jaar al toegezegd. Naast het naamgeverschap van de halve Marathon levert
sponsor Univé een substantiële bijdrage
aan de barbecue voor de vrijwilligers.

Deze sponsor is oprecht van mening dat
naast de lopers en de sponsors ook de
vrijwilligers een mooie beleving moeten
hebben van het evenement. Deze vonk
sloeg over naar De Keizerskroon die
ondermeer de lunchpakketten voor de
vrijwilligers volledig heeft gesponsord.
De Schutz Marathon Hoorn heeft de
status van het grootste sportevenement
van de stad meer dan waargemaakt.
De organisatie is in handen van de
Stichting Marathon Hoorn maar wordt
in zeer belangrijke mate ondersteund
door leden van Loopgroep Hoorn. De
organisatie zit al weer vol plannen voor
volgend jaar en de editie van 2013 zal
in het teken komen te staan van meer
deelnemers aan de 42,2 km van de
Marathon. Graag tot volgend jaar, dan
met 42 lopers van Loopgroep Hoorn
aan de start van de Marathon?
Met sportieve groeten,
Martijn Mengerink – Secretaris Stichting
Marathon Hoorn

21 septembe
r

15

2012

17 september 1997 - 17 september 2012

Feestavond
15-jarig be
staan

Kom op 21 september naar de gezellige feestavond van onze club.
Het feest vindt plaats bij v.v. Always Forwards, waar vanaf
21.00 uur een swingende band speelt, onder het genot van een
drankje en een hapje.
Voor deze avond zouden wij het leuk vinden als jullie wit / goud
(of accenten) gekleed komen.
Voor leden is het feest gratis, niet-leden betalen € 7,50
Voorafgaande aan het feest is er een badmintontoernooi van
19.00 - 20.30 uur.
Aanmelden graag voor 8 september via fc@loopgroephoorn.nl
of door het antwoordstrookje te deponeren in de ton die in de
kantine staat.

✂

Ik doe wel / niet* mee met de badmintontoernooi, met ...... personen
Ik kom op de feestavond, naam: ......................................................................................................
Ik neem een introducé mee, naam: ..............................................................................................

(* doorhalen wat niet gewenst is)
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Loopgroep Hoorn 15 jaar groot
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Kikkervoeten

er ook nog eens anders door
Voor de 4e keer heb ik de clinic gevolgd
lopen, ja hoor, het lijkt wel een ...
ter voorbereiding op de Halve Marathon
wijf! En wat daar nou mis mee is
in Hoorn. Nu heb ik al vaker (12 keer
weet ik niet, want zelf ben ik toch wel
om precies te zijn) een halve marathon
blij dat ik als een “wijf ” loop en niet als
gelopen, maar met het meedoen aan
een hijgende, naar lucht happende kerel.
zo’n clinic hoef je niet na te denken over
Maar, ik ben het er wel mee eens, het ziet
een schema want dat wordt voor je
rencombinatie
er niet uit! Of komt dat omdat we het
gedaan. Gewoon zorgen dat je er bent
van schoenen, shirt en
niet gewend zijn?
en klaar is Klara. Een tweede reden, of
zelfs haarelastiek, raak geïnteresseerd
De trainer wordt omgedoopt tot Kwak
eigenlijk is dat de hoofdreden, is dat het
in lopen op die lelijke kikkervoeten. En
en elke week is Kwak doelwit van grapzo’n band schept om samen naar iets
gelukkig met mij nog een paar lopers.
pen, maar hij doorstaat ze goed. Hij is blij, Tuurlijk zit zo’n kikkervoet vreemd, krijg
toe te trainen c.q. te leven. Alle neuzen
hij loopt lekker, heeft geen blessures en... je hem moeilijk aan en is met name je
dezelfde kant op en rennen maar! Zie ik
Loopt harder dan ooit tevoren. Oei, wie
op de eerste training tot mijn verbazing
kleine teen niet blij. Maar... Je gaat erop
wil dat nou niet?
dat meneer de trainer van die oerlelijke
lopen zoals lopen is bedoeld. En aanals deelnemers
van de clinic krijschoenen0229
aan heeft waarbij
je tenen
gezien deze dame het bijna complete
- 24
42 Wij
34
| www.boekweitolie.nl
apart zitten. Nou, da’s nou niet bepaald
gen er zelfs een informatie avond over, arsenaal aan blessures al heeft meegegenaamd Barefoot Running. Hilariteit
het schoolvoorbeeld waarbij alle tenen
maakt (van schenen, kuiten, knieën, heup,
alom, niet 1 kikker maar een hele sloot
ehh…neuzen dezelfde kant op staan. De
rug tot fibulakopje aan toe), vind ik het
vol! En het onmogelijke gebeurt, ik als
grappen zijn niet van de lucht.
een poging waard om het te proberen,
ijdele loper die zorgt voor de juiste kleuDe trainer met kikkervoeten... En je gaat
samen met nog een loopmaatje.
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We besluiten de cursus Barefoot Running
te gaan volgen en passen van tevoren
deze 5fingers, zoals ze in het echt heten.
Daarna zijn Kwik en Kwek klaar voor de
start! Samen met Kwak natuurlijk.
De cursus wordt gegeven door een wat
oudere man, we hebben ons laten vertellen dat hij een fenomeen is op gebied
van barefoot running. Soms gebruikt hij
die 5fingers, maar meestal loopt hij echt
blootsvoets. We leren veel over houding
en de looptechniek, want die is beduidend anders dan de looptechniek op de
gewone hardloopschoen, waarbij 90%

van de lopers een haklanding heeft. Maar
met deze schoenen zonder demping, laat
je het wel uit je hoofd om op je hak te
landen, want dat doet zeer!!
De cursus is nu nog maar 2 weken
onderweg, we hebben nog 5 keer te
gaan en dan... Zal ik lopen op kikkervoeten. Hele fleurige geel-rood-roze nog
wel, die uiteraard passen bij mijn kleding.
Maar o jee, ze vallen wel op! Slik. Had
ik nou maar gewoon zwart-witte genomen... Één ding is duidelijk, je kunt niet
van het ene op het andere moment je
gewone hardloopschoenen bij het vuilnis

zetten, want je moet echt wennen aan
barefoot running met 5fingers. Gelukkig,
niet meteen een wijkenloop van 10 km
op die dingen, want o, o, iedereen gaat
vast naar me kijken. Alleen het idee al!
Nou ja, ik hou me er maar aan vast dat ik
hopelijk minder blessures zal krijgen, wie
weet wat sneller zou kunnen gaan lopen
en de kleur die ik krijg van schaamte
in ieder geval bij mijn kikkervoeten zal
passen!
Amber Schoen

Even voorstellen
Inmiddels kent iedereen binnen de
Loopgroep hem wel: Jan Doodeman, 63
jaar en bijna 40 jaar getrouwd met “zijn”
Aatje. Jan heeft 3 zonen, en inmiddels
ook 2 kleinkinderen. Samen met Aatje
woont Jan alweer 6,5 jaar in de wijk
Bangert-Oosterpolder in Zwaag.
Jan is tevens alweer een aantal jaren
lid van Loopgroep Hoorn. Hij is echter
reeds begonnen met hardlopen in de
jaren tachtig nadat hij van baan veranderde. Een kantoorbaan bezorgde hem zoals
hij het zelf zegt een “horeca-spoiler”. Met
de gehele familie werd begonnen met de
toen nog nieuwe rage: hardlopen. Al snel
werden de kilometers uitgebreid en Jan
z’n passie was begonnen.
Nadat hij gestopt was met roken bemerkte hij dat de conditie met sprongen
vooruit ging, en naast het korfballen en
tennissen heeft hij zelfs nog vrije tijd over
voor andere zaken; het geeft hem extra
en nieuwe energie. In de jaren tachtig
liep hij wel eens van Westerblokker
naar de Oosterpoort in Hoorn, de dijk
op, naar Enkhuizen, de Westerstraat, en
de hele Streekweg weer naar Blokker
terug. Talloze voetstappen heeft hij achtergelaten in de bossen van de Veluwe
rond Epe en Heerde, een traject van
ruim 20 km.
Jan probeert momenteel om drie keer
in de week te trainen, waarvan tweemaal op de baan. Heel soms pakt hij een
vierde keer mee door de week.
Jan vind het leuk om met de vele georga-

niseerde lopen in de buurt mee te doen,
vaste prik zijn de Halve van Egmond,
Groet uit Schoorl, de Dijkenloop van AV
Hollandia, de Stoomtramloop, de Dam
tot Damloop en vele andere loopjes.
Zijn favoriete afstand is de halve marathon waar hij er al veel van gelopen
heeft en er nog veel van hoopt te kunnen lopen. “Je ziet om je heen dat het
ouder worden mankementen met zich
meebrengt; momenteel zit ik zelf ook
met een blessure”. Hij hoopt echter start
klaar te zijn voor de Wieringermeertrail
(welke op 1 juli a.s. gehouden wordt)
aangezien je een dergelijk evenement
niet mag missen. Helaas kan hij nooit
deel nemen aan de loopjes van de
Loopgroep aangezien hij altijd helpt met
organiseren.
Aangezien Jan al vroeg gestopt is met
werken en hij toch iets om handen wilde
hebben heeft hij zijn passie voor het
lopen gecombineerd met zijn “afkomst”
uit een textielnest. Samen met zijn zoon
die all-round ict’er is, heeft hij de internetkledinglijn RunColor opgezet, hoofdzakelijk gespecialiseerd in hardloopkleding.
Een bedrijf waar bijna alles mogelijk is, op
maat gemaakte kleding, met eigen logo’s
of opdruk verkrijgbaar, alle kleuren leverbaar, gemaakt van hoogwaardig materiaal.
Goedkoper kan altijd, maar Jan heeft
kwaliteit hoog in het vaandel staan,
evenals het feit dat hij geen gebruik
maakt van de lagelonenlanden. Jan vindt
een uniforme uitstraling naar buiten toe

ook heel belangrijk. Trots is hij dan ook
op het Loopgroep Hoorn RunColor
team wat tijdens de afgelopen Marathon
van Hoorn aan de start stond en in de
prijzen liep. Ook Inge Smit die in Run
Color loopt, liep zich in de kijker door
de marathon voor de derde keer op rij
met goud af te sluiten. Zowel de club als
RunColor vallen hierdoor op tijdens de
diverse wedstrijden. “Ik ben best trots op
mijn nieuwe merk in hardloop- en sportkleding” zegt Jan. En dat mag ook best
gezien de overwegend positieve reacties
van zowel lopers als toeschouwers.”
Jan hoopt door te kunnen blijven lopen
tot na zijn zeventigste. En, maar misschien
een utopie, nog een keer een marathon
te lopen en wel die van Amsterdam. Zijn
schoondochter daagde hem uit om deze
afstand in 2013 samen af te leggen. Voor
nu dus herstellen, trainen en in conditie
blijven. Wie weet zien we hem dan ooit
aan de start van de marathon staan….in
z’n eigen unieke RunColor outfit!
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Het Pinksterweekend Apeldoorn 2012
Wij, de Rikkelmannetjes waren de
nieuwkomers van het Pinksterweekend.
Vandaar ons verslag van een zeer
geslaagd weekend. Helaas kon ik (Inge)
niet het hele weekend mee, want er
moest gewerkt worden. Dus Joop had
alvast het tentje klaargezet tussen 2
grote caravans in, stonden we lekker
beschut, en heel gezellig. Hij kon mee
rijden met Jos en Carin, met al zijn spulletjes. Dus ik dacht dat ik niet zoveel mee
hoefde te nemen, maar het bleek een
klein tentje te zijn waar prima in geslapen
kon worden, maar was vergeten dat je
ook bagage mee hebt dus de volgende
keer maar een extra tentje mee voor al
die spullen, maar nu konden we gebruik
maken van de opslagruimte van Ton en
Jurria, waarvoor dank.
De vrijdagavond was dan de eerste
loop over een afstand van 17 km met
tropische temperaturen, dat ging allemaal zeer goed voor iedereen, want
ze waren allemaal fris en fruitig en de
sfeer zat er al goed in, zo heb ik uit de
verhalen begrepen. Het is een hechte
groep zo met elkaar en dat merkte ik
gelijk toen ik zaterdagavond aankwam op
de zorgboerderij waar de 2e loop werd
gehouden, Wat een mooie omgeving en
goed dat er zoiets als navigatie bestaat,
anders had ik dat vast niet gevonden.
Na de start kon ik mooi even rondkijken tussen al die diertjes, waaronder
konijnen, koeien, geitjes, waar er een de
fles kreeg, helemaal leuk om dat zo te
zien. Ondertussen werd er natuurlijk
flink gelopen, het was 14,5 km dus niet
zo veel tijd want ze kwamen alweer
snel terug, dan moet er natuurlijk aan
de finish gestaan worden om iedereen
aan te moedigen. Na afloop konden de
lopers na inlevering van een consumptiebon een sate en een loempiaatje eten.
En ja hoor, ik mocht dan eindelijk mijn
tijdelijk onderkomen zien, wat zag het er
allemaal gezellig uit. Joop had nog lucht
over om mijn luchtbed op te pompen!!!
Maar voordat ik mijn tentje in kon, kwamen ze allemaal bij elkaar en werden er
chips, nootjes, kaas, bier en zelfs wijn op
tafel gezet, wat een gezelligheid. Na een
goede nachtrust was het weer tijd voor
de lopers om zich klaar te gaan maken
voor de 3e loop en die ging over 8,5 km.
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Dus in de middag nog genoeg tijd over
om allemaal ieder voor zich leuke dingen
te gaan doen. Wij zijn naar de Apenheul
geweest, wat was dat leuk en wat hadden we het getroffen met het weer. En
wat was iedereen aardig tegen elkaar en
wat een saamhorigheid, vooral ook wat
ze allemaal voor ons aan kwamen dragen. Zoals ik al eerder zei was het voor
ons de eerste keer dat we mee gingen
en dan vergeet je nog wel eens wat mee
te nemen. Tandpasta, brood, beleg, eieren
enz., maar geen nood iedereen dook zijn
of haar tent of caravan in en kwam met
van alles aanzetten, Dus wij hadden een
goedkoop weekendje, waarvoor dank
hihi. De laatste dag was het een afstand
van 20,1 km en aangezien mijn mannetje
zo in progressie is en ik hem nog lang

niet had verwacht miste ik zijn finish,
zal het dan toch door die bietensap
komen??? Dat was even jammer maar
al met al was het een zeer geslaagd
weekend,met ontzettend leuke en lieve
mensen, die allemaal ieder voor zich een
fantastische prestatie hebben neergezet.
En dan worden er ook nog prijzen in
de wacht gesleepd door Rita en door
Henk allebei de 3e plaats. Het duurde
alleen erg lang die prijsuitreiking in de
tropische hitte maar dat mocht de pret
niet drukken. Apeldoorn heeft gehoord
dat de Loopgroep Hoorn in grote getale
aanwezig was.
Heel veel lieve en sportieve groetjes van
Inge Rikkelman-Kok

Marathon van Hoorn

Zondag 13 mei, een rare zondag. De dag
dat de Marathon van Hoorn zal plaatsvinden. Maar, helaas door dwalingen van
de ambtenarij van de Gemeente Hoorn
zijn er diverse evenementen op deze
datum geprikt. Toezeggingen werden
gedaan aan Jazz-weekend, Marathon van
Hoorn en Koopzondag. De laatste zondag van de maand is het altijd koopzondag, maar daar viel de 1ste Pinksterdag.
Deze koopzondag werd verplaatst naar
20 mei.
De ambtenarij vond dit een beetje te
veel van het goede (in verband met veiligheid), dus er moest(en) evement(en)
wijken naar zondag 13 mei. De Marathon
van Hoorn moest het onderspit delven.
Ook waren bij de Marathon van Hoorn
wijzigingen. De start van de 10 km en de
finishplek. De 10 km-lopers startte in de
Pakhuisstraat. Bij de vorige edities waren
alle starts op de Draafsingel.
De Roode Steen was in de vorige edities het domein van hardlopers. Dit jaar
was het in het Kleine Noord. Weg sfeer.
De meet was voor de deur van modezaak Schutz (de hoofdsponsor van dit
evenement). Voor velen kwamen deze
veranderingen als een complete verrassing. Een week eerder de Marathon, niet
meer finishen op het gezellige plein van
Hoorn, afspraken verzetten. Het publiek

kon voorheen op de Roode Steen op
verschillende terrassen plaatsnemen en
genieten van de prestaties cq binnenhalen van de lopers. Nu was er alleen een
terras ter beschikking bij Keizerskroon
die constant mudvol was. Tevens was er
ook weinig ruimte voor de overige sponsors om extra dingen te doen.
Door deze verschuiving van datum
moest ik mijn programma ook aanpassen. De bedoeling was om op zaterdag
12 mei - als voorbereiding van deze
halve – een 10 km lopen in Beverwijk.
Dit samen met mijn jongste broer. Nu
stond ik in twijfel om deze loop te laten
schieten of heel rustig aan te doen en
dan een dag later lekker knallen. Een
andere mogelijkheid was de 10 km
lekker knallen en de volgende dag als
vrijwilliger gaan helpen. Heb besloten
gewoon op zaterdag lekker een rustige
training af te werken. Mijn wens is namelijk om eens een 21,1 km-loop onder de
1.30.00 te gaan lopen. (Een mens moet
toch wat te wensen hebben.) Zit altijd
1 of 2 minuten erboven. Dus het moest
zondag 13 mei maar eens gebeuren om
deze tijd te halen.
Tijdens een gesprek met Jan Doodeman
kwam ter sprake dat hij een team
wil inschrijven. En wel onder de naam
Runcolor.nl. Jan zei dat Sander (de cap-

tain) nog paar mensen zocht om het
team te completeren. Had er wel oren
naar en heb me toen aangemeld. Het
Runcolor.nl-team bestond uit: Sander
Groot, Ronald Tromp, Fred Spruit,
Wouter Ebbing, Olaf ter Heurne, Alex
Gitzels, Rob de Vrieze, Theo en Rita
Quist en mezelf. Helaas moest Wouter
Ebbing afhaken vanwege een blessure,
maar Sander had een goede vervanger,
namelijk Robin Schonenberg. Jan was
zeer content met deze mensen, want hij
vindt ons allemaal toplopers. Hij rekent
op een hoge positie in de uitslagenlijst. Sander garandeerde hem dat het
Runcolor.nl-team zou eindigen tussen de
eerste vier plaatsen.
Na een woensdagavondtraining was
er een bijeenkomst met de teamleden. Er werd toen een keuze gemaakt
omtrent de kledij. Na kort beraad werd
er unaniem gekozen voor een singletje
in het Loopgroepgeel. Verder stond op
de voorkant het logo van Runcolor.
nl en op de achterkant het logo van
LOOPGROEP HOORN. De broekjes
waren in het zwart met gele strepen en
wijde pijpen. Zodra het materiaal binnen
was werd er gepast en gemeten.
Terug naar de gedenkwaardige zondag
13 mei. Lekker vroeg op. Ilse moest zich
om 09.00 uur melden bij de organisatie
11

Instituut D&C
Slijmbeursontsteking
•
•
•
•
•
•
•
•

Pijnklachten in de schouder kunnen het gevolg
zijn van een overvulling of ontsteking van de
slijmbeurs. De slijmbeurs kan overvuld raken
door overbelasting, (repeterende) wrijving, inklemming/impingement of een trauma. Bij een
chronische slijmbeursontsteking zal het peesmateriaal vaak eveneens aangedaan zijn. Daarom wordt tijdens
het echografisch onderzoek ook het omliggende weefsel bekeken
en aan de hand van de bevindingen een behandelplan opgesteld.
Oefentherapie, houdings- en bewegingsadviezen, belastingbeperkende maatregelen, ESWT* en massagetherapie zijn middelen om
u van uw klachten af te helpen.

Fysiotherapie
Echografie
Shockwave
Preventieve
gezondheid
Slijmbeurs- en
peesklachten
Schouder, elleboog,
pols, heup, knie,
hiel en voet
Rug en nek
Stoelmassage / PT

*ESWT (Shockwave) zijn korte, hevige geluidsgolven. ESWT geeft pijnvermindering, verbetering van de stofwisseling, bloedcirculatie en functieherstel. In veel
gevallen blijkt een operatie na behandeling met ESWT overbodig.

’s avonds geopend!

Nieuwe Steen 2 401 • 1625 HV Hoorn • tel: 0229-26 85 54
e-mail: info@instituutdnc.nl • www.instituutdnc.nl

De Trek
outdoor

De barefoot running specialist
5fingers, loop zoals je bedacht bent!
www.trekoutdoor.nl/5fingers
www.5fingers.nl
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als vrijwilliger. We zijn lekker samen op
de fiets gestapt en richting Frits van der
Werff gereden. Daar aangekomen eerst
lekker een bak koffie gedronken. Ilse
werd gepost bij de inschrijvingen en ik
ben even gaan kijken bij het startgebied.
Even vragen of ze nog hulp nodig hadden. Hier liep alles op rolletjes. Dan
maar kijken of ik iets kon betekenen
bij het finishgebied.. En warempel, daar

km sloeg het noodlot toe. De repen, die
ik vlak voor de wedstrijd naar binnen
had gewerkt, braken me op. Kreeg flinke
pijnscheuten in mijn zij en moest afhaken
van dit groepje. Twee teamgenoten, Olaf
en Rob konden dit tempo wel bijbenen.
Een ander teamlid, Rita, had het ook
zwaar. Samen zijn we de overige kilometers op onze eigen snelheid gelopen
richting finish. Rita zei ook constant tegen

waardoor ik Rita helemaal vergat. Sorry
Rita, maar je bent wel 1ste in je categorie
geworden. Mijn vizier stond nu gericht
op Rob. Mijn snelheid ging richting 14
km/u. Het zou erom spannen of ik Rob
nog zou in gaan halen. Omdat ik vanaf
5 km tot 19 km een constante snelheid
liep, had ik nog wat over om Rob vlak
voor de finish nog voorbij te streven.
Het verschil was maar – daar is ie weer

konden ze nog wat hulp gebruiken. Mijn
taak was een tas van DEEN vulllen met
een flyer, brochure en een flesje water.
Samen met nog twee jongens stonden
we op een koude plek voor de kerk. Na
een uur hield ik het voorzien. Wenste de
jongens veel succes op deze plek, waar
ze nog wel paar uurtjes bezig waren.
Teruggekomen bij de sporthal ben ik
naar Ilse gegaan of ze alles onder controle had. Geen probleem, ze kon het
bijbenen, samen met Sylvia Exalto.
Op mijn gemak heb ik mijn tenue aangetrokken, de laatste slokken uit de fles
met energiedrank opgedronken, plaspauzes gehouden en heel snel twee
energierepen opgegeten. Deze repen,
vooral de laatste reep (enkele seconden
voor het startschot genuttigd) is niet
goed bevallen. En waarom niet. Lees dan
verder dit verslag. Een beetje inlopen en
voor de sponsor werd een teamfoto van
Runcolor.nl gemaakt Gauw het startvak
in en wachten tot het kanon werd afgeschoten. Het kanonschot was zo hard,
dat alle deelnemers er als dolle stieren
vandoor gingen. Het tempo, vooral in
het begin, lag zeer hoog voor mijn doen.
De snelheid van de groep, waar ik bij
zat, was tegen de15 km/u, wat normaal
13 km/u voor mij op de halve is. Dit
hoge tempo was wel perfect om mijn
gewenste eindtijd te halen. Maar na 5

mij van: ’’Ga maar, Gerrit-Jan , ik red het
wel’’. Waar ik steevast terugantwoordde
in de trant van: ’’Nee, we gaan met ze
tweeën naar de finish’’. Dacht bij mezelf:
de vijf teamleden (Sander, Ronald, Theo,
Fred en Robin) lopen ver onder de 1.30
en zelfs onder de 1.20, dus in de prijzen
valt Runcolor.nl, sowieso. Daarom lieten
Rita en ik ons terugvallen in de staart
van het Runcolor.nl-team. En met een
snelheid tussen de 11 en 12 km/u liepen
wij de rest van het parcours. De overige drie teamleden: Alex, Olaf en Rob
liepen tussen ons en de vijf koplopers
in. Mochten Rita en ik samen over de
finish gaan, dan zou ik Rita als 9e laten
finishen en ik als eervolle 10e plek. Bij
hectopaaltje 15 km zoefden Rob Wams
en Rogier Hoekema ons voorbij. Rita en
ik haakten aan bij deze twee heren. Rob
konden we helaas niet bijhouden, maar
Rogier kon, na zijn waterstop, ons weer
niet bijbenen. In het zicht van de haven
(ik bedoel de finish) zag ik Rob de Vrieze
in mijn vizier. Dit was ongeveer bij hectopaaltje 19 km. Rob stond stil. Probeerde
Rob nog aan te sporen om met Rita en
mij mee te lopen. Maar hij was er helemaal doorheen. Het moordende tempo
van het begin moest hij bekopen met de
beruchte man met de hamer. Tot mijn
stomme verbazing zag ik Rob Wams
ver voor mij lopen. Dit gaf me vleugels

– 1 seconde, maar wel in mijn voordeel.
Toch, na het passeren van de meet, even
Rob bedankt voor het hazen van de
laatste kilometer. Na het verkrijgen van
een medaille - uitgereikt door Ilse (was
ondertussen van baan gewisseld) -, een
flesje water en een oranje T-shirt van
de hoofdsponsor Schutz ben ik gaan
douchen. Daarna een telefoontje met de
mededeling van: Waar ben je? Je moet
komen, want Runcolor.nl-team is op de
1ste plaats geëindigd. Jan Doodeman had
een plekje kunnen reserveren voor zijn
helden bij de Keizerskroon. Hier vloeide
veel gerstenat en gingen veel hapje door
de kelen van de matadoren. Speaker
Wietze Pathuis riep het Runcolor.nlteam op om naar het ereschavot te
komen. Het Runcolor.nl-team is 1ste
geworden met een gezamenlijk eindtijd
van 5.30.01, gevolgd door Sokudo Gym
1. Dit team deed iets minder dan 1 uur
langer over de 21. Een blije Jan zag zijn
team de grootste lol hebben op het
podium. Het gewonnen boeket bloemen
gaven de teamleden aan Jan. Namens
alle lopers van Runcolor.nl-team willen
we Jan bedanken voor deze geslaagde
zondag.Toch mocht men spreken van een
zeer geslaagde dag, ondanks de rare kronkels van omzettingen in welke vorm ook.
Gerrit-Jan Scholtens
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Trainingsweekend November 2012
Ook dit jaar organiseren wij weer een
trainingsweekend. Dit jaar gaan wij naar de
mooie duinen en strand van Noordwijk.
Het weekend staat gepland op Vrijdag 2
November vanaf 15.00 uur tot Zondag 4
November 15.00 uur.
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 deelnamekosten komen op € 99,00 p.p. incl. alle
maaltijden. Er is maximaal plaats voor 25
personen vol is vol !!
Opgeven voor 15 Juli 2012 via de e-mail
bij Carin en Jos, E-Mail adres:
bockxmeer0011@kpnmail.nl
Je deelname is definitief na overmaken
van de deelnamekosten, op bankrekening nummer 841733678 o.v.v. trainingsweekend 2012.
Carin en Jos van Bockxmeer

Estafettestokje
Silvia, bedankt voor het doorgeven van
het estafettestokje. Ik zal mij even voorstellen, mijn naam is Jurria Hollak, geboren in Amsterdam en opgegroeid in
Zaandam. Sinds 1985 wonen wij, Ton en
ik, met veel plezier in Hoorn.
Wij hebben twee zoons van 28 en 25,
die inmiddels allebei het huis uit zijn. Ik
werk 3,5 dag per week op een Centrum
voor Dagbehandeling, bij de Stichting
Parlan, met kinderen van 0 tot 4 jaar
en hun ouders. Het is erg leuk werk
dat veel voldoening geeft. Verder houd
ik van puzzelen, lezen, spelletjes doen,
wandelen en fietsen en op vakantie gaan.
Voordat ik met hardlopen begon heb ik
wel altijd gesport: volleybal, aerobic en
tennis.
Ik ben lid van de Loopgroep geworden
door mijn man Ton. Hij is een fanatieke
loper en als ik dan aan de kant stond tijdens zijn wedstrijdjes, dacht ik: misschien
moet ik ook maar eens proberen of ik
kan hardlopen. Soms zag ik hem namelijk
niet eens tussen al die mensen.

Dus het beginnersschema van internet
gehaald en begin 2003 daarmee begonnen, 1 minuut hardlopen Pfoeff wat zwaar.
Maar na een paar weken ging het steeds

beter en ik kreeg er lol in. Dus 1 september 2003 durfde ik de stap te wagen en
lid te worden van de Loopgroep.
Ik loop nu 10 jaar en het ging niet
allemaal van een leien dakje. Tussen de
gestage vooruitgang heb ik ook verschillende lange periodes van blessures
gehad. Maar ik heb de moed niet laten
zakken. In het begin van mijn loopcarrière zei ik dat ik nooit een marathon zou
lopen, maar vorig jaar heb ik er toch een
volbracht. Die van Berlijn en zelfs binnen de 5 uur, dat had ik nooit verwacht.
Verder doe ik vaak mee met wedstrijdjes,
in zowel het binnen als buitenland, samen
met nog veel meer Loopgroepers, wat
altijd erg gezellig is. Ik ben ook lid van
de Feestcommissie samen met Carin,
Marjella en Rita. We zijn nu bezig met de
voorbereiding van het feest voor het 15jarig bestaan in september…… allemaal
heel leuk en gezellig.
Ik geef het stokje door aan Tineke
Telkamp
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Two Oceans
Een interview met Eric van den Berg
De meeste mensen zullen hem van
naam kennen uit de uitslagenlijsten, maar
vanaf januari (2012) is Eric van den Berg
lid geworden bij de loopgroep.
Eric loopt inmiddels al een jaar of 8 hard.
Zit in de categorie M35, is nu 38 jaar
en woont in Hoogkarspel. Eric werkt al
ruim 12 jaar bij Scherpenzeel te Andijk.
In de loop der jaren is hij vanwege een
“zittende” functie aan sport gaan doen,
maar is dat geleidelijk aan steeds meer
uit gaan breiden.
Eric traint zeker 3 à 4 keer per week,
liefst in de buitenlucht, waarvan 1 baantraining op snelheid. In het weekend
loopt hij tussen de 10km en 30 km als
wedstrijd, of loopt een dergelijke afstand
als duurloop. Ook de race-fiets is een
mogelijkheid. In de winter als het echt
hard vriest, neemt hij een abonnement
bij de sportschool.
Een favoriete afstand heeft hij niet, het
varieert van 10 km tot een marathon.
Ook vind hij het cross-gebeuren erg leuk.
Eric is wel een echte wedstrijd-atleet,
elke wedstrijd probeert hij zijn tijd te
verbeteren c.q. te evenaren, zolang hij
maar in het linkerrijtje staat.
Aan de hand van een kort interview krijgen we een beetje een beeld van deze
enthousiaste loper die voor de tweede
keer heeft deelgenomen aan de Two
Oceans Marathon.
Hoe ben je bij de two oceans terecht gekomen.…het is toch een behoorlijke afstand
qua reizen?
Iedere loper moet toch eens een marathon in hun lopers-carrière volbracht
hebben. Dat vind ik ten minste. Tijdens
de voorbereiding van mijn 2de marathon kreeg ik al meer plezier in het
lopen. Gelukkig weinig last van blessures
en ik herstel ook wel vrij snel. Heb een
aantal jaren bij AV Hollandia gelopen.
Daar heeft Rietje of Jessica mij op deze
ultraloop gewezen. Na wat zoekwerk
op internet kwam er info voorbij. Een
filmpje op youtube was genoeg om mij
te overtuigen van een bijzondere loop.
Op dat rugbyveld wil ik ook finishen. Het
is niet moeilijk om een zomervakantie
om te dopen tot een hardloopvakantie
op een ander continent.

zijn de lange duurlopen. Dit i.v.m. de 56
kilometer die uiteindelijk uitgelopen zal
worden.
.
Heb je je voor kunnen bereiden op de
plaatselijke omstandigheden?
De wedstrijd wordt gelukkig in het najaar
gehouden. De echt warmte is dan al
geweest. Om 6:25uur luidt het startschot.
Afgelopen jaar (2011) heb ik ontdekt dat
dit zeker geen gemakkelijke wedstrijd
was. De eerste 20 kilometer zouden
quite flat zijn. Voor ons zijn dat de eerste
venijnige klimmetjes. Voor deze editie
heb ik een ½ jaar abonnement op de
sportschool genomen. Eens per week
1 uur op de loopband gestaan. Dit om
heuveltraining na te bootsen. Deze soms
tot een percentage van 8% hellingshoek
gezet. Het lopen in de duinen is ook een
echte aanrader. Hier kan ook downhill
gelopen worden.Tijdens lange duurlopen
eventueel testen van het voedsel dat
mijn maag goed verdraagt.

Hoe heb je je voorbereid mbt trainen?
Het is al de 2de keer dat ik aan de
world’s most beautiful marathon mee
doe. Weet inmiddels een paar geheimen
van deze ultra. Probeer zelf mijn agenda
zo veel mogelijk vrij te houden.
Ten eerste moet men een marathon
hebben uitgelopen. Dit is om er zeker
van te zijn dat je het lichamelijk aan kan.
6 maanden voor de start van de ultra
moet dat gebeurt zijn. Voor die marathon gebruik ik een loopschema van 12
weken. Loop de 42,195 (kwalificatie)
echt op tempo. De tijd bepaalt namelijk
het startvak voor de two oceans marathon. Er wordt daar gewerkt met bruto
tijden. Dus wil je wel vooraan staan. Na
12 weken schema doe ik een maand
wat rustiger aan. Vanaf december begint
het nieuwe schema. Bij mij bestaat deze
uit minimaal 16 weken. Omdat ik bij/
voor www.run4schools.nl loop heeft de
trainer een programma in elkaar gesleuteld. De eerste paar weken worden de
afstanden opgeschroefd. Eens per maand
hebben wij een gezamenlijke duurloop
35/-40km. In de voorbereiding hebben
zeker 3 marathons gezeten (normaal
loop ik er 1 per jaar). Het belangrijkste

Had je van te voren een bepaald idee en
doelstelling?
De bedoeling was om een aantal minuten van de tijd af te halen van het vorige
jaar. Hiervoor ben ik 6 à 7 maanden in
training geweest. Heb een aantal dingen
veranderd in de voorbereiding. Veel meer
rusten is er daar een van. In het reisgezelschap zaten een aantal personen die ook
de 56 kilometer gingen lopen. Had zelf
een klassement in mijn hoofd hoe wij
zouden finishen. Helaas is dat deze keer
niet gelukt. Heb bijna 5 minuten langer
genoten van de ultra dan afgelopen jaar.
Moet wel zeggen dat na 10 kilometer
het alleen maar geregend had. Je kunt
het al raden als er langs de kust gelopen
wordt dat de regen overvloedig naar het
laagste punt zakt. Bij tijd en wijle stond er
ook nog de nodige wind.
Wat maakt deze marathon zo speciaal tov
andere marathons?
Het begint al met de voorbereiding. Het
nodige moet gepland worden. Vakantie
wordt een paar maanden naar voren
geschoven. Leert weer van andere deelnemers die ook meedoen aan deze
bijzondere race. De tekst op hun website (www.twooceansmarathon.org.za/)
world’s most beautiful zegt eigen17

Wanneer je aan lopen denkt,
denk je aan Runnersworld
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lijk genoeg. Het mooiste van de race is
de Chapman’s Peak. Een pittoresk kronkelend weggetje langs de kliffen van de
Atlantische oceaan. Normaal gesproken
is het prachtig weer. Het nodige publiek
staat langs de kant van de weg. Dit met
hun eigen tradities. Gezang, uitdelen van
aardappels, borden met diverse teksten
(It’s only a hill, get over it / Endorphine

the runner’s drug of choice) en natuurlijk
de geur van de skottelbraai.
Waarom moeten de Loopgroepers volgend
jaar ook allemaal naar deze marathon?
De afgelopen jaren heb ik gelezen dat
er al meer loopgroepers 1 of meerdere
marathons gelopen hebben. Niet alleen
in Nederland of Europa, maar ook daar

buiten. Is het dan niet mooier om aan te
voelen hoe het is om verder dan 42.195
te gaan? Er kan dan gelijk een vakantie
aan gekoppeld worden. Zuid-Afrika is
de afgelopen jaren een heel stuk veiliger
geworden.
Heb vernomen dat Olaf al interesse
heeft getoond voor deze uitdaging.
Wie volgt?

Wist u dat...
door Ed Meunier
de foto van Bartina Schepers was, u
weet het wel de dame van de Lief- en
Leed afdeling.
Wel onder de vele goede inzenders is de
naam getrokken van Jurria Hollak. Door
de vakanties zal zij de prijs wat later
ontvangen.
door diverse oorzaken, o.a. de organisatie rondom onze marathon, er in dit
nummer helaas geen te raden foto komt.
Wij zullen trachten in het komende
septembernummer een passende te
plaatsen.
wij normaal in deze rubriek beginnen
met de bevallingen. Echter is het voorjaar
nog maar net begonnen doch wij kunnen
U al wel enige zwangerschappen melden.
John Temme hebben wij al enige tijd niet
meer op de baan gezien en zie daar
Mariska Sas is zwanger en met Kerst zullen de klokken luiden.
Ondanks dat zij op de Wijkenlopen aanwezig is en haar afstandjes loopt is Saida
Bou-Chamach ook zwanger.
Alle zwangere dames veel sterkte toegewenst in de ongetwijfeld op komst zijnde
zeer warme zomer.
wij op dit moment helaas vele geblesseerden en zieken hebben, o.a. Roy
Gorres, Froukje Mijnen, Cees Rood en
Harry van Diepen zonder de niet vermelden tekort te doen.
Een speciaal herstel toegewenst en
een spoedig herexamen voor Olaf ter
Heurne, die een gebroken arm heeft
opgelopen door een verkeerde richting
aan te geven bij zijn rij-examen. Daar is
een hendeltje voor Olaf en niet je arm!

er ook familie-successen waren voor de
Brandhoffjes. Zoon Dave en dochter
Vivian behoren bij de junioren tot de
Nederlandse top.
ik in een pool voor de EK alle uitslagen
op 1 - 1 heb gezet. Afwachten wat daar
uitkomt.
de loopgroeppool van organisatrice
Amber Schoen moeilijk te bereiken is.
Echter de sahara-tijgers proberen het
nog een keer voordat zij op vakantie
gaan.  
onze marathon-dag op 13 mei jl. onder
schitterende weersomstandigheden
heeft plaatsgevonden. Prachtig want op
de oorspronkelijke dag, 20 mei, regende
het de gehele ochtend.
een record aantal deelnemers op
de diverse afstanden is gefinished.
Ongetwijfeld in dit magazine een sappig
verhaal over dit feestelijke gebeuren.
Bertho Elings, onze nieuwe voorzitter, helaas ontbrak in de uitslagen van de
marathon. Hij had 27 km gelopen toen
hij uitstapte.
Op de helft, bij het passeren van het
Kleine Noord, was het publiek zo
enthousiast dat hij in aanraking kwam
met een jongedame en daar een blessure aan heeft overgehouden. Het gaat
nu weer goed met hem.

onze ere-voorzitter, Theo van Vliet, op
11 juni de respectabele leeftijd van 70
jaar heeft bereikt. Geweldig en kijk maar
eens bij onze looprecords welke tijden
hij nog loopt.
de serie van acht Wijkenlopen ook
alweer bijna ten einde loopt en ca. 110
leden van onze vereniging wekelijks hun
rondjes voltooien.
de loopclinic, Start-to-Run en de Startto-Wijkenlopen tot een enorme aanwas
van nieuwe leden heeft geleid. Onze
leden-administaratie kon zeker minimaal
50 nieuwe leden een hartelijk welkom
heten.
een vervolg zal zeker plaatsvinden
onder de noemer van Start-to-Dam
tot Damloop; Start-to-Eenhoornloop
en de wellicht minder bekende Startto-Winterswijk dit voor de komende
winter!
de Wieringermeertrail, georganiseerd
door 6 Loopgroep Hoorn-leden, op 1
juli om half 11 van start gaat en er veel
Loopgroepers aan de start zullen staan
en naast deelnemen ook leuk is om
te bekijken; allemaal veel succes bij dit
unieke evenement!
wij al onze loopgroepers een heel aangename zomer toewensen.

er weer nieuws is over trainer Piet de
Boer. Naast een liefhebber van een
bite houdt hij ook van bijten! Miriam
Herrema kan hierover meepraten want
tijdens een recente training liet hij zich
haar vinger heerlijk smaken!
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Pijn bij
bewegen?
Bij Frits van der Werff paramedisch:
● Werkt u samen met deskundige
therapeuten aan duurzaam herstel
● Kunt u direct terecht, ook zonder
verwijzing van een arts
● Zijn de mogelijkheden voor maatwerk
uniek, door combinatie met oefen- en
ﬁtnessruimten, pilatesstudio
en zwembad

Praktijk voor Fysiotherapie
en Oefentherapie Mensendieck
Deskundige therapeuten werken samen met u actief en
doelgericht aan duurzaam herstel! Direct toegankelijk, zonder
verwijzing van arts. Diverse programma’s voor speciﬁeke
Sportinstituut Frits van der Werff

doelgroepen, maar ook individueel advies op het gebied van

Draafsingel 61

bewegen en gezondheid, hydrotherapie (oefenen in water) en

1623 LC Hoorn

therapeutische Pilatestraining.

Bel voor een afspraak met (0229) 217 364
of kijk voor meer informatie op www.fritsvanderwerff.nl

