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Colofon

Wat was het een feest, hè! Op vrijdag 21 
september hebben we gevierd dat onze 
club 15 jaar bestaat. De feestcommissie 
heeft goed haar best gedaan door een 
mooie middag en avond te organiseren, 
hartelijk dank daarvoor! De aanwezige 
leden (en aanhang) hebben er zorg voor 
gedragen dat het een geslaagde middag 
en avond is geweest. Ook jullie wil ik 
daarvoor bedanken.

Tussen de vorige uitgave van ons club-
blad en deze is er weer veel gebeurd. 
Terwijl velen van ons een korte of lan-
gere vakantie hebben genoten, hebben 
de trainers een stevige puzzel gelegd 
om de trainingen wel allemaal goed in te 
vullen. Ik denk dat ze daar weer goed in 
geslaagd zijn.

Na de vakantieperiode zijn verschillende 
leden zich gaan voorbereiden op de 
door hen gestelde doelen. Voor de een 
was dat de Dam tot Damloop, 23 sep-
tember jl., voor de ander is dat de Nadine 
OK run (14 oktober), de Marathon van 
Amsterdam (21 oktober) of misschien 
wel de Eenhoornloop in november. Wat 
het doel ook is, voorbereiding door ver-
schillende trainingsloopjes doen we alle-
maal. De Hemmeromloop was voor de 
meeste de eerste na de zomervakantie, 
vele loopjes zullen volgen.

Nu de dagen weer korter worden en 
de trainingsloopjes dus meer en meer 
in de donkere uren plaats zullen vinden, 
wil ik ook nog even van de gelegenheid 
gebruik maken om iedereen die in het 
donker (of bij regenachtig weer) gaat 

lopen op het hart te drukken gebruik te 
maken van verlichting, lichtgevende kle-
ding en een hesje. Gezien worden door 
anderen is van het grootste belang voor 
ieders veiligheid.

Jan Baart is met 22 mensen gestart voor 
de Start to Run. De mensen zijn erg 
enthousiast en ik hoop dan ook dat zij 
door zullen gaan met de trainingen bij 
de Loopgroep als deze 6 weken afge-
rond zijn.

Tot slot rest me nog te zeggen dat de 
samenstelling van de loopkleding voor 
de Loopgroep is afgerond. Bestellingen 
kunnen vanaf nu worden gedaan. Elders 
in dit blad staat er een artikel over de 
loopkleding. Daarnaast is er een flyer 
uitgegeven en staat het een en ander op 
de website. Mochten er nog vragen over 
zijn dan hoor ik het graag.

Groeten,
Bertho Elings

Van de Voorzitter
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Hardloop4daagse 25 t/m 28 mei 2012

Ik meen dat het 5 jaar geleden is, dat 
Chris en Aafje Willemink aan mij vroegen 
of het mij leuk leek om mee te doen 
aan de Hardloop4daagse (HL4D) in 
Apeldoorn. 4 dagen hardlopen en kam-
peren naast de atletiekbaan! Dat leek me 
wel wat, alleen – een vraag die velen zich 
stellen als ze voor het eerst meedoen 
met de HL4D – hou ik dat wel vol? Ik 
hield het vol, en hoe! 
De afgelopen HL4D was weer zo leuk en 
gezellig, dat ik mijn ervaringen met jullie 

wil delen. Wellicht brengt het anderen op 
het idee om volgend jaar naar het leuk-
ste hardloopevenement in Nederland 
te gaan.
Nadat enkelen regelmatig aan m’n hoofd 
“zeurden” of ik nou al had ingeschre-
ven en of ik wel ging, had ik me eind 
april ingeschreven. Kreeg meteen via 
Facebook felicitaties van Moniek van 
Kilsdonk met daaraan gekoppeld de 
“eis” dat ik dit jaar wel in het Loopgroep 
Hoorn-dorp zou kamperen! Slik!! En 
ja, als Moniek zoiets eist, hè, ga ik geen 
nee zeggen! Zoiets ga je dan echt niet 
durven, hoor!
Bepakt en bezakt vertrok ik richting 
Apeldoorn. Na het gebruikelijke fileleed 
op de A1, nam ik afslag 19 en na een 
minuut of 10 stond ik op het kampeer-

terrein. Na me gemeld te hebben bij de 
organisatie reed ik stapvoets naar het 
Loopgroep Hoorn-dorp, alwaar mij 2 
“sta-opties” werden aangeboden. Ik nam 
de vrijstaande hoekwoning.
Ik had geen idee hoe het lopen zou gaan 
na de voor mij teleurstellend verlopen 
marathon Hoorn. De 1e 21 km van deze 
thuiswedstrijd ging nog wel (1 uur 31), 
maar bij het begin van de 2e 21 km, was 
het net of de stop uit het energievat 
werd getrokken! En dan is 21 km nog 

een eind, hoor! De laatste 10 km heb ik 
zelfs stukjes gewandeld (voor het eerst 
in mijn leven!). Toch was mijn eindtijd nog 
niet eens heel erg slecht (3:31:47), maar 
hier ging ik natuurlijk niet voor! Deze 
teleurstelling was veroorzaakt door een 
zware verkoudheid in de week vooraf-
gaand aan deze marathon. Ik had nog 
steeds wat last van die verkoudheid en 
dus verwachtte ik slechtere tijden bij de 
HL4D dan in 2011. Pluspuntje was de 
wijkenloop Binnenstad die ik de woens-
dag voorafgaand had gelopen: die ging 
goed, zeker gezien de warmte! Tijd was 
44:02 (zelfde als in 2009!).
Tent opgezet en de van huis meege-
nomen chili con carne opgewarmd. Dit 
bleek later tijdens het lopen (maagtech-
nisch) nog wel wat last te geven (ook 

voor de lopers na mij    ).
Het startschot van de 1e loop zou door 
de wethouder van sport in Apeldoorn 
worden gegeven. Was zeker geen best 
merk pistool, want het ging niet af en wij 
dus ook (nog) niet. Na het ouderwetse 
aftellen: “atleten, op uw plaatsen: 3-2-1 
start”, gingen wij in gestrekte draf het 
veld af.
Theo liep al meteen voor me en die zag 
ik allengs kleiner worden (doordat de 
afstand groter werd, hè). Ik dacht: Theo 

loopt de laatste tijd erg goed en hij is 
“iets” jonger, laat maar gaan. 
Vlak na de start kreeg ik last van een 
droge mond en keel waarschijnlijk door 
de warmte en erg lage luchtvochtigheid. 
Dus in plaats van af en toe te spugen 
(zoals elke zichzelf respecterende atleet/
atlete doet), slikte ik al het beschikbare 
vocht maar in. Het was wellicht verstan-
dig geweest als de organisatie van de 
HL4D een extra drankpost had ingericht 
vanwege het warme weer.
Na de laatste lastige klim, ik meen zo 
rond de 9 km, zag ik iets geels op m’n 
netvlies verschijnen. Ik dacht: “dat zal 
toch niet Theo zijn?” Maar na een tijdje 
bleek het hem toch te zijn en tijdens een 
lekkere afdaling, ging ik rond het 11 km-
punt hem en mijn concurrent (M50, nr. 4 
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bleek later) voorbij. De overige 6,1 km 
gingen gesmeerd en zodoende finishte ik 
40 seconden voor Theo en 1:39 minuut 
voor M50 nr.4. Ik wist overigens pas 
tijdens de gezellige nazit na de 1e loop, 
dat ik 3e was.
Ik was er wel heel blij mee. Het was mijn 
1e deelname aan de HL4D in m’n nieuwe 
categorie (M50). Ik had voorafgaand 

natuurlijk wel gekeken waar ik zou staan 
met mijn tijden van vorig jaar (M40) en 
dat had in 2011 een 4e of 5e plek opge-
leverd in de categorie M50. Maar ja, kon 
ik die 3e plek vasthouden?
Een traditie die ik ook al heel lang in ere 
houd (o.a. bij de wijkenlopen), is de fini-
shende Loopgroepers voorzien van een 
verkwikkend bekertje (koud) water. Dat 
doe ik met veel plezier ; het scheelt zoe-
ken naar de drankpost en men hoeft de 
drukte niet in! Toen was het tijd voor de 
verkwikkende (lauwe) douche, gevolgd 
door een lekkere pannekoek van een 
knap formaat.
En daarna - zoals ik hierboven al roemde 
- de traditionele, klassieke, beregezellige 
en typisch Loopgroep Hoornse nazit. 
Iedereen draagt wat (ongezonds) bij in 
de vorm van wijn, bier, frisdrank, chips en 
nootjes van diverse pluimage.
Maar dan is het ook weer tijd voor een 
verkwikkende nachtrust, want er volgen 
nog 3 etappes en na de weersverwach-
ting voor de komende dagen te hebben 
bekeken, zouden dat weer hete en uit-
puttende etappes zijn.
De volgende morgen lekker ontbeten en 
goed ingesmeerd met zonnebrandcrème, 
want je zat in de volle zon. Na het ontbijt 
even een lekker stukje gelopen naar de 
supermarkt, alwaar ik wat bacon haalde 
voor de eieren, die ik ’s middags wilde 
bakken. Dat smaakte inderdaad prima 
die middag en ondanks dat ik lekker aan 

het luieren was, ging de tijd gewoon door 
en brak het moment aan voor etappe 
2 bij de Groote Modderkolk. Voor die 
etappe moesten we een stukje rijden 
naar Loenen en ik reed gezellig met Dirk 
en Sylvia mee.  Een bijzonder aardige 
Belgische dame met een zwoele, sexy 
stem wees ons de weg (hun TomTom).
Het was weer zonnig en erg warm, dus 

was het zeer belangrijk om van tevoren 
genoeg water te drinken. Etappe 2 ging 
van start en vrijwel direct had ik weer 
een droge mond en keel (hoorde later 
dat Theo hier ook last van had). Toch 
ging het lopen erg lekker en rond het 5 
km-punt haalde ik Theo weer in. In deze 
etappe zit een heuvel van een categorie-
tje 1 en is altijd weer een uitdaging om 
te beklimmen. Maar het leek dit jaar wel 
of ze de heuvel hadden afgevlakt, want 
het kostte me dit keer niet eens zo heel 
veel moeite. Traditiegetrouw staan op 
de top van deze heuvel altijd een aantal 
LGH-supporters, waaronder Jurria en dit 
keer ook trainer Jos van Bockxmeer met 
Carin (mijn excuses aan de supporters 
die ik hier niet heb genoemd)!
Rond het 11 km-punt had Theo mij weer 
achterhaald en vervolgden wij gezamen-
lijk onze weg. Zó gezamenlijk dat ik Theo 
vroeg: “zullen we samen finishen?” Hij 
zei: “is goed” en zodoende finishten wij 
samen (hoorde later dat m’n eindsprint 
iets aan de pittige kant was, maar ik hield 
wel in de gaten, dat ik Theo niet voorbij-
ging, want afspraak is afspraak). Dit was 
voor het eerst in mijn loopcarrière, dat ik 
niet alleen samen met een Loopgroeper 
finishte, maar dat ik dit echt had afge-
sproken! Erg leuk!
We hadden dus allebei 1:02:09 en dat 
betekende dat ik ruim een minuut lang-
zamer was dan verleden jaar ; maar als 
ik naar de andere lopers/loopsters keek, 

hadden die ook mindere tijden. Ik weet 
dat aan de warmte en droge lucht.
De douche was wederom weer verdiend 
en na afloop dronken we nog wat bij de 
Groote Modderkolk, alwaar de emoties 
bij Angelique naar boven kwamen. Die 
emoties werden veroorzaakt door de 
pijn van een aantal vrij grote blaren (die 
verergerd waren door een vooraf uitge-

voerde verkeerde behandeling van een 
EHBO’er!). Ik vroeg aan Joop, hoe hij de 
HL4D tot nu toe vond. Zijn enthousiaste 
reactie sprak boekdelen!
Het was weer tijd voor de terugreis 
naar de camping, alwaar de gezellige 
nazit weer plaatshad. Ton vertelde dat 
hij iemand inhaalde die vrij hard met 
zijn voeten op de weg stampte. Hij had 
de betreffende loper gevraagd of die 
vaak naar tekenfilms (D. Duck) keek. Dat 
leidde blijkbaar tot herkenning bij de 
loper, die daarop Ton probeerde uit te 
schakelen met zijn elleboog! 
Vanwege een doorgeslagen stop waren 
er geen uitslagen, maar ik had de uitslag 
al via sms ontvangen en wist dat ik ook 
na de 2e etappe nog steeds 3e stond! 
Hoera! 
Ook kreeg ik de starttijd ge-sms’t voor 
de tijdloop van 8,4 km de volgende och-
tend (etappe 3). De start van deze tijd-
loop wordt bepaald aan de hand van de 
tijden, die je in de eerste 2 etappen hebt 
gelopen. De tijdloop begint om 10:00 
uur met de “losse” lopers, gevolgd door 
de langzaamste loper/loopster op de 
100 km, daarna de op één na langzaam-
ste tot de snelste op de 100 km; daarna 
de langzaamste loper/loopster op de 60 
km, etc. Langzaam lopen is vroeg starten 
en snel lopen. Dit verklaart een beetje 
waarom ik mij de eerste twee lopen zo 
uitsloof    . Na mij kwamen nog 16 lopers. 
Ik deed  de ochtend van de tijdloop een 

HL4D
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poging om uit te slapen, maar helaas, 
zoals ik hierboven al zei, de langzaamste 
loper/loopster start al vroeg, om 10:00 
uur (maar moet je dan echt nog voor 
het kraaien van de haan opstaan, zoals 
sommigen doen?).
Na het ontbijt en tanden poetsen werd 
het tijd om mezelf gereed te maken. Het 
kampeerterrein was inmiddels zo goed 

als verlaten, maar gelukkig bleef Inge 
Rikkelman de wacht houden en dus liet 
ik met een gerust hart m’n spullen in 
de tent.
Op m’n gemakkie kuierde ik naar de 
start; per slot van rekening moest ik 
straks 8,4 km over een geaccidenteerd 
terrein mezelf een minuut of 35 het 
sch…us rennen en dan kun je maar 
beter zuinig zijn met je energie. De start 
vond vlak bij de Apenheul plaats en 
verloopt als volgt: het pad is in tweeën 
verdeeld, links is de finish en rechts staat 
een paardenkar (zo’n ding waar je paar-
den mee vervoert). Er staan 2 lopers in 
de kar en net buiten de kar worden de 
namen afgeroepen van de lopers die bin-
nen enkele minuten moeten starten. Om 
de 30 seconden start er een loper en 
elke keer telt iemand van de organisatie 
af: 5,4,3,2,1 start. Ik vroeg de “afteller” of 
hij daar ’s nachts niet wakker van werd. 
Lachend was het antwoord: nee.
De superspeaker Henk Borgmeijer wist 
bij elke loper iets leuks te vertellen en 
voor ik het wist werd er voor mij afge-
teld en daar ging ik!
Het parcours is leuk en gevarieerd en 
onderweg zie je en kom je diverse lopers 
tegen, word je ingehaald, of haal je zelf 
lopers/loopsters in. Ik had de indruk dat 
het minder zwaar was dan vorig jaar en 
het bleek dat ik zowaar maar 9 seconden 
langzamer was dan in 2011, en dat met 
die warmte! Theo liep ruim een halve 

minuut sneller, maar ik lag nog steeds een 
riante 4 seconden voor op hem in het 
algemeen klassement. Ik was nog steeds 
3e in mijn categorie, lag 5:51 minuut voor 
op nummer 4 en stond 17e overall! Op 
zich een riante uitgangspositie, maar er 
wachtte nog een zware etappe in de 
hitte en er kon nog van alles gebeuren: 
ik kon mijn voet verzwikken of mis-
schien had nummer 4 zijn krachten wel 
gespaard voor deze 20,3 km. Maar ook 
Jos had er vertrouwen in en dat sterkte 
me ook.
Maar goed, na de tijdloop liep ik een 
stuk met Dirk en Sylvia mee en nam bij 
de uitgang afscheid van hen, om daarna 
door het schitterende gratis deel van de 
Apenheul te wandelen. Op de terugweg 
naar het Orderbos zag ik nog een groot 
zwijn met 6 kleintjes en daar tegenover 
vanaf een soort uitkijktoren op een 
afstandje 5 herten! Ook een mooie, 
maar vrij ondiepe grote vijver, waar je 
vanaf de hoogte waar ik stond, tientallen 
behoorlijk grote (ik vermoed) karpers 
kon zien zwemmen. Omdat de vijver 
vrij ondiep was, kwamen ze herhaaldelijk 
boven water uit!
Ik had besloten om bij terugkomst op de 
camping niet meteen te gaan douchen, 
omdat het nog steeds zonnig en erg 
warm was. Na lekker te hebben gere-
laxt was het tijd om te gaan douchen 
en naar de pastaparty te gaan. Lekker 
opgefrist gingen we met een aardige 
groep op weg; de rij was nog niet zo 
lang en gelukkig had eenieder snel zijn 
spaghetti of bamihap. Het was binnen 

ook behoorlijk warm, maar het open-
zetten van een deur, maakte een hoop 
goed. Na lekker gegeten en gedronken 
te hebben, vertrokken we weer richting 
camping. Buiten was toch wel lekkerder 
dan binnen.
Ik maakte de “nazit” dit keer niet zo lang, 
want zoals ik hierboven al zei, stond 
er nog een pittige wedstrijd op het 
programma. Dus na een wijntje en een 
chippie was het tanden poetsen en de 
slaapzak in.
De volgende morgen een beetje bijtijds 
opgestaan en langzamerhand gereed 
gemaakt voor vertrek. Dirk en Sylvia 
vroegen of ik met hen met de auto wilde 
meerijden in plaats van met de bus en 
met dat lekkere Belgische ding in m’n 
achterhoofd was de keuze snel gemaakt! 
We waren ruim op tijd en na te hebben 
geparkeerd wisselde ik van schoenen en 
liepen we naar het kasteel, aan de over-
kant van de weg. Hier nam een aantal 
nog een kopje thee of koffie en werd 
ook het toilet nog door een aantal benut. 
Ik besloot om alvast het startgebied te 
inspecteren, mijn hartslagband nog even 
extra te bevochtigen en ook zelf goed 
te drinken.
Toch was ik best wat zenuwachtig, maar 
hield mezelf voor dat als ik net zo liep 
als de 3 dagen ervoor, het gewoon goed 
zou komen!
Toen was daar het grote startmoment 
en Theo en ik stonden vooraan; daar kon 
het in ieder geval niet aan liggen! Theo 
nam al snel een behoorlijke voorsprong, 
maar ikzelf ging op dat moment nog niet 
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echt lekker en moest zelfs (wat me ooit 
één keer eerder is overkomen tijdens 
één van de marathons in Amsterdam) 
een highspeed plasstop maken!
Bij de 1e waterpost nam ik een heerlijk 
verkwikkend bekertje water en ging 
richting de 10 km; omdat Theo en ik bij 
de start helemaal vooraan stonden, wist 
ik bijna 100% zeker dat mijn concurrent 
nog steeds achter mij moest lopen.
Het is vrij veel klimwerk met de sterkste 
stijging tussen 9 en 13 km. Voeg daar 
ook nog eens de windstille stukjes in de 
brandende zon aan toe en je hebt een 
aardig uitputtende etappe te pakken! Er 
passeerde mij, op een enkeling (meestal 
een losse etappeloper) na, niemand en 
bij de 10 km had ik bedacht dat nr. 4 nog 
maar 10 km had om de 5:51 achterstand 
op mij in te lopen. Bij 15 km hetzelfde 
verhaal en ik bedacht me, dat het (bijna) 
onmogelijk was om in de laatste 5 km 
mij te passeren voor wat betreft de 
categorieplaats. Dat werd elke volgende 
kilometer duidelijker!
Waar ik het verleden jaar even moeilijk 
kreeg, bij de 17 km, ging het nu een 
stuk beter en werd ik weer toegejuicht 
door de supporters (Jurria, Jos, Sylvia, 
Angelique en nog vele anderen).
Op een gegeven moment hoorde ik 

Henk Borgmeijer en toen was het nog 
even knokken voor de laatste paar hon-
derd meter. Maar eindelijk: daar was de 
finish en met slechts een minuutje of zo 
langzamer dan verleden jaar (nu 1:31:04) 
was ik meer dan tevreden! Theo had de 
4 seconden achterstand op mij meer 
dan goed gemaakt, want die was al 3,5 
minuut voor mij binnengekomen op 
1:27:31.
Na de gebruikelijke bekertjes water 
aan mijn loopvrienden en -vriendinnen 
te hebben uitgedeeld, hoorde ik een 
bekende naam afroepen: het was Cor 
van den Brink, mijn concurrent op nr. 4!
Hij finishte zeker 6 minuten na mij en 
zo had ik de 1:39 voorsprong, die ik na 
de eerste loop op hem had, uitgebouwd 
tot bijna 12 minuten! De sms bevestigde 
mijn 3e plaats en – waar ik misschien wel 
net zo blij mee was – 17e overall!
De douche was dus welverdiend. Alleen 
was het de scheidsrechtersdouche en 
dat is één douche in een heel erg klein 
hokkie. Het was er bloedheet en ik 
kwam er net zo nat uit, als zou ik net 
onder de douche vandaan komen! Terug 
naar de tent om alvast wat op te ruimen 
tot het moment kwam om naar de prijs-
uitreiking te gaan.
Ik had de tent ook nog wel op kun-

nen ruimen, zolang duurde het voor de 
prijsuitreiking begon! Maar eindelijk was 
het zover en na de winnaars overall en 
de jeugdige categorieën werd ik op het 
bordes geroepen. Best wel spannend, 
hoor, om zo in de belangstelling te staan! 
Verschrikkelijk leuk en ik was uiteraard 
apetrots!
Na de prijsuitreiking was het verder 
opruimen en langzamerhand afscheid 
nemen van degenen die al klaar waren 
en vertrokken richting Hoorn e.o. Toen 
was ik ook klaar en na mijn startnum-
mer tussen de passagiersruit te hebben 
geklemd als een soort trofee vertrok ik 
ook richting Zwaag.
Thuis aangekomen de auto leeg geruimd 
en daarna lekker eten. Later in bed met 
een lekker oud portje nog even nage-
noten van dit meer dan fantastische en 
onvergetelijke sportweekend! Met dank 
natuurlijk aan het mooie weer en de 
fantastische supportersschare!
Volgend jaar moet iedereen van de 
Loopgroep mee: dit is het mooiste 
sportmoment in het jaar en één dat je 
eigenlijk niet mag missen!

Snelle Henkie
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Het loopleven na de Hardloop4daagse
Is dat er dan? Jazeker! Iemand heeft eens 
gezegd: “na mij de zondvloed”. In dit 
geval: “na de HL4D de zondvloed”.
En dat gold zeker voor de Halve van 
Waterland, die voor 3 juni op het pro-
gramma stond. Regen en wind stond 
mij en de andere lopers te wachten. 
Achteraf bleek het iets beter te zijn dan 
het jaar ervoor, maar verder dan “iets” 
wil ik hier niet gaan.
Ik had als starttijd 11:00 uur in mijn 
hoofd en, net als een paar jaar daarvoor 
(toen de loop nog op zaterdagavond 
werd gehouden), zat ik er weer eens een 
1/2 uur naast (maar toch al een hele ver-
betering ten opzichte van de 2 uur die ik 
destijds te laat was). Toen ik hoorde dat 
de 1/2 marathon om 10:30 uur gestart 
was (was nu 10:40 uur), snapte ik de 
verwarring toen ik om mijn startnum-
mer vroeg.
Maar niet getreurd, ik kon gelijk met de 
10 km starten, dat was dus om 10:40 
uur. Na een heeeeeleboel lopers op 
de 10 te hebben ingehaald, kwam ik 
bij het keerpunt voor de 10 en leek ik 
ineens wel de laatste der Mohikanen! 
Helemaal niemand meer en moederziel 
alleen scheurde ik door richting de dijk 
naar Marken. Halverwege die dijk haalde 
ik de hekkesluiters in en op een gege-

ven moment de eerste Loopgroepers. 
Daar zaten wel hilarische momenten (en 
opmerkingen!) bij. Men snapte er in ieder 
geval niets van, dat Snelle Henkie “nu 
pas” voorbij kwam.
Na het keren bij het Paard van Marken 
was ik eindelijk van die stevige tegenwind 
af en na een kort herstel van de eerste 
10,5 km kon ik snelheid gaan maken voor 
de tweede helft. Het ging lekker en vrij 
vlot had ik de dijk alweer achter mij gela-
ten en begon het slingergedeelte na de 
dijk. Toen kon ik eindelijk naar beneden 
en de weg oversteken voor de laatste 
1,5 km.
Ook hier ondervond ik geen problemen 
en mocht de eindsprint inzetten! Na de 
finish kon ik beginnen met het uitleg-
gebeuren. Het gevolg hiervan laat zich 
makkelijk raden: bij bijna elke loop waar 
ik mijn neus liet zien, kreeg ik steevast te 
horen: “je bent op tijd”! Ja, ja, je hebt zo 
een naam, hoor! Maar goed, mijn tijd was 
een stuk sneller dan het jaar daarvoor 
(1:29:05) en gezien het vrij slechte weer, 
was ik daar zeer content mee!

De week erop was het weer sterk ver-
beterd en ging ik op de fiets richting de 
Blauwe Berg, omdat daar de jaarlijkse 
Stoomtramloop vertrok.

Dit is altijd één van de leukste hardloop-
ervaringen, vanwege het vervoer naar 
de startlocatie. Zoals de Loopgroepers 
en andere vaste deelnemers weten, 
geschiedt dat met een stoomtram. Dat 
gaat niet zo hard en onderweg heeft 
men alle tijd om te kletsen en nieuwe 
(loop)vrienden op te doen. De stoom-
tram maakt twee stops: één in Wognum, 
om de deelnemers aan de 4,7 of 9,5 
km uit te laten stappen en ik meen een 
tweede stop om de supporters in Twisk 
de tram te laten verlaten.
Ik had de tijden die in 2011 in mijn cate-
gorie waren gelopen, opgezocht en die 
zaten allemaal boven de 1:30 uur. Als ik 
zo loop als de laatste tijd, dacht ik, dan zit 
er misschien wel een 1e prijs in! Maar ja, 
een 1/2 marathon blijft 21,1 km en tijdens 
zo’n afstand kan er van alles gebeuren!
Het tijdstip van de start was aangebro-
ken. Ik ging voortvarend van start. Door 
Opperdoes lopende werd ik ingehaald 
door Eric van den Berg, die de opmer-
king maakte, dat het “er lekker strak 
uitzag”. Het ging ook lekker, maar ik 
wist wat voor een eind ik nog moest, 
dus spaarde ik mijn adem en gaf een 
voor mijn doen kort, maar natuurlijk wel 
beleefd, antwoord.
Daarna liep ik nog een tijdje samen met 
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Het loopleven na de Hardloop4daagse een loper die zijn kind voortduwde in een 
moderne kinderwagen. Samen passeer-
den we Twisk, alwaar wij werden toege-
juicht door de aldaar aanwezige suppor-
ters; dat is altijd een geweldige stimulans 
om door te gaan! Ook de aansporingen 
door de verschillende Loopgroepers, die 
zich belangeloos in hadden gezet bij de 
waterposten waren zeer welkom. Na 
een tijdje liet ik deze toegewijde vader 
achter mij en op de hoek waar wij linksaf 
moesten voor het lange betonnen fiets-
pad naar Midwoud, kwam ik naast Theo 
Quist te lopen. Ik dacht grappig te zijn en 
vroeg hem of we weer samen gingen fini-
shen, net als tijdens de 2e etappe van de 
Hardloop4daagse, maar zijn antwoord: 
“dit keer niet” gaf aan dat hij niet lekker 
in de race zat.
Ik ging hem voorbij en snelde verder 
richting Midwoud, waar je bijna aan het 
einde op de helft zit (10,5 km). Net na 
het 15 km-punt sloeg ik rechtsaf en ging 
richting de start van de twee overige 
afstanden in Wognum. Daar moest je 
nog een klein keerpuntje maken en vlak 
na dat punt kwam Wim van Berkum bij 
me lopen. Voor de loop had ik begre-
pen dat hij en Peter Luijters tijdens de 
Stoomtramloop een soort van come-
back maakten op de 1/2 marathon.
Al sinds ik net lid was geworden van 
Loopgroep Hoorn, waren zij mijn grote 
voorbeelden, want ze liepen mooie tij-
den, waar ik altijd wel een pietsie jaloers 
naar keek (ruim onder 1:30 uur). Dus 
vond ik het niet erg dat Wim bij me 
kwam lopen. Ik dacht: die gaat me straks 
wel voorbij! We liepen met een klein 
groepje door het tunneltje onder de 
Westfrisiaweg (ik meen, het 19 km-punt) 
en even daarna begonnen we aan het 
laatste lange stuk over het Keern. Hier 
begon ik als vanzelf te versnellen, gelei-
delijk, maar wel merkbaar en tot mijn 
verbazing deed ik dat alleen! Maar zelfs 
dan kan er nog van alles gebeuren (een 
paar jaar geleden haalde ik nog een loper 
in, vlak voor ik de baan opliep en won 
zo de derde prijs), maar ik voelde me 
zeker en liep erg lekker. Ik liep de baan 
op en als een soort turbo waren daar de 
aansporingen van de inmiddels aardig op 
stoom geraakte supporters! Het was in 
ieder geval genoeg om het stukkie baan 
te kunnen voltooien.
Mijn tijd van 1:27:21 was die 10e juni 
inderdaad goed voor een eerste plaats 
en zelfs in andere categorieën zou ik 
een prijs hebben gehad, want ik was 

8e overall! Ik was natuurlijk zeer blij en 
voelde me apetrots op de hoogste plek 
van het erepodium! Het weer was prima 
geweest: niet al te veel zon en ik vond 
het ook niet overdreven warm.

Toen kwam het hardloopevenement, 
dat ik ook altijd erg leuk vind, door het 
parcours (locatie) en het feit dat ik hier 
altijd mijn snelste 10 Engelse mijlen loop. 
Het gaat hier om de Midzomernachtcross 
die elk jaar rond de langste dag op vrij-
dagavond plaatsvindt. 
Ook bij deze loop waren mijn verwach-
tingen hooggespannen, omdat ik een 
snelle tijd wilde neerzetten, waarmee ik 
mezelf wilde proberen te kwalificeren 
voor het wedstrijdteam van de gemeen-
te Amsterdam bij de Dam tot Damloop. 
De richttijd van eerdere jaren (1:04 uur) 
was opgerekt naar 1:10 uur en dat moest 
ik makkelijk kunnen lopen met de vorm 
die ik nu had. Maar er lopen maar 10 
atleten in dat wedstrijdteam en dus wilde 
ik toch liefst onder de 1:05 uur lopen. 
Dat werd dus weer volle bak!
Na de hereniging met de overige aan-
wezige Loopgroepers (één vaste deel-
nemer was er niet: Dirk en Sylvia Exalto 
vierden vakantie in Ierland) en weer wat 
opmerkingen over het “op tijd” zijn in 
ontvangst te hebben genomen, ging ik 
mijn inmiddels opgehaalde startnummer 
opspelden. 
Na mezelf nog van voldoende vocht te 
hebben voorzien en wat ingelopen te 
hebben, stelde ik me samen met Ronald 
Tromp op pal voor de startlijn. De 
speaker gaf nog wat welgemeende waar-
schuwingen voor eventueel afgebroken 
takken die na het noodweer de avond 
ervoor op het parcours konden liggen 
en toen klonk het startschot.
Het ging lekker en het was volop genie-
ten van de mooie omgeving die het 
Amsterdamse Bos beslist is. Doordat het 
parcours, dat je soms door donkere laan-
tjes brengt, slingert, heb je niet zo snel 
in de gaten hoe hard je opschiet. Het 
aangeven van de afstand gaat daar ook 
enigszins apart: waar de meeste lopen 
aangeven dat je 12, 13 of 14 km hebt 
gelopen, staan hier bordjes waarop staat: 
nog 6, 5, of 4 km.
Ik zag dus op een gegeven moment een 
bordje staan met als opschrift: nog 4 km. 
Ik ben er bijna, was mijn blijde gedachte 
en vanaf daar ging het snel en passeerde 
ik het “nog 1 km” bordje. Ronald had 
ik niet voorbij zien komen en toen was 

daar het schuine stuk over het gras met 
zicht op de finish. Nog even aanzetten en 
een klein stukje helling en daar was de 
finish. Het was net geen p.r. (op een paar 
seconden na), maar ik was zeer tevreden 
met mijn tijd: 1:04:42. In tegenstelling 
tot het jaar ervoor, was Ronald nu (15 
seconden) na mij gefinisht. Ik zei tegen 
hem dat ik dacht dat hij me nog wel 
voorbij zou komen. Hij deed daarop een 
belofte voor het jaar erop (2013) dat hij 
dan weer sneller zou zijn.

Tussen deze lopen door “werkte” ik 
natuurlijk “braaf ” de Wijkenlopen af! Zo 
ook de laatste op onze vertrouwde 
trainingslocatie aan de Holenweg (wij-
kenloop Hoorn Noord).
Deze laatste wijkenloop werd een suc-
ces, waar ik nooit van had durven dro-
men: ik had niet gedacht ooit nog onder 
de 39 minuten te komen op de 10 km, 
maar die 28e juni liep ik 38:44 in een 3e 
plaats overall. Eigenlijk was het een 2e 
plaats, maar Fred Spruit liep niet officieel 
mee en die zat voor me. Behalve een p.r. 
verbeterde ik ook nog eens het clubre-
cord, dat ik gevestigd had tijdens de 
Koninginnenachtloop op 29 april 2012 
met 27 seconden.

Tot zover dit relaas van een aantal mooie 
en leuke lopen; het volgende verhaal gaat 
over de Wieringermeertrail, maar omdat 
deze trail niet onder de huis-, tuin- en 
keukenlopen valt, schrijf ik daar binnen-
kort over.

Veel leesplezier en sportieve groeten van 
Snelle Henkie
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Nieuwe Steen 2 401 • 1625 HV Hoorn • tel: 0229-26 85 54  
e-mail: info@instituutdnc.nl • www.instituutdnc.nl

Instituut D&C

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

•
•
•
•

•

•

•
•

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, in-
klemming/impingement of een trauma. Bij een 
chronische slijmbeursontsteking zal het pees-
materiaal 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, belastingbeper-
kende maatregelen, ESWT* en massagetherapie zijn middelen om 
u van uw klachten af te helpen. 

Slijmbeursontsteking

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

  ’s avonds geopend!
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Column: Logé
Wij zijn een vrij stereotiep gezin: pa, ma, 2 kids. Echter wel huisje, boompje, maar géén 
beestje. Lange tijd hebben we 2 rode katers gehad, maar de ene is in de kattenhemel 
beland en de ander is zoek geraakt op zijn vakantieadres en nooit meer boven tafel 
gekomen. Na 4 onbedoelde hamsternestjes, vissen, 2 gerbils en luizen zijn we nu 
huisdiervrij.

We hebben lichtelijk antipathie tegen honden. Ik denk dat het ontstaan is toen in 
Frankrijk op de camping zo’n beest een bolus had gedraaid voor het achterportier 
van de auto waar de kids vrolijk meerdere keren in- en uitstapten, want, o ja, knuffel 
vergeten, speeltje vergeten, boekje vergeten... Kokhalzend heb ik die stinkende bruine 
vlekken uit de bekleding mogen poetsen, want zoals je begrijpt moest dat metéén 
gebeuren en gingen we uiteindelijk dik een uur later op pad dan de bedoeling was.
Wij hebben de laatste jaren wat uitstapjes zonder de kids ondernomen. Marco liep de 
marathon in Berlijn, we liepen de Berenloop op Terschelling en gingen een romantisch 
weekeindje weg naar Barcelona en Venetië. En altijd is daar onze vrijdagse oppas die 
meteen vraagt of Kiara dan bij hun mag logeren. Nog voordat ik een oppasprobleem 
heb, is het al opgelost. Wat een weelde! De lieverds staan altijd voor ons klaar. Zij 
hebben oma als back-up en al zouden wij het willen, wij hoefden tot nu toe nooit wat 
terug te doen.

Ze zouden in de zomervakantie gaan kamperen in Italië. Tot mijn verbazing krijg ik een 
maand voor vertrek de vraag of wij op hun HOND willen passen. O jeeeeee! We wil-
len ze met alle liefde met van alles uit de brand helpen, maar oppassen op hun hond 
zit niet echt in ons aanbiedingenpakket. Even de nadelen opsommen (met excuus 
aan alle hondenliefhebbers): ze blaffen, janken, verharen, bedelen, kwijlen, stinken uit 
hun bek, “rijden” als een geil beest op je benen, moeten worden uitgelaten, springen 
tegen je op, steken over voor je fiets en poepen voor het achterportier van je auto. 
Daarnaast moet je rekening met ze houden net als met kinderen.
Toch leg ik het voor aan Marco. “Ach Am, als het voor een weekeinde is, dan moet 
het kunnen.” “Máhár het is tijdens hun vakantie, dus voor 2 wéken!” Afijn, de discussie 
duurde niet heel lang, want we konden natuurlijk geen nee zeggen! En nu is Puk tijdelijk 
onderdeel van ons gezin.

Hij is een kruising van een Cavalier en nog iets. Puk is dus zo’n “Pim Fortuyn hondje”. 
Meneer is verre van waaks, alle inbrekers mogen binnenkomen, of zal hij aanvoelen 
dat wij een hekel hebben aan blaffende honden? Hij blaft alleen als zijn bal ergens 
onder ligt waar hij niet bij kan. Je kan Puk overal mee naar toe nemen, want hij houdt 
van autorijden en luistert goed. Dus hij was mee naar het strand. Puk heeft duidelijk 
geen zwemdiploma en wenste die ook niet te halen. Maar verder lag hij heerlijk in 
de schaduw en gedroeg zich voorbeeldig. De meiden zijn dol op hem en Kiara speelt 
vaak verstoppertje. Puk maar zoeken en blij dat hij is als hij haar heeft gevonden! Als 
we uit bed of thuis komen worden we altijd enthousiast begroet en dan knuffelen we 
Puk uitgebreid.

Het uitlaten valt mee, het is tenslotte vakantie, dus we zijn vaak thuis en zo verdelen 
we de lasten. En wat blijkt, het went! Wat niet went is het uit zijn bek stinken en het 
verharen (op je kleding en in huis, gék word ik ervan; zeker nadat ik zo blij was dat we 
daar vanaf waren toen onze rode rakkers er niet meer waren), maar oké, als dat alles 
is, dat is wel uit te houden voor 2 weken.
En nu is de oppas terug van vakantie, wat hadden ze de hond gemist! Ze gaan nóóit 
meer naar een camping waar geen honden mogen komen.... Oef, dat is jammer, want 
wij missen dat vrolijke gedrentel in huis nu al en dat quasi-nieuwsgierige voor alles wat 
we aan het doen zijn... Misschien heeft het gezin niet zo’n goeie vakantie gehad, maar 
Puk wel hoor, die weet wel beter!! Misschien moeten wij voortaan maar zorgen dat 
de vakanties niet met elkaar overlappen, voor het geval dát...
“Hé Mar, knijp even in mijn arm, dan weet ik zeker dat ik niet droom!”

Amber Schoen is 
getrouwd met Marco. 
Samen hebben ze 2 
dochters, Naomi van 15 
en Kiara van 10 jaar. 
Met deze column, die 
over sport, werk of over 
haar gezin gaat, geeft ze 
een kijkje in haar dage-
lijks leven.
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Park, bos, duin, strand en zee
Een aantal maanden geleden had ik een 
advertentie/oproep gelezen over een 
crossrun. Geen idee wat ik me er van 
moest voorstellen. Pas een paar weken 
voor deze uitdaging kwam er wat meer 
info op de website. De Inov’s konden 
onder het stof vandaan gehaald worden. 
Op 2 september weer naar Den Helder 
voor de eerste Ultimate Lijfstijl Crossrun 
na de Overlevingsloop op de woensdag 
ervoor (zie het verhaal van Moniek, red.).

Bij fort Kijkduin werden we door een 
soldaat van Napoleon Bonaparte weg-
geschoten. Vanuit de droge gracht langs 
de helling omhoog en door de bocht 
meteen de barricade van autobanden 
voor de eerste hindernis.
Kwam er vlot en ongeschonden over-
heen. Op naar de piramide van Dikla. 
Was nog best wel een stuk hardlopen 
naar deze 3de van 17 onnatuurlijke hin-
dernissen. De naam spreekt voor zich. 
Met een hoogte van 3.30 meter was dit 
best te doen ondanks een hellingshoek 
van 60°. Aan de voorkant waren een 
aantal liggers op de schuine wand gena-
geld. Via de achterkant (met behulp van 
een touw) konden we het bouwwerk 
verlaten.
De route ging verder over fietspaden. 
Later natuurlijk over rul zand. Dit om 
het nog zwaarder te maken. De uitda-
ging die ons nu te wachten stond was 
Hot (or not) balance. Bedoeling was 

een sloot oversteken. Hiervoor had de 
organisatie 3 ronde palen van ±6 meter 
er overheen gelegd. Met behulp van 2 
palen en een goede balans de overkant 
droog gehaald.
De afstanden tussen de rest van de 
hindernissen werden steeds korter, dus 
ook minder tijd om te herstellen voor de 
volgende uitdaging. De gladiatorarena is 
er eentje waarbij het nodige geklommen 
moest worden. Eerste paar treden zijn 
1.10 meter en dan een steile grashelling 
naar de top. Als verrassing weer naar 
beneden, slinger maken en weer klim-
men met weer van die enorme treden. 
Dus met verzuring op de bovenbenen 
als gevolg.
Volgens de info kregen we nu een nat 
pak. Gelukkig was het blubberbassin 
alleen in naam erger dan wat ons voor-
geschoteld werd: een waterbassin van 
1.00 meter diep, 10 meter lang met de 
nodige planken vlak boven het waterop-
pervlak. Alleen moest je er onderdoor. 
Temperatuur was gelukkig goed. In sop-
pige schoenen naar de volgende uitda-
ging: nog meer water, een sloot over-
steken. De snelste manier genomen: een 
sierlijke sprong (bommetje) bracht mij al 
ver van de kant af. Op armkracht via de 
steiger kon de kansloze route volbracht 
worden. Een beetje glibberen en glijden 
over het steigerhout om de route verder 
te volgen. 
Er zijn bijna 6 km in de benen als we 
via het park naar de hooibalen draven. 

Hier was een 
enorme sta-

pel van 

balen hooi gecreëerd. Met enige moeite 
kan aan het klimwerk begonnen worden. 
Best wel lastig als je geen lange benen 
hebt. Daarentegen gaat het afdalen een 
stuk makkelijker.
Niet veel later kwam de volgende hin-
dernis al in zicht. Via de achterzijde 
van de gladiatorarena was het looppar-
cours naar de uitkijktoren verlegd. Deze 
kreeg de naam De Gebergiets. Sommige 
medelopers hadden nog moeite met de 
gladiatorarena.
Na de drankpost op naar het volgend 
obstakel. In het bos had men de Run 
forest run uitgezet. Een web van elastiek 
tussen een aantal bomen sprak voor zich. 
Vrij snel was de eerste van 2 volbracht. 
Bij de 2de bleef ik haken met een schoen. 
Niet veel later ook deze voltooid.
Via het paardenpad ging de route rich-
ting strand. Hier en daar belemmerd 
door grote ronde vaten. Op het strand 
aangekomen gelijk het zeewater in. Tot 
borsthoogte moet er van boei naar boei 
(80 meter) geploeterd worden. Ook 
wel de Oei om de boei genoemd. Om 
voor de 2de maal het strand te bereiken 
moest de hoogste duin van Noordkop 
bedwongen worden. De lengte van 320 
meter en 12% (hellingshoek) was vol-
gens hun niet genoeg (clubgenoten die 
de overlevingsloop wel eens hebben 
gedaan weten wel over welke klim ik het 
heb). Een stuk of 8 kuubkisten stonden 
in de weg: kisten van 1 m3 waar door-
heen geklommen dient te worden. De 
eerste paar gingen wel aardig, maar het 
werd steeds zwaarder. Het tempo zakte 
steeds verder weg. De Kubick hill is er 
echt eentje die bij de volgende edities 
erin moet blijven.
Bij aankomst strand kon er getijgerd 
worden. Een 50 meter lange tunnel die 
gedeeltelijk is overdekt was de volgende 
belemmering. 
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Doe eens gek!
Op de laatste woensdagavond van 
augustus is de jaarlijkse Overlevingsloop. 
Bij het woord alleen al ben je bijna in 
staat om af te haken. Eenmaal mee-
gedaan blijkt het toch wel erg leuk, 
dus voor 2012 een aantal loopmaatjes 
proberen zo gek te krijgen af te reizen 
naar Den Helder om deel te nemen aan 
de Overlevingsloop. Wat inhoudt dat je 
moet rennen over het strand, paarden-
paden, door fietsenstallingen en gelukkig 
ook nog een stukje schelpenpad en dat 
alles omdat je het leuk vindt!

De Loopgroep Hoorn-leden Eric, Amber, 
Joop, Mark en ondergetekende zijn naar 
Den Helder gereden samen met Inge en 

Kiara als onze supporters. In Hoorn was 
het nog stralend weer. In Den Helder 
was het fris en winderig. Een lange rij 
voor de inschrijving, want, ja, steeds meer 
mensen vinden dit leuk! Klaargemaakt 
voor de start en op naar de startstreep. 
Gelukkig werd de start 5 minuten uitge-
steld. Vlak voor de start erachter komen 
dat je tot je middel in het water komt, 
doet sommige mensen toch besluiten 
dat een katoenen onderbroek niet heel 
handig is!

Pang…. Daar gaan we dan. Eerst nog 
een stuk over het strand heen en weer. 
Dan begint het echte werk met 3 keer 
een stuk door het water. Hoog water 

met krachtige golven zorgen ervoor 
dat rennen haast onmogelijk is. Na 3 
stukken door het water rennen we de 
strandopgang op en zigzaggen we door 
de zandbak in de fietsenstalling, dan door 
naar het paardenpad. Aan het eind van 
het paardenpad wacht het schelpen-
pad dat ons terugleidt naar de finish. 
Duinen op en de strandopgang snel naar 
beneden. Eerst nog even gezandstraald 
voordat je kan kiezen voor de finish of 
nog een rondje. Uiteraard zijn we niet 
helemaal vanuit Hoorn gekomen voor 1 
rondje en pakken we het maximale mee. 
Moe en voldaan rennen we na 2 rondes 
naar beneden het strand op en over 
de finishlijn. Met een aandenken van de 
organisatie op naar de strandtent. Voor 
de warme kleding en de grote verhalen. 
Wat je niet allemaal beleven kan in 8 km!

Moniek van Kilsdonk

Op de website stond de Dessert beach 
als aardedonker aangemerkt. Dat viel in 
alle opzichten erg tegen. 
De dijk heeft men ook als handicap 
in de crossrun opgenomen. Meerdere 
malen buffelen van het rulle zand tot 
de met helm begroeide duinrand. De 
Geen gezeik met de dijk had ook de 
fietsrekken in het traject opgenomen. 
Een niet zo fijne barrière dus. Na een 10 
kilometer en 15 hindernissen kwam de 
finish in zicht. Om een beetje schoon aan 
te komen was een 30 meter neveltunnel 
gebouwd. Almost on fire werd door 
een aantal leden van de brandweer nog 
eens van extra water voorzien. Waren 

inmiddels  de vuurtoren al gepasseerd. 
Met een kleine lus naar de laatste sta-in-
de-weg: Stairway to heaven, een trap van 
74 treden naar de eindstreep. 
Kortom: een must voor hardlopers die 

eens wat anders willen. En: er vinden 
meer van dit soort evenementen plaats 
in het land!

Eric van den Berg
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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!
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15e editie van de Eenhoornloop 
      op zondag 11 november 2012
Terug op de dijk

Parcours
Er wordt gestart vanaf de HRTC wieler-
baan aan de Holenweg in Hoorn. 

De 1,2 km wordt op de HRTC wie-
lerbaan zelf gelopen. De 5 km zal in de 
directe omgeving van de HRTC wieler-
baan plaatsvinden.

Het parcours voor de overige afstanden 
loopt vanaf het HRTC terrein over het 
fietspad langs de provinciale weg naar de 
Holenweg via de nieuwe rotonde op de 
Willemsweg en de brandweerkazerne 
over de Schellinkhouterdijk en Zuiderdijk 
richting Wijdenes. 

Autoservice Cees Rood

De lopers van de 10 km lopen het par-
cours vanaf start tot het keerpunt op 
de Schellinkhouterdijk ter hoogte van 
industrieterrein Hoorn 80.

De lopers van de 16.1 km lopen 
het parcours tot het keerpunt bij 
de Meeuwenkolonie, net voorbij 
Schellinkhout op de Zuiderdijk. 

De 21.1 km lopers lopen het parcours 
tot het keerpunt bij Wijdenes. Daar 
keren de lopers terug door eerst de 
weg onderlangs de dijk te volgen en 
vervolgens na de Meeuwenkolonie eerst 

Op zondag 11 november is het weer zover: Loopgroep Hoorn organiseert de 15e edi-
tie van de Eenhoornloop. Dit jaar weer terug op de dijk! Na 14 succesvolle edities is de 
Eenhoornloop uitgegroeid tot dé najaarsklassieker van West-Friesland en wijde omge-
ving. Sportieve prestaties en gezelligheid gaan hand in hand bij dit geweldige loopeve-
nement. Loopgroep Hoorn heeft ook dit jaar weer haar best gedaan om loopvrienden 
en – vriendinnen een heerlijke dag te bezorgen op diverse afstanden: 10 km, 16.1 km of 
21.1 km. Speciaal voor de beginnende lopers is de 5 km in het programma opgenomen 
en voor de kinderen t/m 12 jaar is er traditiegetrouw weer de 1.2 km.

door Schellinkhout te lopen om via de 
Laan weer op de Zuiderdijk te komen. 
De rest van het parcours gaat hetzelfde 
als de heenweg.

.

Inschrijven en informatie
Inschrijven is mogelijk via de websi-
te www.eenhoornloop.nl, waar ook 
meer informatie te vinden is, of op 
de evenementdag zelf van 9.30 uur 
tot vlak voor de start. 

Voorinschrijving via de website 
kost voor 10 km, 16.1 km en 21.1 
km € 5,-. Na-inschrijving tijdens de 
wedstrijddag kost € 6,-.
De 5 km kost via voorinschrijving 
€ 3,- en na-inschrijving € 4,-.
De kinderloop t/m 12 jaar kost 
€ 2,-
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De Nadine OK Run, een eigenzinnige 
najaarsklassieker op zondag 14 oktober 2012

Op zondag 14 oktober 2012 werd 
voor de 4e maal de Nadine OK Run 
gehouden in Scharwoude. Deze loop 
is ter nagedachtenis aan de in 2006 
door haar ex-vriend vermoorde Nadine 
Beemsterboer. Om de aandacht tegen 
het zinloze geweld op een positieve 
manier uit te dragen werd onder auspici-
en van de Stichting Marathon Hoorn de 
Nadine OK Run voor het eerst in 2009 
gehouden. De Nadine Foundation, opge-
richt door Jacques, Wanda en Jacqueline 
Beemsterboer, nam hiertoe het initiatief. 
De Nadine Foundation ontplooit activi-
teiten om de aandacht tegen het zinloze 
geweld op het netvlies van een ieder te 
houden.

Loopgroep Hoorn is van onschatbare 
waarde voor het laten slagen van dit 
hardloopevenement. Onder de deelne-
mers en vrijwilligers bevinden zich veel 
leden van Loopgroep Hoorn. In dit stuk 
vind je nu eens geen verslag van een 
hardloper maar één geschreven vanuit 
mijn ervaringen van vandaag en mijn 
vriend John Temme, beide vrijwilligers bij 
het wedstrijdsecretariaat.

Gezelligheid en prominenten 
De Nadine OK run is een gezellige 
loop waarbij plezier voorop staat. Deze 
vonk is ook overgeslagen naar de poli-
tiek in Den Haag met als resultaat dat 
Staatssecretaris van Justitie Fred Teeven 
dit jaar voor de derde maal meedeed op 
de 10 kilometer. Hij heeft zelfs premier 
Mark Rutte weten te verleiden hem te 
vergezellen op de 10 kilometer. Bij Eva 
Jinek op Zondag (Wakker Nederland) 
liet Mark Rutte zich ver voor de verkie-
zingen ontvallen dat hij volop in training 
was. De collega van Eva Jinek, tv-presen-

tatrice Merel Westrik, loste het start-
schot op de 10 en 20 km om vervolgens 
zelf de 5 km mee te lopen. Met de komst 
van deze prominenten krijgt de Nadine 
OK run meteen allerlei media-aandacht. 
Het NHD heeft een filmpje van het 
evenement gemaakt en ook Wakker 
Nederland gepresenteerd door Merel 
zelf besteedde aandacht aan de loop op 
de maandagochtend. 

Gezelligheid staat voorop, dus zijn er 
geen prijzen te verdienen op de verschil-
lende afstanden: 5, 10 en 20 km. Wel 
waren er bekers van Jan Doodeman 
(van het ons welbekende kledingmerk) 
voor de besten van de Kidsrun van 1,2 

km in iedere categorie. Bovendien was er 
voor alle kinderen na afloop een pannen-
koek met limonade, gastvrij beschikbaar 
gesteld door Pannenkoekenhuis Ootje 
Konkel. 

De dag zelf
Kwart over zeven ’s ochtends werd 
John opgehaald door Martijn Mengerink 
om zich naar het start-finishterrein te 

begeven. Dit was overigens nog niets bij 
de tijd waarop Jacques Beemsterboer, 
bezorgd als hij was over de verwachte 
grote opkomst, zelf was opgestaan om 
de laatste puntjes op de i te zetten: half 4!  
Bij aankomst van John stond de inschrijf- 
en omkleedtent klaar (vrijdag al overge-
vlogen uit Moddergat, helemaal op zijn 
plek gezien de zompige staat van het 
voorterrein van Ootje Konkel) en was 
firma Smal aan het opbouwen: markt-
kramen (voor het fruit en water voor 
de lopers en broodjes, soep en warme 
dranken voor de supporters of na het 
lopen) en hekken plaatsen, de finishboog 
opzetten en het geluid klaarmaken. John 
begon met het in orde maken van alles 
wat met de inschrijving en uitslagverwer-
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king te maken had. 

Zelf mocht ik gelukkig wat later komen 
en om kwart over 9 wandelde ik in mijn 
zwangerentempo van minder dan 3 
km/u vanaf Ooms eerst langs een tent 
met vrolijke muziek, waar Wietze Pathuis 
eenzaam klaarstond. Nou ja, eenzaam, 
Wietze kent natuurlijk vele lopers die 
als ze langskomen wel even een praatje 
maken. Zijn taak was de kruising van de 
dijk met Scharwoude op te vrolijken met 
zijn muziek en als speaker. Een gezellig 
plekje, aldus Wietze na de loop. 

Onder mijn grote paraplu door de regen 
naar het start-finishterrein, waar inmid-
dels alles al klaar stond. Na een snelle 
WC-stop begaf ik me naar de tent waar 
de vrijwilligers achter de inschrijftafels al 
druk doende waren en een dweilorkest 
zich klaarmaakte om te gaan spelen. 
Vanwege de regen waren de muzikanten 
blijkbaar naar de tent verhuisd. Sfeervol 
maar wel oorverdovend als je mensen 
te woord moet staan. 

Want denk maar niet dat je rustig ach-
ter je laptopje inschrijfformulieren kan 
overtypen. Zit je daar met z’n tweeën 
(Dirk Haasbroek en ik) met het puntje 
van je tong uit je mond te typen om 
zo snel mogelijk alle nieuwe inschrijvers 
ingevoerd te krijgen, komen de mensen 
met de meest uiteenlopende en heel 
soms terechte vragen en opmerkingen 
bij je langs. Je zit natuurlijk mooi bij de 
ingang, dus lopers die nog niet goed om 

zich heen hebben gekeken en de grote 
plakkaten achter de inschrijftafels nog 
niet opgemerkt hebben, willen zich bij je 
inschrijven of hun nummer bij je ophalen. 
Maar ook willen de lopers pennen van je 
lenen of zijn op zoek naar speldjes voor 
het startnummer. Of ze willen de afstand 
wijzigen of hun kind dat bij de Speeldag 
een gratis startnummer had gekregen 
aanmelden. Of gewoon even gezellig 
gedag zeggen. De leukste vraag was of 
ik de twee Dixie-toiletten, die buiten 
de tent stonden, misschien van het slot 
kon halen. Ik hoop dat deze mevrouw 
iemand van de organisatie heeft gevon-
den die dat kon, anders hebben die 
toiletten daar voor niets gestaan. 

De cijfers
Maar liefst drie vrijwilligers waren 
beschikbaar om de 487 voorinschrijvin-
gen uit te delen. Dit was zo’n overwel-
digend aantal dat Jacques en Martijn om 
een goede fles wijn een weddenschap 
hadden afgesloten over het totaal aantal 
lopers dat zou komen. Jacques dacht aan 
900 lopers, Martijn was iets behouden-
der: 600. John schatte de avond tevoren 
het aantal op 675 en heeft nog getwijfeld 
of hij zich in de weddenschap zou men-
gen voor een krat bier. Ook beweerde 
hij dat altijd zo’n 15% zijn startnummer 
niet komt ophalen. En hij zat er niet ver 
naast: zo’n 14,5% van de voorinschrij-
vers kwam niet opdagen en ongeveer 
660 deelnemers hebben daadwerkelijk 
gelopen. Hieronder zo’n bijna 250 na-
inschrijvingen die door de overige zeven 

vrijwilligers werden bediend, waaronder  
oude rotten onder de inschrijvers Ed 
Meunier, onafscheidelijk van zijn kas met 
muntjes, en Piet en Tiny de Boer. Als het 
mooi weer was geweest, had Jacques 
kunnen winnen, maar met deze regen 
komen er toch minder mensen opdagen, 
al was de opkomst desondanks verdub-
beld ten opzichte van vorig jaar.  Ik ben 
bang dat John zijn krat bier is misgelo-
pen en Jacques Martijn nu een fles wijn 
schuldig is…

Hectiek
Werden we tijdens al deze hectiek in 
de propvolle tent ook nog gefilmd door 
het NHD. En dat terwijl ik uitgerekend 
vanochtend vergeten was om me op te 
maken en er verder waarschijnlijk ook 
weinig elegant uitzag met mijn verregen-
de haar en in mijn gele vrijwilligershesje 
over mijn dikke buik. 

Zo was de tent nog propvol mensen, 
die ook voor de regen schuilden, en 
muzikanten en zo was alles opeens uit-
gestorven. Niet veel later waren we al 
klaar met invoeren. Terwijl John snel alle 
gegevens van de laptops aan het samen-
voegen was en naar het handcomputer-
tje van speaker Bouke overzette, zodat 
hij alle namen van de lopers tot zijn 
beschikking had, verhuisden Dirk en ik 
een tafel naar buiten. Ik moest nog even 
een plaspauze houden en ik was nog niet 
terug of daar kwamen de eerste kids 
al richting finish gesneld. Dirk was ook 
richting WC getrokken dus wie deed nu 
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de tijdwaarneming?! Truus Smal zat klaar 
met bloknoot en potlood om de eerste 
drie te noteren, maar had blijkbaar niet 
door dat de kinderen er al aankwamen, 
dus snel alles uit haar handen gegrist 
en als een gek nummers gaan noteren. 
Uitgerekend op dat moment ging het 
ook nog regenen. Gelukkig doet een pot-
lood het gewoon op nat papier, anders 
had ik nog een probleem gehad. Truus 
zorgde voor een paraplu, maar kon daar-
door niet achter lopertjes aan waarvan 
het startnummer niet goed zichtbaar 
was: omgeklapt door de wind, onder een 
jas, op de rug. Ook bij de volwassenen 
kwam dit veelvuldig voor en er was 
zelfs één loper die hem opgevouwen in 
zijn broekzak had gestopt… Veel lopers 
snappen niets van onze gebaren en uit-
roepen “waar is je nummer?!” en wijken 
geschrokken uit omdat ze denken dat ze 
in de weg lopen. 

Gelukkig was Dirk snel weer present om 
zoveel mogelijk tijden en startnummers 
van finishers in de laptop in te vullen 
en kwam John met zijn mp3-speler om 
de langskomende startnummers in te 
spreken als extra backup. Gaat toch 
weer sneller dan schrijven. Af en toe 
was het toch nog problematisch als een 
hele groep tegelijk over de finish kwam. 
Even later kwam Sylvia Exalto erbij om 
startnummers te roepen naar Dirk en 
mij, ervaren doordat ze dit werk al vele 
loopjes heeft uitgevoerd. Ze zou eigenlijk 
niet meedoen als vrijwilliger, want het 
vierde kleinkind kan elk moment komen 
en dan moet oma natuurlijk meteen 
kunnen inspringen om de andere twee 
kinderen op te vangen.

Bekende gezichten
Ik was zo druk bezig met noteren van 
nummers dat ik niet doorhad dat ik num-
mers 1001 en 1002 ook had genoteerd, 
de prominenten Mark Rutten en Fred 
Teeven. Ze liepen in Loopgroepgeel, mis-
schien dat ik ze daarom niet herkende. 
Gelukkig had John het wel door en hij 
had de eer om ze als eerste een hand 

te schudden toen ze net binnen de 57 
minuten over de finish kwamen. ‘Rutte 
heeft een geniepig goede conditie’, was 
het commentaar van de staatssecre-
taris over de premier. Daarmee heb-
ben de Haagse prominenten gewonnen 
van onze lokale kopstukken, wethouders 
Aart Ruppert en Ronald Louwmans, die 
de bui waarschijnlijk letterlijk en figuurlijk 
al zagen hangen: ze waren er niet. En ken-
nen jullie Ingrid de Calué, kamerlid VVD? 
Toen zij over de streep kwam, fluisterde 
Sylvia mij toe dat dat de vriendin van 
Mark is. Zou het waar zijn? 

Ook onze eigen voorzitter Bertho kwam 
op topsnelheid over de finish: hij nam 
een sprintje om nog twee dames eruit 
te lopen. Dames gaan toch voor, Bertho? 
En daarna moest hij natuurlijk nog op de 
foto met Mark, net als heel veel andere 
lopers en toeschouwers.

Verder heb ik de nodige loopgroepers 
over de finish zien komen. Snelle Henkie 
greep deze loop aan om het clubrecord 
op de 5 km veilig te stellen. Op de 10 
km had ik het te druk met nummers 
schrijven, maar ook op de 20 km waren 
wij heel goed vertegenwoordigd en nu 
had ik ook de tijd om naar de ‘koppies’ 

te kijken. Ik herkende o.a. Gerrit-Jan 
Scholtens, Lex de Boer, Rob Wams, Cees 
Rood, Miriam Zuurbier, Dirk Exalto (die 
de eerste ronde een ommetje langs de 
finishboog had gemaakt omdat hij het 
bord gemist had waarop stond dat hij 
rechtdoor moest, zoals meer lopers) en 
Joop Rikkelman.

Tot slot
Verkleumd van de kou na de laatste 
20 km-loper deed ik me tegoed aan 
een lekker plastic bakje met soep inge-
schonken door een net zo verkleumde 
vwo 5-leerlinge van mij. Daarna naar 
binnen om nog verder op te warmen 
met een kop warme chocolademelk met 
slagroom en een uitsmijter met spek. 
Met de loterij het goede doel nog ver-
der gesteund en een uitvouwbaar tasje 
gewonnen verpakt in een omhulsel met 
de vorm van een aardbei. En dan ook 
nog een paar mooie drinkbekers rijker : 
elke vrijwilliger kreeg van Jacques en 
Wanda een set.

En dan is het werk voor ons nog niet 
afgelopen. De bij de finish genoteerde 
en ingesproken startnummers moeten 
vergeleken worden met de ingevoer-
de nummers en tijden in de laptop. 
Ontbrekende startnummers en tijden 
moeten worden aangevuld, zodat er ’s 
avonds een zo goed mogelijke uitslag 
beschikbaar komt, want het was af en 
toe toch hectisch op de streep. Volgend 
jaar maar aan de chips, zegt John. En ik 
mocht dit stukje nog schrijven…

Mariska Sas
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Triatlon Abbekerk
Moniek (redactie clubblad) mailde mij 
met de vraag of ik een stukje wilde 
schrijven over de triatlon van Abbekerk 
en mijn triatlonervaringen. Aangezien ik 
al wat jaren lid ben van de vereniging en 
het clubblad ook lees, kon ik natuurlijk 
geen nee zeggen.

Als eerste zal ik mezelf even voorstellen. 
Mijn naam is Peter Beerse, getrouwd 
met Annemiek en ik heb twee lieve kin-
deren, Marit en Lars. Ik ben chocolatier 
van beroep en lust zelf natuurlijk ook 
wel een stukje chocola en om niet al te 
veel uit te dijen, ben ik wat meer gaan 
sporten. Eerst wat vaker op de fiets naar 
mijn werk en later ben ik samen met 
een buurman via Start to Run bij de 
Loopgroep gaan hardlopen.

Zwemmen doe ik al een aantal jaren bij 
zwemvereniging INO in Hoorn (iedere 
zaterdagavond een half uur) en zo is het 
idee ontstaan om eens een keer met een 
triatlon mee te gaan doen.

Ik wist dat er ieder jaar in Abbekerk 
een triatlon georganiseerd wordt en 
omdat het lekker dichtbij is en er wordt 
gezwommen in een zwembad (geen 
wetsuit nodig), had ik besloten om daar 
eens een keer aan mee te doen.

In 2011 voor de eerste keer mee gedaan 
in Abbekerk. Nadat ik me had ingeschre-
ven en ik de startlijst had gekregen, werd 
ik toch wel een beetje zenuwachtig voor 
alles wat zou komen. In de vakantie had 

ik me een beetje voorbereid op de 
diverse onderdelen en op de wissels van 
zwemmen naar het fietsen en van het 
fietsen naar het lopen. Ik had gezien dat 
er meerdere leden van de Loopgroep 
(zoals John Temme) ook meededen en 
gedacht: als zij het kunnen, waarom zou 
ik het dan niet kunnen.

Dit is toen zo goed bevallen dat ik heb 
besloten om dit vaker te gaan doen. 
Inmiddels een tri suit (pak waarin je kan 
zwemmen, fietsen en lopen) aangeschaft 
en op internet gekeken waar nog meer 
triatlons in de buurt zijn. Zo had ik me 
dit jaar ook ingeschreven voor de achtste 
triatlon in Heerhugowaard.

Deze triatlon werd op een woensdag-
avond in het voorjaar gehouden en er 
moest gezwommen worden in het meer 
bij de Stad van de Zon. Ik stond daar in 

mijn triatlonpakkie zonder wetsuite (een 
van de weinigen) aan de start en dacht 
lekker te gaan knallen met het zwem-
men, maar bij de eerste duik was ik blij 

dat ik weer kon gaan staan, want het 
water was zo koud (160C ) dat ik eerst 
even op adem moest komen. Samen met 
Moniek van Kilsdonk heb ik toen lekker 
schoolslag gezwommen totdat ik aan 
de watertemperatuur gewend was en 
vervolgens zo snel als ik kon de rest van 
het zwemonderdeel afgelegd. Hierna in 
een zo hoog mogelijk tempo op de fiets 
het parcours van 20 km afgelegd en aan 
de laatste 5 km lopen begonnen. Ik werd 
hier pas na ongeveer 2 km ingehaald 
door Erwin le Blansch en ben gelukkig 
zijn vrouw Monique Paauw en Monique 
van Kilsdonk voor gebleven.

Vlak na de zomervakantie heb ik als 
voorbereiding op Abbekerk meegedaan 
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Hoe Piet Blokland trainer werd
Toen ik in 2003 lid werd van de 
Loopgroep Hoorn, had ik nooit verwacht 
dat hardlopen zo’n groot deel van mij 
leven zou gaan uitmaken. Ik rookte twee 
pakjes zware shag per week, tenniste wat 
en woog 85 kilo, en zat verder lekker op 
de steiger te vissen. Toen ik op een gege-
ven moment stopte met roken vlogen 
de kilo’s er aan. Ik besloot om samen 
met mijn buurman wat aan de conditie 
(figuur) te gaan doen.

We gingen keurig aan de slag met een 
beginnersschema, drie keer in de week 
zes minuten wandelen en 30 seconden 
dribbelen, dit vijf keer ; alles bij elkaar 
waren we toch wel een half uur bezig. 
De week daarop zes minuten wandelen 
en 40 seconden dribbelen. Helaas vond 
mijn buurman het toen genoeg en ging 
ik alleen verder.

Tijdens een rondje Schellinkhout (ik liep 
toen zo’n 45 minuten aaneen) kwam ik 
Theo Danenberg tegen. We raakten wat 
aan de praat (wat niet verwonderlijk is 

als je Theo kent) en hij stelde voor om 
eens geheel vrijblijvend een paar keer 
mee te trainen bij de Loopgroep om te 
kijken of dit iets voor mij was. Inmiddels 
ben ik dus bijna 10 jaar lid en heb ik 
op mijn vijftigste mijn eerste marathon 
gelopen.

Zo’n 11/2 jaar geleden werd ik door de 
toenmalige voorzitter gevraagd om de 
vrijgekomen post van trainingscoördina-
tor te vervullen, een lastige taak, gezien 
de grote wisseling van de afgelopen jaren. 
Ik hoefde daar niet lang over na te den-
ken en na een paar sollicitatiegesprekken 
(trainers zijn niet zo gemakkelijk), werd 
ik officieel beëdigd. Trainingscoördinator, 
vergis je niet, is toch een taak die pittig 
wat tijd in beslag neemt. Je maakt de 
roosters, het jaarplan, je plant de verga-
deringen, maakt de agenda en notuleert.

Gezien mijn geringe technische achter-
grond besloot ik een cursus looptrainer 
2 te volgen om wat meer knowhow te 
krijgen. Ik vond dit eigenlijk heel erg leuk 
en kreeg de kans om op maandagavond 
een groep te begeleiden. Al met al was 
het op dat moment wel heel veel loop-
groepgeel in huize Blokland. Toen op een 
geven moment beide functies niet meer 
met elkaar te verenigen waren, koos ik 
voor datgene waar ik toch het meeste 
plezier in had namelijk training geven. De 
gedrevenheid van de groep, de saamho-
righeid en de wil om samen ergens naar 
toe te werken maakt het juist zo leuk.

Op dit moment probeer ik onder toe-
ziend oog van Klaas Abrahams mijn 
eerste trainingsschema te maken voor 
de maandag- en woensdagavond, zodat 
beide trainingen op elkaar aansluiten en 
we gezamenlijk naar bepaalde doelen 
trainen. In november is er weer een 
looptrainerdag van de Atletiekbond met 
diverse workshops, waar we met trai-
ners naar toe gaan. Er zijn veel positieve 
activiteiten om de leden zo verantwoord 
mogelijk te laten trainen. Ik hoop dat 
jullie dat ook zo ervaren en dat de 
opkomst maar mag blijven groeien.

Een kleine tip tot besluit: probeer vijf 
minuten eerder te komen en ga even 
een stukje inlopen. Dit werkt blessure-
preventief en je bereidt je lichaam voor 
op de komende arbeid. 

Sportieve groet, 

Piet

Opgevangen na mijn eerste marathon door de 
toenmalige trainer Bram Pannekoek

Met de aanstichter van alles: Theo Danenberg

met de triatlon in Avenhorn. Hier moest 
ook in buitenwater gezwommen wor-
den, maar dit was gelukkig al lekker 
opgewarmd. Tijdens deze triatlon werd 
ik door Marco Schoen na het zwemmen 
achternagezeten op de fiets waar ik hem 
nog net kon voor blijven. Maar tijdens het 
lopen werd ik door Marco en ook weer 
door Erwin ingehaald.

Een week later stond de kwarttriatlon 
van Abbekerk op het programma. Op 
zondagmorgen vroeg aanwezig om de 
fiets- en loopschoenen klaar te leggen. 
Daarna melden in het zwembad. Marco 
was in dezelfde baan ingedeeld als ik en 

het werd dus weer een strijd om hem zo 
lang mogelijk voor te blijven. Na een km 
zwemmen kwamen we gelijktijdig aan bij 
de fiets. Maar door mijn tri suit was ik 
wat sneller met de wissel en kon zo dus 
eerder beginnen met fietsen. Ik wist dat 
ik hem voor moest blijven, want hij loopt 
sneller, maar met de wissel stond hij al 
weer naast me.

Al met al viel de schade nog mee en heb 
ik weer een prachtige dag gehad.
Volgend jaar weer!

Peter Beerse



22

Estafettestokje
Gymles op school in Eindhoven. Met 
lood in mijn schoenen begaf ik me naar 
het sportveld. De gymleraar, meneer 
Post, legde het nog één keer uit: zoveel 
mogelijk rondjes rennen in zoveel tijd. Bij 
de eerste hoek had ik lichte ademnood, 
bij de tweede hoek begonnen de zijste-
ken en bij de derde wist ik niet hoe ik 
de ene been nog voor de andere moest 
krijgen. ‘Dóórlopen’ riep Post door de 
megafoon (niet dat hij die nodig had). 
‘Wie in het eerste rondje wandelt, krijgt 
sowieso een onvoldoende!’ Dat vond ik 
pas echt gemeen. Want een onvoldoen-

de voor gym was natuurlijk ontzéttend 
niet cool.

Ik ben nooit een sportmens geweest. 
Na school ging ik studeren in Rotterdam, 
daarna in Arnhem, en daarna heb ik 
twintig jaar in Amsterdam gewoond. Na 
een aantal experimenten wist ik dat ik 
klungelig was met ballen en te sloom 
voor explosieve acties. Wel ontdekte ik 
dat best een tochtje kon schaatsen op 
natuurijs en kon bergwandelen met een 
rugzak. Maar in al die tijd bestond mijn 
sport toch voornamelijk uit traplopen, 

Start to Run

Twee maal per jaar organiseert de 
Atletiekunie samen met de landelijke 
Runnersworldzaken de Start to Run-
activiteiten. Het doel mag helder zijn: 
mensen weer in beweging te krijgen 
via een  laagdrempelig loopprogramma. 
Runnersworld Hoorn is de lokale spil 
die 3 clubs faciliteert. Naast Loopgroep 
Hoorn zijn dat AV Hollandia en de 
Streker Atletiek Vereniging (SAV) in 
Grootebroek.
Alle deelnemende clubs of organisa-
ties volgen hetzelfde programma op 
de zaterdagochtend vanaf 09.30 uur. 
Sommige trainers wijken af van het 
schema en geven een eigen invulling 
maar bij LGH, waar ik voor het 5e jaar de 
begeleiding verzorg, houd ik me aan het 
voorgeschreven trainingsprotocol. 
Het doel na 6 weken training is dat de 
deelnemers 20 à 25 minuten aaneenge-
sloten kunnen hardlopen in een dribbel- 
dan wel jogtempo. Tot een jaar geleden 
was het doel na 6 weken 4,2 km (een 

tiende van een marathon) volbrengen 
maar daar is men gelukkig van terug 
gekomen. De praktijk wijst uit dat niet 
iedereen aan StR begint met dezelfde 
conditie en voorwaarden. Nu is meer 
ingespeeld op de individu en dat vind ik 
een ontwikkeling ten goede.
LGH houdt jaarlijks een aantal nieuwe 
leden over van de StR-activiteiten. Het 
is een belangrijke “bijvangst”. Collega Ed 
Meunier verwelkomt de nieuwkomers 
met open armen.
Dit voorjaar was de opkomst groot 
waardoor collega Marco Schoen een 
deel van de groep begeleidde op zijn 
bekende enthousiaste manier.
Ook fysiotherapeut Jeroen Tembel heeft 
zich pro deo aangeboden. Jeroen is geen 
LGH-lid maar wil zijn kennis graag delen. 
De aspecten van blessures en de preven-
tie laat ik graag over aan een deskundige. 
Zijn inbreng wordt gretig geconsumeerd 
door de deelnemers.
Persoonlijk vind ik het begeleiden van 

de StRunners een activiteit waar ik van 
geniet. Het begeleiden en stimuleren van 
gemotiveerde loopsters en lopers (de 
vrouwen zijn verreweg in de meerder-
heid en daar heeft mijn persoon geen 
invloed op!) is een fantastische beleving. 
Tientallen jaren hardloopervaring en 
-inzichten stimuleren mijn motivatie. Met 
enthousiasme en een gerichte communi-
catieve inbreng hoop ik de deelnemers 
te prikkelen en te stimuleren.
Wekelijks communiceer ik plenair met 
de deelnemers via email en breng the-
matisch een aspect van het hardlopen 
onder de aandacht. Dat kan zijn een 
trainingsvorm, voeding, verwijzingen naar 
relevante websites etc.
De 6e en tevens laatste dag wordt tradi-
tioneel afgesloten met een gezellige nazit. 
Ondergetekende bakt een appeltaart en 
de deelnemers brengen, naast familie en 
aanhang, ook lekkere traktaties mee. 
 
Jan Baart
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boodschappentassen dragen, kinderen 
optillen en naar het station fietsen.
Drie en een half jaar geleden ben ik 
in Hoorn komen wonen met Peter en 
onze respectievelijke kinders (nu 21 en 
het huis weer uit, 19 en zwervend tussen 
diverse huizen, en tweemaal 11). Ik werk 
vier dagen per week als redacteur bij een 
uitgeverij, drie dagen in Bussum en één 
dag thuis. We wonen op een prachtig 
plekje in de Grote Waal, aan het landje 
van Naber, en na lange tijd downtown 
Amsterdam geniet ik ontzettend van het 
groen en het water. Ik ben er spontaan 

Schutz Marathon Hoorn 2013
De Schutz Marathon Hoorn en 
Loopgroep Hoorn zijn onlosmakelijk 
met elkaar verbonden. De organiserende 
Stichting Marathon Hoorn is ruim 8 
jaar geleden door leden van Loopgroep 
Hoorn opgericht. Mede om die reden 
zal ik in iedere editie van het clubblad 
jullie informeren over de voortgang van 
de organisatie van de Schutz Marathon 
Hoorn 2013. Het is een prachtig loop-
evenement dat binnen onze stadsgren-
zen plaatsvindt en veruit het grootste in 
Hoorn en omstreken.

We staan voor de organisatie van de 
9e editie en hopen volgend jaar het 
2e lustrum te vieren. Dat we dit gaan 
halen is zeker want gelijk aan Loopgroep 
Hoorn is ook Stichting Marathon Hoorn 
uitstekend in staat de continuïteit te 
waarborgen. De trouwe schare lopers, 
vrijwilligers maar ook sponsors maken 
dit mogelijk. Naast de Schutz Marathon 
Hoorn wordt de Nadine OK Run (14 
oktober 2012) onder de auspiciën van 
Stichting Marathon Hoorn georgani-
seerd. De Nadine Foundation slaat de 
expertise van veel Loopgroepers die 
actief zijn bij Stichting Marathon Hoorn 
hoog aan. Dat is naar mijn mening een 
uitstekende ontwikkeling.

De Schutz Marathon Hoorn zal op 
zondag 2 juni 2013 plaatsvinden. De 

afgelopen jaren is dat altijd in de eerste 
helft van mei geweest. Helaas blijkt er in 
2013 geen bruikbaar weekend in mei 
beschikbaar te zijn om een evenement 
van deze omvang te laten plaatsvin-
den. Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, 
Hemelvaart, Moederdag, Jazzfestival, 
Koopzondag en Pinksteren vinden allen 
in 2013 tijdens een weekend in mei 
plaats. Wij denken echter dat we op zon-
dag 2 juni 2013 een fantastisch loopfeest 
in hardloophoofdstad Hoorn gaan neer-
zetten. Deze datum is ook vastgelegd bij 
de Gemeente Hoorn. 

Het parcours zal ten opzichte van vorig 
jaar worden gewijzigd en richting de 
Noorddijk gaan. Daar wordt op dit 
moment nog volop aan gewerkt. Wel kan 
ik ten slotte verklappen dat de Schutz 
Marathon Hoorn 2013 de uitstraling van 
een echte stadsmarathon zal krijgen. Hoe 
dit eruitziet, zal ik in een volgende editie 
van dit prachtblad uit de doeken doen. 
Wil je van de actuele ontwikkelingen op 
de hoogte blijven dan kun je ons ook 
volgen op Facebook en Twitter.

Met sportieve marathongroeten,
Martijn Mengerink

Secretaris Stichting Marathon Hoorn 

van gaan hardlopen. Wie had dat ooit 
gedacht!

Na een half jaartje ploeteren ben ik lid 
geworden van de loopgroep, eerst een 
jaar in de groep van Jan Baart en daarna 
op woensdagavond bij Ruud/Stan. Sinds 
de zomervakantie ga ik naar Hetty op 
woensdagochtend en ik denk dat ik dat 
nog een tijdje volhoud. 

Hardlopen is voor mij:
lekker buiten zijn, zorgen dat ik een 
basisconditie houd en dat ik niet nóg 

dikker word, bijkletsen met Rian (d.w.z. 
zij kletst, ik heb daar geen adem voor;-)), 
de gezelligheid op de woensdagochtend, 
en soms (steeds vaker), als ik op zondag 
alleen langs de dijk loop, lukt het me om 
te vergeten dat ik aan het lopen ben. 
Dan gaan mijn gedachten overal heen en 
dat is héérlijk.
Jurria, bedankt voor het stokje! Ik geef 
het door aan Andrea Hoveling, die ik 
nooit meer spreek omdat ik nu in de 
ochtend loop.

Tineke Telkamp
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Vorig jaar september las ik in het 
Noordhollands Dagblad een artikel over 
de Wieringermeertrail. Een nieuwe trail 
van 17 km lang die grotendeels over 
onverharde paden door het Dijkgatsbos 
en het natuurgebied Wierholt loopt.

Ik ben gelijk enthousiast, maar zie dat ik 
nog even geduld moet hebben, want de 
trail zal op 1 juli 2012 plaatsvinden en 
de inschrijving is op 1 januari om 0:00 
uur. Er zijn maar 200 startbewijzen dus 
zal ik me vroeg in moeten schrijven. Als 
op oudejaarsavond iedereen om mid-
dernacht buiten staat om het vuurwerk 
te bewonderen, ga ik snel achter de 
computer zitten om me in te schrijven 
(ben als de dood voor vuurwerk, dus 
dat komt prima uit!). Ik ben de eerste 
deelnemer die zich inschrijft, waardoor ik 
startnummer 1 heb!

Het is 1 juli en het is heerlijk weer om 
te lopen, fris en zonnig! Er heerst een 
gemoedelijke en gezellige sfeer en ieder-

een heeft er zin in. Om 10:30 uur is het 
zover. Het startsein wordt gegeven door 
twee jachthoornblazers. We beginnen 
met twee klimmetjes en je moet goed 
opletten want het parcours is heel onre-
gelmatig. 
Daarna gaan we het bos in waar we over 
heel smalle, hobbelige paden lopen met 
flink scherpe bochten. Weer opletten 
geblazen, want er zijn veel boomwortels 
waar je over kunt struikelen. Na het bos 
komen we op een fietspad van beton-
platen waar we behoorlijk in de wind 
lopen, maar het is wel lekker dat je even 
niet hoeft op te letten waar je je voe-
ten neerzet. Op een gegeven moment 
moeten we over een graspad lopen met 
hoog gras waardoor je niet ziet hoe de 
ondergrond is. Dat loopt erg zwaar. Als 
afsluiting moeten we nog de twee klim-
metjes van na de start in omgekeerde 
volgorde lopen, dus nog even afzien. 
Dan krijgen we nog een korte afda-
ling en kom ik in 1:43:36 over de finish! 
Helemaal tevreden.

 
 

De Trek  
 
De barefoot running specialist 

5fingers, loop zoals je bedacht bent! 
www.trekoutdoor.nl/5fingers 
www.5fingers.nl 
 

outdoor 

Wieringermeertrail

Het was een leuke, goed georganiseerde, 
prachtige loop en zeker voor herhaling 
vatbaar!

Linette Bonnema



Verdient onze vereniging niet elk jaar 
een dergelijk feest?!

Van uw speciale verslaggever

Wat hadden ze het weer fantastisch 
geregeld, nietwaar, de dames van de 
feestcommissie? Wat op de aankondiging 
werd gevraagd (zoveel mogelijk gekleed 
komen in wit en goud), daar gaven zij 
zelf wel het meest overtuigend blijk van. 
Stralend in 24-karaats goud vielen de 
gastvrouwen de hele avond op, te begin-
nen bij het aanbieden van een bruisend 
welkomstdrankje. 

Dat glas vormde de start van een erg 
goed verzorgde en daarmee geslaagde 
avond. Naast een prima bediening aan 
de bar serveerden de medewerkers van 
Always Forward namelijk ook de hele 
avond diverse warme en koude hapjes. 
Zodoende bleef de hoeveelheid vocht 
die naar binnen werd geslagen steeds 
voorzien van een passende fundering!

Na het badmintontoernooi en de afron-
ding daarvan door de prijsuitreiking 
bleek zo tegen tienen het feest echt op 
volle toeren te komen. Met al die spor-
tievelingen –al dan niet met hun partner 
- in heftige gesprekken was dat ook zo 
ongeveer het moment dat de eerste 
danspasjes werden gemaakt op de prima 
livemuziek van de band...

Helaas was het dansenthousiasme aan-
vankelijk slechts bij een paar aanwezigen 
te bespeuren en lieten met name de 
mannen het afweten. Wellicht dat ‘bewe-
gen op muziek’ als onderdeel van de 
loopscholing hierin verandering kan gaan 
brengen (voor zover een lichte vorm van 
schaamte natuurlijk de reden was om 
niet mee te swingen).

Of zou het misschien te maken hebben 

‘Jubileumfeest 15 jaar Loopgroep Hoorn’ smaakt naar meer…   

Vrijdagavond 21 september jl. stond onze vereniging stil bij het feit dat eerder die 
week (de 17e om precies te zijn) ze precies 15 jaar bestond.
Net als bij het 121/2-jarig jubileum lieten tijdens een gezellige feestavond in de kan-
tine van v.v. Always Forward veel Loopgroepers weer zien hoe veelzijdig ze eigen-
lijk zijn… Immers, het bindend element was die avond eens niet hardlopen maar 
gewoon feestvieren. Wat je aan zo’n heerlijke avond vooral overhoudt?
Welnu, de vraag waarmee je beter aan je conditie werkt: een training op de baan 
of een feestavond van die sportieve Westfriese gezelligheidsvereniging doorstaan…?

gehad met de angst voor blessures zo 
vlak voor die 28e Dam tot Damloop op 
zondag de 23e september…?!

Het grootste pluspunt van zo’n feest-
avond is natuurlijk dat je dan eindelijk 
eens een keer stilstaand een gesprek 
kunt voeren of je verhaal – onverkort 
en helemaal - kwijt kunt aan iemand. En 
dat je de kans hebt om de mens achter 
de hardloper te leren kennen en in een 
enkel geval ook diens partner.

Daarentegen is het dan wel een beetje 
jammer dat van onze bloeiende vereni-
ging er toch maar een deel van de leden 
aanwezig was. Inclusief partners waren er 
nu zo’n 150 feestgangers terwijl de club 
volgens de laatste berichten al bijna 450 
leden heeft!

Als we nu met ons allen beloven dat we 
er de volgende keer ECHT met ons allen 
zullen zijn, zal het bestuur wellicht instem-
men met het voorstel om een dergelijk 
feest jaarlijks te gaan houden. Want alle 
aanwezigen zullen kunnen bevestigen 
dat onze feestcommissie weer puik werk 
leverde. En ook zij moeten natuurlijk in 
vorm blijven.

Marjella, Carin, Jurria en Rita, bedankt.
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Wanneer je aan lopen denkt, 
denk je aan Runnersworld 
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Wist u dat…
door Ed Meunier

wij zoals gebruikelijk beginnen met de 
bevolkingstoename in Nederland.
Wel ons oud-lid Nicolette Meunier is op 
11 augustus bevallen van een prachtige 
dochter genaamd Myla.
Vervolgens bracht Claudia Schouten 
gesteund door haar man Martin op 14 
augustus Kick Adrianus ter wereld.
Op 29 augustus was Madeleine Exalto 
aan de beurt en om 12.15 uur zag 
Isabelle Lyenna het levenslicht.
En of dit nog niet genoeg was hebben 
Theo en Rita Quist zeer recent hun 
zoontje, genaamd Yuan, uit het verre 
China opgehaald.

wij inmiddels gegroeid zijn tot boven 
de 400 leden en er ongetwijfeld hier en 
daar gezinsuitbreidingen zich voorgedaan 
hebben.
Dit bijna niet meer te volgen is en wij 
de nieuwgeborenen en natuurlijk ook 
Yuan, inmiddels drie jaar, een prachtige 
toekomst toewensen.

wij al diverse leden hebben met bijna-
men, denk aan Snelle Henkie en het 
Koekjesmonster Gerrit-Jan Scholtens. 
Recent zijn er weer twee bijgekomen en 
wel Cheetah, voor Steven Ng-A-Tham 
en Miss Piggy voor onze Christel Groen-
Vandenberghe.

naast de bestaande kerngroep bij Jos 
onze Willem van der Tak een eigen 
kerngroep heeft opgericht. Tezamen met 
o.a. Olga de Vries, Brigitte Nauta, Geert 
Olthof en nog een paar wordt er weke-
lijks een lange afstand afgelegd. Heb je 
zin: bel Wim.

wij er lang op moesten wachten doch de 
eerder genoemde Gerrit-Jan heeft weer 
gezorgd voor een flinke voorraad koek-
jes voor de zaterdag. Als excuus had hij 
gegeven dat zijn vakantiegeld te laat was 
ontvangen!!

trainer Jan Baart begonnen is aan zijn 
zoveelste Start to Run. Ruim 20 perso-
nen hebben zich voor onze locatie uit-
gesproken en met groot enthousiasme 
wordt er wekelijks gezwoegd. Hopelijk 
kan onze penningmeester aan het eind 

van deze najaarssessie weer een aantal 
nieuwe leden inschrijven.

de schrik er bij Lies Konijn op een 
woensdagochtendtraining er goed inzat. 
Want wat gebeurde er : in het bosge-
deelte stond een man in een lange jas 
en riep haar naam. Zij schrok zich een 
ongeluk en liep snel terug en wat bleek: 
het was de eerder genoemde Jan Baart 
die met een snoeischaar bezig was het 
parcours takkenvrij te maken. Hulde 
voor Jan en gelukkig ook later hard gela-
chen door Lies en consorten.

er zich weer spontaan iemand gemeld 
heeft en een prachtige jeugdfoto heeft 
afgegeven. Doet U maar een poging wie 
dit is en zoals inmiddels gebruikelijk 
wordt er onder de goede inzenders 
een heerlijke fles wijn verloot.

de zwaartekracht zijn werk blijft doen. 
Op een woensdagavond wilde Bertho 
beginnen aan zijn openingswoordje 
en sprong op het bankje. Dit had hij 
beter niet kunnen doen want onder 
zijn gewicht sprong er een plank los. De 
rekening zou volgen!

de feestavond, ter gelegenheid van ons 
15-jarig bestaan, alweer tot het verle-
den behoort. Het was erg gezellig en 
ongetwijfeld zal er in dit clubblad een 
verslag van staan. Niet onvermeld mag 
blijven dat de voorzitter van de Stichting 
Marathon Hoorn, Klaas Lakeman, onze 
voorzitter een waardecheque van 500 
euro aanbood. 
Deze cheque zal ongetwijfeld een pas-
sende bestemming krijgen want ik ga 
van 23 oktober tot 15 november op 
vakantie.

Loopgroep Hoorn bestaat dit jaar 15 
jaar en het bestuur vindt dat een mooie 
gelegenheid om nieuwe clubkleding te 
introduceren.

Naast het T-shirt, singlet en jasje hebben 
we nu ook een lange en korte tight!

In bijgaande flyer kun je zien hoe alles 
eruit ziet en wat de prijzen zijn. Voor 
de korte tight samen met een T-shirt of 
singlet hebben we een speciale setprijs 
van € 50,-.

Er komen een aantal pasavonden/och-
tenden. 
Hier leest u meer over op de site.

Kleding Loopgroep Hoorn



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 

fi tnessruimten, pilatesstudio 

en zwembad

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

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 specifi eke 

doelgroepen, maar ook individueel advies op het gebied van 

bewegen en gezondheid, hydrotherapie (oefenen in water) en 

therapeutische Pilatestraining. 

Sportinstituut Frits van der Werff

Draafsingel 61

1623 LC Hoorn


