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Wat is die tijd voorbij
gevlogen, en wat is er veel
gebeurd met onze vereniging die in september haar 20-jarig
bestaan vierde! En al licht de oprichtingsdatum van 17 september 1997 al ver
achter ons, toch hebben we nog steeds
leden die er echt al vanaf dat eerste
moment van Loopgroep Hoorn bij zijn.
Op ons zeer geslaagde jubileumfeest,
werden deze leden dan ook in het zonnetje gezet.
Immers, juist dankzij de initiatieven van
toen van onder meer Theo van Vliet, Cees
Ursem, Ed Meunier, Rogier Hoekema
en de op de feestavond
afwezige Lex de Boer,
konden wij 20 jaar later
dat grootse feest vieren.
Het is bij Oranje Buiten
een mooi feest geworden
met een grote opkomst.
Ik denk dat ik ook spreek
voor alle mensen die aanwezig waren op het feest
als ik mijn waardering en
dank wil uitspreken aan
de feestcommissie voor
de geweldige organisatie.
Het foto-apparaat bij de
ingang heeft mooie plaatjes opgeleverd. Zie ook de
foto met de drie voorzitters vanaf de oprichting
van rechts naar links Theo
van Vliet, Rogier Hoekema
en Bertho Elings.
Wat is het weer n de afgelopen maanden al weer flink veranderd. De herfst
heeft zijn intrede gedaan en dat merk je
vooral in afnemende temperaturen en
het steeds vroeger donker worden.
Over dat laatste wil ik het kort nog even
hebben. Loop je in het donker, houd dan
rekening met dat je gezien wilt worden
en zorg daar dan ook voor met behulp
van reflectie of verlichting. Mensen die het
hesje van de Loopgroep nog niet hebben,
meld je dan bij je eerst volgende training
bij een van de bestuursleden. Die zorgen
dan dat je er ook één krijgt! Daarnaast liggen ze in de kantine voor de mensen die
reflectiehesje zijn vergeten en toch een
keer een rondje buitenom willen doen.
De vakanties zijn inmiddels voorbij en we
richten ons al weer op de Eenhoornloop

op zondag 12 november. De wederom vele vrijwilligers zijn inmiddels druk
aan het werk met de voorbereiding. We
hopen op een grote opkomst van de
leden van de Loopgroep in onze mooie
en herkenbaar clubkleuren geel en blauw.
Die vallen nog steeds en steeds meer op,
ook buiten Hoorn.
De trainingen worden ook nog steeds
goed bezocht en in augustus is Ed begonnen de Start to run 2. Hij heeft dat overgenomen van Marco die daar de afgelopen jaren zorg voor droeg. Inmiddels
is dat project al weer afgerond en zijn
jullie na de vele rondjes op de binnenbaan klaar voor de wat langere afstanden. Uiteraard hoopt
Loopgroep Hoorn dat jullie er
veel plezier aan beleefd hebben en natuurlijk ook dat jullie
bij onze vereniging doorgaan
met hardlopen.
De 10km van Nederland is
voor Loopgroep Hoorn goed
verlopen al werd helaas het
beoogde aantal deelnemers
niet gehaald. Maar als vrijwilligers en organisatie hebben we
het zeker niet verkeerd gedaan
in Hoorn. Voor de landelijke
organisatie liep het uit op een
fiasco, werden de doelen niet
behaald en werd besloten er
geen vervolg aan te geven,
wij hoeven onszelf in elk geval
zeker niets te verwijten. En
ook hier past slechts dank te
zeggen aan iedereen die er zich voor
ingezet heeft.
Tot slot nog twee aankondigingen die de
moeite waard zijn om direct in je agenda
te noteren.
In de ochtend van 17 December staat
de jaarlijkse duintraining weer gepland. En
later op diezelfde dag volgt de Night Run
2017, een gezellige funloop van ongeveer 6 kilometer voor het goede doel.
Die avond wordt verder aangekleed met
warme chocolademelk en muziek!
Bedankt allemaal en succes en veel
Loopplezier op de baan, met duurlopen
of met wedstrijden,.
Loopgroeten,
Bertho Elings

Mijn next step:

Dam tot Dam!

In de aanloop kreeg ik hippe mails. Wat
is jouw next step? Nou die van mij is van
10 naar 16 kilometer; van Dam naar Dam
du! Eerder had ik die afstand al per abuis
gelopen tijdens de Dijkenloop waar ik
volledig Zen een splitsing miste. Die telde
voor mij zo niet als ‘zestien’ en was eigenlijk ook niet zo leuk.
Maar ik zou het moeten kunnen.Vorig jaar
was het doel ‘Tien kilometer’ en ook die
“kan ik nu”. Dus toen het ging zoemen
bij de woensdagmorgengroep, heb ik me
aangemeld. En met mij nog een aantal
lopers van deze groep waaronder sponsor en teamleider Piet Jong natuurlijk.

Daar in dat kleine café bij het
station
Om kwart voor acht gaat de wekker, ik
spring op en alles is goed. Koorts weg,
nog wat snotterig maar dat is “above the
neck”. Gaan dus! Doelstelling iets aangepast, iets meer genieten. Op het perron
in Hoorn kom ik Ingrêthe en Jan al tegen.
Piet en de rest van het team zien we in
Amsterdam. Dan begint Piet uit te leggen
dat we helaas vijf kwartier later starten
dan gedacht, maar ook dat hij heeft
vernomen dat Amsterdam cafés kent.
En zo belanden we voor een kop koffie
(bedankt Harry!) op een terrasje van een

Grenzen verleggen
Aan de voorbereiding kon het niet liggen.
Voor de zomer werden de woensdagmorgentrainingen opgevoerd en daagde
Erik ons uit om de grenzen te verleggen.
Op vakantie vijf keer het ‘rondje Lornano’
(zoek dat maar eens op) gedaan om
de spieren een beetje op spanning te
houden. En na de vakantie doorpakken,
een paar keer op maandagavond met de
snelle groep van Marco, wat langere duurloopjes op de zaterdag en nog drie rondjes vogels en kitesurfers kijken op de dijk
op zondagmorgen. “Nu alleen nog heel
blijven”, zei Piet toen hij het startnummer
kwam afgeven.
Vrijdagmiddag voor de Damloop was ik
nog heel maar toen verschenen daar achtereenvolgens de loopneus, het traanoog
en tientallen niesbuien. Een klein beetje
verhoging zelfs. Nee, ik bel niet af. Google
“hardlopen en verkouden” en je weet:
geen probleem. Alleen bij “below the
neck” moet je niet gaan lopen en met
koorts is het zelfs gevaarlijk om te lopen.
In de nacht van zaterdag op zondag had
ik rond een uur of twee een graadje verhoging. Heel fijn. Toch maar paracetamol,
wekker iets later en hopen tegen beter
weten in.

klein café met zand op de vloer en Hazes
op de boxen.
Langzaam stijgt de spanning. Spullen inleveren en richting start, fotomomentje op
de brug (details af te halen op woensdagmorgen) en het startvak in. Een Boney M
combinatie doet de warming-up. Hartslag
op peil houden, had Erik gezegd. De
speaker interviewt een loper die beweert
zonder voorbereiding te kunnen lopen.
Nou, succes!
Everybody needs somebody
Aftellen en weg. Met zijn heel velen. En
gelijk de IJtunnel in. Het is kicken om met
zoveel lopers onder het water te verdwijnen, begeleid door het eerste orkest. En
het gaat door met kicken en zelfs wat rillingen af en toe. Mensen met spandoeken
op viaducten. Daarna Amsterdam Noord.
Hoe kleiner de huisjes, hoe luider de
muziek. Ik hou niet van die Amsterdamse
huilnummers maar hier passen ze perfect.
En wat gaaf is, mensen moedigen aan
vanuit hun tuin. Campingtafeltjes met
bekertjes water. Kinderen die een bekertje ophouden, andere kinderen willen
een high five. Veel vlaggen, veel eten en
drinken en heel veel gezelligheid.
Ik ben rustig gestart maar heb inmiddels

Piet en Dick ingehaald en krijg Ingrêthe
in het vizier. Het duurt even voor ik haar
bij- en inhaal maar daarna loopt het lekker
door tot een kilometer of 12.
Na Amsterdam wordt het muzikaal interessanter. Ik zie de Hoornse Brassband,
wat doen die hier? Ik merk dat de
Blues Brothers precies het goede running tempo hebben. En dan nog een flard
Heroes van Bowie – mijn dag kan niet
meer kapot. Het lopen gaat bijna vanzelf.
De heerlijk heldere afdronk
Na een saai stuk niemandsland volgt dan
het Zaanse centrum. Het wordt steeds
drukker en uiteindelijk zie ik dranghekken met daarachter heel veel mensen.
De bovenbenen zijn nu wel zwaar maar
het ademen gaat nog goed, al worden
de bruggetjes steeds steiler. Maar wat
ongelooflijk gaaf om hier tussen die mensenmassa te mogen lopen. Wat een feest!
De allerlaatste brug ligt in een bocht. Een
bruggetje van niks maar het kraakt wel
even in de benen.
Dan nog driehonderd meter of zo en
daar komt de finish. Op dat moment
komt Ingrêthe naast me lopen die me
nog wat opjaagt. Dat helpt, we halen nog
een paar uitgeputte lopers in en finishen
naast elkaar. Tijd kan altijd beter maar ik
ben tevreden.
Uitpuffen, rekken, appen, water drinken en
dan richting het park. Een groot scherm
toont de lopers die nog bezig zijn. De
interesse verschuift snel naar wat anders.
Het bier gaat heerlijk helder het keelgat

in. Daarna het boemeltje terug naar
Hoorn. Ik heb een prachtige dag gehad,
ik ben trots op mijn prestatie en er ligt
een gepersonaliseerd shirt en een stoere
medaille in de kast.
Goed voorbereid, Erik! Super geregeld,
Piet! Volgend jaar weer!
Eric Hoogenboom
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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!

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

www.edwindejonghoorn.nl

Last van uw bewegingsapparaat,
maak dan een afspraak bij een van onze fysiotherapeuten
•
•
•
•
•
•
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Rugklachten
Knieklachten
Enkelblessures
Liesklachten
Hamstringblessure
Shin Splint

Uitstekende diagnostiek
door middel van
Echografie

Column:
VAKANTIEBESTEMMING
Vorig jaar zijn we met ons gezin naar Kreta geweest voor 12
dagen en het was ge-wel-dig. Mooi weer, aan het strand, in het
levendige centrum van Stalis met gezellige terrasjes en winkeltjes. Het appartement was even slikken maar wende uiteindelijk,
je kan ook niet alles hebben. Leuk met de auto getoerd en de
Samariakloof gewandeld. Dit jaar werd mijn vraag naar welke
Europese bestemming we konden gaan, meteen met een
wedervraag beantwoord "hoe lang gaan we op vakantie?" Ik zei
dat die 12 dagen ons vorig jaar prima waren bevallen. "Ik wil
max. 8 dagen en anders ga ik niet mee" zei Naomi. "Waaaaat?
Was het dan niet leuk vorig jaar?" "Jawel, maar ik verlang na
een week enorm naar huis dat ik niet meer van vakantie kan
genieten". We schonken er nooit zoveel aandacht aan, en
Naomi was al blij dat we niet meer kampeerden, dus hield ze
het met moeite vol. Ze miste haar vriendje, haar thuis, gewoon
alles, maar liet dat nooit zo erg merken. Ik zei dat we ook een
compromis konden sluiten voor 10 dagen, maar Naomi was
heel stellig. "Ik wil niet langer en anders ga ik toch niet mee? Ik
ben tenslotte 20, dan gaan jullie toch lekker met z'n drieën?".
Toen kwam Kiara om de hoek "Ik alléén met pap en mam op
vakantie??? Dan ga ik ook niet mee!" De meiden doen altijd alles
samen op vakantie, dus aan de ene kant snap ik Kiara's reactie
wel. Nadat ik toch even uit het veld was geslagen, begonnen de
radartjes in mijn hoofd op volle toeren te werken, HOE krijg ik
het voor elkaar om toch nog samen op vakantie te gaan? "En
als we dan wat verder weg gaan, b.v. naar Curaçao?" Ze hebben
wat vrienden die daar hun roots hebben en Naomi heeft zich
eens laten ontvallen dat ze het heel gaaf zou vinden daar eens
heen te gaan. "Voor 8 dagen is het prima" was het antwoord.
Ja uhhh, 8 dagen is heel kort om weg te zijn en helemaal als
het nog ver weg is ook. Dus na de Europese bestemming kon
ook Curacao worden doorgekrast. Een vriendinnetje mee voor
Kiara vonden we geen optie, dus na een paar weken dubben
kwamen we tot de conclusie dat we dan maar zonder de
kinderen moesten gaan. Dat gegeven heeft even tijd nodig om
bij ons in te dalen. Na weer een paar weken kom ik tot de
conclusie dat we dus niet in het hoogseizoen hoeven te gaan.
En weer wat later, dat we dan ook wel wat verder weg kunnen.
Thailand of Sri Lanka, leuk!! Maar het is wel regentijd in september.... Met elke bui die valt wordt mijn humeur slechter, dus

Amber Schoen is getrouwd
met Marco. Samen hebben
ze 2 dochters, Naomi van 20
en Kiara van 15 jaar.
Met deze column, die over
sport, werk of over haar
gezin gaat, geeft ze een
kijkje in haar dagelijks leven.
toch maar niet. En dan komt de lang gekoesterde wens van
mij naar boven borrelen: Amerika, wie weet willen de meiden
dan wel mee! Zo'n kans laat je toch niet lopen zou je denken.
Vol verwachting kijk ik hoe dit plan landt, maar nee hoor, langer
dan 8 dagen, ook dan is zelfs Amerika geen optie. Tssssss daar
gaan ze spijt van krijgen!
Ik heb het opgegeven, het moest er eens van komen, niet
meer samen op vakantie. Dat is even slikken voor Marco en
mij. Maar wel met gevolg dat wij naar Amerika gaan! Yeahhh!
Het eerste plan was met z'n tweeën maar ondertussen gaan
we met loopgroeper Dirk en Linda. Een rondreis die start en
finisht in San Francisco, en via Los Angeles en Las Vegas langs
de mooie natuurparken gaat. Hoe geweldig is dat? Awesome!!
We tellen eerst de maanden, daarna de weken en tot slot de
dagen af en zien er ontzettend naar uit. Om de lange zomermaanden te onderbreken zijn we eind juli met z'n vieren een
weekeinde naar Harderwijk geweest, gelukkig waren de meiden daar wel voor in. Heerlijk gewinkeld in Bataviastad, lekker
en vooral heel gezellig uit eten geweest, als aapjes geklommen
in een vet gaaf klimpark in het Ermelose bos, in een mooi
hotel vertoefd aan het strand van Harderwijk, gewandeld,
op terras gezeten en naar Walibi World geweest. Drie volle
dagen pret. Drie! Lang zat voor de meiden. Daarna weer lekker naar huis.

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

Wij hebben een
speciaal aanbod:
Combinatie 1:

Craft Short Tight + Craft Short Sleeve € 55,00
Combinatie 2:

Craft short Tight + Craft Singlet € 55,00
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De Dam tot Damloop
het feestje tussen
Amsterdam en Zaandam
Ergens in april of mei word ik net als
meerdere collega's gevraagd of ik de
Dam tot Dam wil lopen. Uiteraard wil ik
dat. Al snel hoor ik ook dat mijn bijzondere collega meeloopt.
De vriendelijke, spontane en zeer lieve
jongen heeft een lichte lichamelijke (hij
wandelt een beetje met pinguin benen
en heeft een beste vergroeiing in zijn
rug) en geestelijke (in ontwikkeling niet
ouder dan een jaar of negen á tien)
beperking. Dit is op zich niet erg, maar
probeer zo'n jongen nu eens uit te leggen dat zijn scholierenveldloop (1750
meter) niet hetzelfde is als de Dam tot
Dam.

Op de loopband
De weken verstrijken en vanaf drie
weken voor de Dam tot Dam komt
meneer met briefjes waarop staat wat
hij op de loopband in de sportschool
gelopen heeft. Hij maakt progressie.
De laatste woensdag voor de Dam tot
Dam laat hij zien dat hij een uur en 5
minuten op de loopband heeft volgemaakt. Of het voldoende is weet ik niet,
dat moet dan maar op 17 september
blijken.
We maken afspraken voor de trein en
reizen samen. In de trein regelen we zijn
startnummer en tasje om in te leveren
en verplicht ik hem om in Zaandam
maar ook in Amsterdam bij mij te blijven.
Ik ben namelijk als de dood dat ik hem
kwijt raak. Ook bespreken we wat voor
hem handig is om te lopen. Want 16,1
km uitleggen is niet te doen. We spreken

af dat hij van waterpost naar waterpost
loopt en de andere hardlopers blijft volgen, totdat hij de medaille om heeft. Lijkt
mij voor hem overzichtelijk.
“Hooooi Francien, daar ben ik
weer!”
We zijn op tijd in de startvakken en ik
zie dat hij gespannen is. Ben ik ook, voor
hem. Na het startschot is hij redelijk snel
weg. In de IJ-tunnel zie ik hem steeds
weer mensen inhalen. Snoeihard gaat hij.
Bij elke DJ gaan de handjes in de lucht
want hij is zelf ook DJ. Hij geniet. Ik zie
dat het goed gaat met hem. Ook zie ik
hem bij de waterpost drinken en daarna

weer doorgaan. Bij de 7km kom ik naast
hem lopen en zeg ik tegen hem dat hij
wat rustiger moet gaan lopen want ik zie
dat zijn looppas iets anders is. Hij geeft
aan dat zijn knie iets pijn doet.
Ik blijf een km lang herhalen dat hij iets
rustiger aan moet doen en ook laat ik
hem weten dat ik bij de finish op hem
wacht.

Hij antwoordt dat hij dat fijn vindt en
gaat gelukkig hij iets rustiger lopen. Bij de
13 km ben ik hem echt "kwijt". Ik besluit

rustig door te lopen en ben binnen
na 1 uur en 25 minuten. Ik wacht net
voorbij de medailles. En dan ineens, zo’n
7 minuten later, hoor ik daar een zeer
bekende stem: “Hooooi Francien, daar
ben ik weer!”
Ik ben trots op hem. Niemand had
gedacht ( en ook ikzelf dacht dat) dat hij
zou finishen en kijk hem hier eens staan!
Moe, beetje uitgeput maar zooooo ontzettend trots. Gauw maak ik wat foto's.
En halen we zijn tasje op. Hij ontvangt de
felicitaties en schouderklopjes alsof hij
net Churrandy heeft verslagen.
Vliegt van trots en geluk
Ik vraag hem of wel voldoende is blijven
drinken en daarop antwoordt hij dat had
hij alle drinkposten geeft gehad en volgens hem waren dat er veel. Naast drie
officiële had hij ook de posten gedaan
waar kinderen stonden. Zo schattig! Hij
vond de DJ’s goed en hij had genoten.
Ik was verbaasd dat ik nu zelf zo rustig
met hem kon omgaan, iets dat ik normaal
niet kan. Met het diepste respect voor de
mensen in de zorg.
Ik gunde hem een geweldige dag, die
geweldige finish, die prachtige madaille.
We proosten, drinken een biertje en
gaan naar huis. De volgende dag op het
werk, zie ik duidelijk dat hij spierpijn heeft.
Maar hij vliegt, vliegt van trots en geluk.
Nu vijf dagen later, schrijf ik dit stukje en
vliegt hij nog steeds. De spierpijn is weg.
Hij heeft zelf nog steeds geen idee hoe
groots zijn prestatie is, maar geeft al wel
aan dat hij nog een keer wil.
En hopelijk, mag ik dan weer zijn trotse
begeleider zijn.
Francien
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Ode aan de vrijwilliger
door Jet Kunst
Je ziet ze overal: in het verkeer, bij sportverenigingen, op festivals, bij locale organisaties of bij de grote internationale
hulporganisaties. Waar je ook bent, vrijwilligers zijn onmisbaar en onlosmakelijk
verbonden in en met de samenleving van
tegenwoordig.

Desondanks is vrijwillig(st)er zijn een van
de meest ondergewaardeerde dingen om
te doen, omdat het meestal een niet of
slecht betaald ding is wat je doet. Er zijn
veel (oké, een paar) evenementen waarbij

ik zelf als vrijwilliger heb gestaan, zoals bij
een feest waar ik voor de verandering
achter de bar stond in plaats van ervoor,
of bij het evenement Swim To Fight
Cancer, waar ik spullen mocht bewaken
van mensen die meededen.
Het doen van vrijwilligerswerk is altijd een
bijzondere ervaring, maakt niet uit waar
het plaatsvindt of in wat voor rol het is,
mensen gaan er van uit dat “het maar
wordt geregeld”. Bij de meeste activiteiten wordt er niet eens bij stil gestaan dat
de mensen daar voor het grootste deel
vrijwillig staan, en dat zij daar ook hun tijd
insteken.
Ook als sporter heb ik het genoegen
gehad om met vrijwilligers te mogen ‘werken’: bij verschillende evenementen en
wedstrijden, -het meest recent de 10km
van de marathon van Hoorn -, vond ik
het een feestje. Want laten we eerlijk zijn:
de meeste mensen hebben een betaalde
baan omdat het moet en soms vinden ze
die baan helemaal niet leuk, maar vrijwilligers hebben een keuze om zich aan te
sluiten bij een groep of vereniging binnen,

in dit geval, hun tak van sport. Met een
passie voor hun sport, met plezier in het
helpen van anderen binnen die sport, en
het verschil kunnen maken voor alle mensen bij het evenement, zou iedereen vrijwilliger kunnen/willen (moeten) worden.
Beste vrijwilliger,
Bedankt voor het delen van je kennis,
vaardigheden. Bedankt voor de stappen
die je harder hebt gelopen en gaat lopen
om de mensen aan de andere kant van
de lijn tevreden te houden. Bedankt voor
de ontelbare dagen dat je voor dag en
dauw opstond en er naast een mooie dag,
misschien weinig waardering voor terug
kreeg. Maar vooral bedankt voor het
delen van je passie. Want misschien was
het zonder jouw passie en zonder jouw
kennis, toch net iets minder leuk geweest.
BEDANKT.

Ja ja, wat is het weer een feestje,
om al die verhalen van mede lopers van de Loopgroep Hoorn te lezen. Het blijft toch bijzonder om steeds weer die leuke en aangrijpende
verhalen te lezen van de ervaringen en avonturen die onze lopers mee maken. Eigenlijk hebben wij toch allemaal maar mooi mazzel dat
wij lid zijn van z’n leuke en gezellige vereniging. 4 keer per week worden er trainingen georganiseerd voor ieders niveau en aspiratie, na de
trainingen is er altijd de mogelijk om even na te zitten met een kopje koffie of thee, meerdere keren per jaar verzorgd de feestcommissie
leuke avonden en bijeenkomsten en ieder jaar worden er weer bijzondere activiteiten georganiseerd zoals het trainingsweekend en de
clinic en natuurlijk 4 maal per jaar ontvangen jullie dit leuke en altijd informatieve clubblad.
Super gaaf allemaal en zeker de moeite waard om hiervoor lid te zijn van de Loopgroep Hoorn, maar besef goed dat dit allemaal alleen
maar mogelijk is dankzij de inzet van de vele vrijwilligers die af toe bereid zijn om hun kostbare vrijetijd te investeren in deze vereniging.
En juist daarom willen wij NU jullie aandacht, wij zijn dringend op zoek naar mensen die ons willen helpen bij het samenstellen en maken
van het clubblad. Zoals zo vaak geld in deze veel handen maken licht werk. Wij zoeken een paar mensen die het leuk vinden om een paar
uurtjes per maand mee te helpen, je hoeft zelf niets te schrijven maar moet wel mede Loopgroepers enthousiast maken om een stukje te
schrijven. Daarnaast denk je natuurlijk mee om het clubblad vorm te geven en nog aantrekkelijker te maken.
Zin om vrijblijvend mee te werken aan aan het clubblad? Neem even contact op met Dennis Bruin of Bertho Elings.

9

Monnikentocht?
Monnikenwerk!
Door Remco Fritz
Ergens tijdens een onbezonnen moment
in de afgelopen winter had ik (met wellicht een glas wijn in de hand) bedacht
dat het goed idee zou zijn om eens wat
langere afstanden te gaan lopen dan een
marathon. Enthousiast meteen gekeken
wat er dan zoal is op dat gebied en
daarbij kwam de Monnikentocht bovendrijven. Niet meteen te gek, 51 kilometer, bovendien in een gebied waar ik nog
nooit was geweest, namelijk zuidoost
Groningen. Voila! Ik schreef me in en
er verder eigenlijk niet echt meer aan
gedacht. Het zou immers nog een maand
of negen duren voor ik aan de start
moest verschijnen.

na wat geklets, zegde de dame mij toe
dat er een bergingsvoertuig zou komen.
Vijf minuten later stopte er een meneer
van Rijkswaterstaat met zo’n heftig fluorescerend gele auto en een kermis aan
zwaailichten.
“Goh, dat is ook toevallig dat u hier langskomt”, zei ik nog.
“Nee hoor, ik kom voor jou, je staat op
een gevaarlijke plek en voor je het weet
gaat iedereen kijken en knalt op mekaar.
Vandaar ook dat de matrixborden op 70
km p/u staan, zie je wel?”
“O? Is dat voor mijn pechgeval, dan?”…..
Wist ik veel.

Klaar….
Maar goed, negen maanden vliegen om en
een poosje na de marathon van Enschede
(eind april) begon ik met trainen en ging ik
op zoek naar een plek om te overnachten.
Tijdens de vakantie van een paar weken
terug in Drenthe nog wat wedstrijdjes
meegepakt om toch weer even wat aan
snelheid te doen na al die langzame duurlopen van de weken ervoor.
Kortom, op vrijdag was ik er helemaal
klaar voor.

Geniet van het leven….
Na tien minuten kwam de bergingswagen
en weer drie minuten later waren we op
weg naar een veilige plek. Superefficiënt
geregeld allemaal.
Afijn; lang verhaal kort verhaal, de auto
was niet snel te fixen (dat wist ik dus
zelf ook al, meneer van de Wegenwacht)
en werd ergens bij het bergingsbedrijf
gedropt. Ik kon met een vervangende
auto verder naar Ter Apel.
Na wat zoeken kwam ik bij de boerderij
(kamperen bij de boer, leuk joh!) en kon
ik in het donker op een veld mijn tentje
opzetten. Inmiddels was ik best moe en

70 km p/u……….
De boel in de auto geladen en welgemutst het stuur in de richting van het
hoge noorden gedraaid. Dat ging crescendo, lekker muziekje erbij, geen files, niets
stond een fijne autorit in de weg.
Behalve de auto zelf.
Vlak voor Zwolle gaf de koppeling de
geest, midden op de snelweg tijdens een
invoegactie. Ik heb geen verstand van
auto’s maar het was me wel meteen duidelijk dat ik hiermee geen meter verder
kon rijden. Dus de ANWB gebeld en

kroop in mijn slaapzak. Maar slapen was
een ander verhaal. Rechts was namelijk
een feest aan de gang waar een derderangs band Proud Mary vakkundig om
zeep hielp. Terwijl aan de linkerkant een
volkszanger kweelde dat je van het leven
moet genieten, want het duurt tenslotte
maar even. Overigens wel hele ware
woorden!. Het feest aan de rechterkant
stopte om twaalf uur, links gingen ze vrolijk door tot een uur of twee en voor al
die feestneuzen ook daadwerkelijk weg
waren, was het een uur of drie en had
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ik nog geen oog dichtgedaan. Ook de
propjes wc-papier in mijn oren hadden
niet geholpen.
Toch maar beter direct naar de start dus!
In Ter Apel leeft ijverig gevogelte. Ik wist
dat niet, maar het is echt zo. De eerste
haan kraaide rond half zes de nieuwe dag
tegemoet, rap gevolgd door zijn collega’s
en ook de eksters/kraaien op mijn kampeerveldje lieten zich niet onbetuigd.
Ik kwam gebroken mijn tentje uit en had
nog geen meter hard gelopen…
Na dit woelige nachtje begon de dag
vroeg met een rustig ontbijtje van koude
pannenkoeken die ik van huis had meegenomen. Daarna even gedoucht, kampeerspullen ingepakt en naar de start gereden.
Die start bleek plaats te vinden naast
een prachtig oud hotel, middenin het bos
en met een statige oprijlaan met eeuwenoude beuken. Juist ja, ik weet nu wel
waar ik een eventuele volgende keer ga
overnachten!
Geen afvalemmers
Aan de start was iedereen superrelaxed.
Niemand stond te dringen of spurtte weg.
Alles ging heel gemoedelijk. Het parcours
en de omgeving waren ronduit prachtig.
Ik wist niet dat dit deel van Groningen zo
mooi was. Grofweg de helft van het parcours ging over onverharde paden. Door
de bossen, langs weilanden, vennetjes en
heideveldjes. Een schitterend coulisselandschap. Elke vijf kilometer was er een prima
verzorgingspost ingericht met water, cola
en ranja en ook banaantjes, sinaasappels, zoute koekjes en ontbijtkoek. Het
was niet de bedoeling om al lopend je
bekertje mee te nemen, er stonden ook
geen afvalemmers of iets dergelijks langs
de kant. Iedereen stopte bij een post en
dronk en at daar wat.
Hompelen
Ik kwam terecht in een groepje waar
ook twee jonge jongens meeliepen (jaar
of 20), die constant liepen te kletsen.
Ze hadden best humor en in het begin
was het echt grappig, maar na een half
uurtje was ik er helemaal klaar mee. Eerst
geprobeerd bij ze weg te lopen, maar bij

elke verzorgingspost kwamen we elkaar
weer tegen (ik hoorde ze al van verre
aankomen). Later versnelden zij en liepen
ze steeds voor me uit, maar bij elke post
zagen we elkaar weer. Ergens bij de 26
kilometer gebeurde er iets vreemds. Mijn
linkerknie ging pijn doen. Daar had ik nog
nooit eerder last van gehad en dit was
ook niet een afstand die vreemd voor
me was.
Regelmatig loop ik een duurloop van 30
kilometer of langer, dus dat moet allemaal
geen probleem zijn. Maar goed, wat een
beetje zeurderig begon (‘voel ik daar
nou wat’?) werd al vlot erger en na een
minuut of tien liep ik al aardig te hompelen. Ik dacht er serieus over na om uit te
stappen, maar liep ergens in the middle of
nowhere en er was geen ziel te beken-

Een inmiddels pislinke Engel: “Je gaat naar
links, rent nog een kilometer of veertien
en daarmee klaar!” En met een welgemikte kaakslag sloeg Engel Duivel knock-out.
Einde discussie en ik ging braaf naar links.

nen. Dus ik besloot om zo maar door te
rommelen tot de 30 kilometer post en
daar dan maar te stoppen. Tot mijn grote
frustratie.

dronk. En dat duurde telkens ook even.
Bij de post op zo’n 45 kilometer kwam ik
die twee jongens weer tegen, waarvan er
eentje bijna onderuit ging. Hij werd door
de EHBO in een stoel geparkeerd en in
de schaduw gezet. Dus maar goed dat ik
de tijd nam om steeds genoeg te drinken.
De kilometers bleven zich aaneen rijgen
en door het geboomte zag ik ineens
Bourtange liggen. Mijn klokje gaf aan dat
we op 49 kilometer zaten, maar kennelijk
was ik er al? Dat vond ik eigenlijk geen
enkel probleem. Ik was wel toe aan de
finish maar dat bleek toch wel te vroeg
gejuicht. Het bleek dat je nog een slinger
om het plaatsje heen moest maken, als
een rotonde die je driekwart rijdt. Dat
werd nog even doorbijten.
Uiteindelijk liep ik over de brug van het
vestingstadje, onder de poort door en
kon finishen op het centrale pleintje.
Gehaald!!!!!

Eerst wondertje en een pislinke
engel
En toen gebeurde er een wondertje. Een
kilometertje vóór de post zakte de pijn af.
En op het moment dat ik bij de verzorging
aankwam was er eigenlijk niets meer te
voelen.
Eigenaardig!
Voor de zekerheid wel even twee paracetamolletjes ingenomen die ik bij me
had en verder maar weer. Het volgende
moeilijke moment was bij km 37. Daar
kon je naar links voor de afstand van 51
kilometer en naar rechts voor 43. Oei!!!
Er verscheen zo’n Duiveltje uit Suske en
Wiske op mijn rechterschouder.
“Hé Remco, als je nou naar rechts gaat
dan hoef je nog maar een kilometer of zes
en ben je er van af!” Gelukkig verscheen
collega Engel ook: “Luister niet naar die
doerak, je bent gekomen voor de 51 en
dat is ook precies wat je gaat doen”, fluisterde deze in mijn oor. Duivel met zoetgevooisde stem: “Je bent al hartstikke moe,
het is erg warm, er staat geen zuchtje
wind en je knie speelt op. Stoppen, gek!”

Drinken en doorbijten
De route leidde direct een bos in waar
het een stukje koeler was en ik weer een
beetje bijkwam van het geweld dat zich
zojuist op mijn schouder had afgespeeld.
Het ritme kwam er weer lekker in en het
lopen ging weer mooi soepel. De pauzes
bij de verschillende posten werden wel
steeds langer maar dat maakte me niet
uit. Ik kwam om deze afstand te lopen en
niet om dat in een bepaalde tijd te doen.
Bovendien was het zo warm dat ik ook
steeds een stuk of wat bekertjes leeg-

Onder haar moederlijke vleugels
Direct na de finish stond er een post met
drinken en terwijl ik aan een bekertje
water stond te lurken vroeg ik iemand
wat voor kleur handdoek ik wilde.
“Huh? Waar hadden ze het in vredesnaam over? Ik kon het eerst echt even

niet plaatsen maar het bleek te gaan om
een herinneringshanddoek waarvan je de
kleur kon kiezen. Dat nu interesseerde me
dus echt helemaal niets en ik mompelde
iets als “ik zie die kleuren niet eens, doe
maar wat.”
En die woorden weden opgevangen door
een mevrouw van de EHBO:
“Euh, meneer, gaat u hier maar even zitten.”
“Och nee, dat hoeft niet hoor, mevrouw.”
Met zachte, maar niet mis te verstane
dwang, nam zij mij onder haar moederlijke
vleugels.
Ik had geen schijn van kans.
“Meneer, u gaat hier op deze stoel zitten.”
(ze zei er nog net niet ‘nu!’ bij)
“Oh, OK dan.” En na een minuutje of zo
“Ik denk dat ik maar weer eens opsta, er
komen ook andere lopers aan en...”
“Nee hoor, u staat helemaal niet op.”
“Oh, OK dan.”
“Wilt u misschien nog iets drinken of
eten?”
“Nou nee hoor, dank u, ik heb eigenlijk
wel genoeg gehad.”
“Prima. Colaatje en wat zoute koekjes
dan?” En ze was al weg.
Braaf dronk ik dus mijn colaatje op en
werkte de koekjes weg. Hier was ik niet
tegen op gewassen.
Na een minuutje of tien was het welletjes.
“Mevrouw, ik ga even mijn tas halen.” Die
lag verderop in een busje.
“Goed, ik loop met u mee.”
“Ach, dat hoeft toch niet mevrouw…”
Verder kwam ik niet want ze had me al
meegetroond.
Goed, tas gepakt en toen ze zag dat ik
rechtuit liep kreeg ik haar zegen om mijn
eigen weg weer te vervolgen.
Een topvrouw die haar taak heel serieus
nam. Er was echt niets met me aan de
hand, maar zij dacht van wel en handelde
daar ook naar.
Een kwartiertje later verscheen er zo’n
golfkarretje dat pendelde tussen de finish
en een camping waar ik heerlijk kon
douchen. Vervolgens reed er een grote
bus terug naar de start en kon ik in de
leenauto stappen om weer naar Hoorn
te rijden.
Thuis aangekomen moest ik me uit de
auto laten vallen, gewoon uitstappen lukte
niet. De rit van ruim twee uur maakte dat
ik zo stijf was dat ik bijna geen kant meer
op kon.
Maar die - ruim - 51 kilometer is in de
pocket mét een – uiteindelijk – hemelsblauwe handdoek als beloning.
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Ierland, het land
In december 2016, bij een etentje,
opperde Dirk Exalto het idee om op 16
september 2017 de Medieval Marathon
in Kilkenny, Ierland te gaan lopen. Er zou
ook een afstand van 10k zijn en aangezien wij nog nooit in Ierland zijn geweest, zei ik in een zeer enthousiaste bui, mogelijk
veroorzaakt door een alcoholische consumptie, “wij gaan mee!”. De training werd
een klein beetje opgevoerd en toen de maand september naderbij kwam, werd die
nog iets pittiger en begon ik er eigenlijk een beetje tegenop te zien….
Op weg…
Enfin in de morgen van 14 september
ging de wekker om 04.35 uur en werden
wij om 05.30 uur tezamen met Dirk en
Sylvia door dochterlief Angelika Exalto
opgehaald en afgezet bij de trein van
06.10 uur naar Schiphol. Wij wilden
immers geen risico nemen door met de
auto naar Schiphol te gaan. Zodoende
waren wij al om 06.45 uur op Schiphol
en begon daar het lange wachten want
ons vliegtuig van Aer Lingus zou eerst om
09.35 opstijgen. Wij zaten gevieren lekker te lunchen toen om 08.00 uur zoon
Corwin Exalto arriveerde, die had het dus
duidelijk veel beter bekeken.
Waarschijnlijk wist hij dan ook al dat Aer
Lingus vertraging had want in plaats van
09.35 uur vertrokken wij pas om 10.15
uur.
In plaats van een Toyota ontvingen wij
zonder meerkosten als huurauto in Dublin
een Audi 4 TDI. Een prachtige bak en al

onze bagage paste ruim in de achterbak.
Omdat Dirk al vele malen in Ierland is
geweest, was hij de chauffeur met naast
hem voorin Corwin, onze navigator. Dus
ik met mijn dikke lijf achterin met de twee
dames Sylvia en Marga. Het rijden op de
hoofdwegen verliep prima doch op de
binnenwegen……
Proeverij
Wij dus op weg naar Kilkenny alwaar de
wedstrijd op zaterdag zou plaatsvinden.
Onderweg de eerste lunchstop in Naas,
12

LawLors Hotel. Aan de buitenkant zag het
er vrij klein uit doch binnenin een zeer
grote ruimte met een prima keuken en
dan ook lekker gegeten en dat was wel
nodig ook.
Om de auto weer op te pakken moesten
wij een pittige klim maken en werden
we zodoende al op de hoogte gesteld
van wat ons in deze omgeving te wachten stond onderweg naar Kilkenny, het
Hibernian Hotel. Na een paar keer hetzelfde rondje gereden te hebben, - links
rijden blijft toch vreemd -, vonden we
de juiste parkeerplaats. En daar begon
het…… want bij het eten maken we voor
het eerst kennis met biermerk Guinness.
Het wordt geschonken in glazen die een
pint bevatten en dat is meer dan een
halve liter. Na nog een pub bezocht te
hebben, loodste onze reisleider Corwin,
- - in het bezit van een gids - ons naar
een pub waar wij diverse soorten bier
konden consumeren in de vorm van een
proeverij. Geplaatst op een plank, werden
4 glazen met verschillende biersoorten
aangeboden en dan mag je beginnen…..
Enfin, de dames loodsten ons keurig naar
ons hotel…..!
Sightseeing
De volgende dag stond een rondrit op
het programma. Na een uitvoerig Iers
ontbijt, dat is alles zonder de bonen, zijn
wij onder meer naar Hook gereden.
Daar staat de oudste van de 9 vuurtorens
rondom Ierland die nog steeds werkt
en uiteraard voorzien van alle gemakken voor de tourist. Daarna richting de
Wicklow Mountains, een prachtig natuurgebied waar uiteraard ook een stop werd
gemaakt en via hobbelwegen weer terug
naar Kilkenny, afgesloten met een rustige
avond met niet teveel bier.
Lijdensweg met een lach
En dan breekt de dag van de marathon
aan. Het Ierse ontbijt werd uiteraard
vervangen door een ontbijt van pannenkoeken en om 13.00 uur gingen Dirk en

Corwin van start voor hun monstertocht,
overigens wel bij droog weer.
Het ging al meteen langzaam omhoog en
dat was direct voelbaar in de benen.
En ja hoor, zo rond 14.20 en tien minuten
voor mijn starttijd, begon het te regenen
en dat bleef het voor de rest van de dag
ook doen. Daarmee was deze dag wel
de enige dag dat ik gelijk kreeg met mijn
veronderstelling dat het heel vaak slecht
weer is in Ierland.
Alle starts en ook de finish waren tegenover het beroemde kasteel en door ons
bezoek van daags tevoren, waren wij al
op de hoogte van de vele stijgingen en
dalingen. Om hier een exacte beschrijving
te geven van mijn lijdensweg, gaat mij te
ver doch de beide dames vertelden mij
later dat ik toch nog lachend met een tijd
van 1.17.44 over de finish kwam. Goed
voor de 168e plaats van 184 deelnemers
en met mijn ruim 76 jaar, was ik zo te zien
wel de oudste!
Waar het om gaat? Natuurlijk, de afterparty!
In een persoonlijk recordtijd van 3.18.10
en nog erg fris ogend kwam vervolgens
Corwin binnen en hij finishte als 7e! Hij
was daarbij de eerste buitenlander en
zo eindigde deze Hollander voor de
Zwitsers, Tsjechen, Duitsers, Fransen en
Belgen. Zowaar,Een geweldige prestatie!

Aan deze tijd kon Pa Dirk natuurlijk niet
tippen en daarom moesten wij in de
regen nog even geduld hebben. Ent Dirk
moest zonder navigatie de weg terug
vinden want op sommige rotondes stond
geen vrijwilliger meer en moest je maar
zien hoe je heelhuids aan de overkant
kwam.
Na 4.01.19 passeerde ook Dirk de finish
en bezette daarmee plaats 62 van 150
.Hij had nog voldoende conditie over
om gezamenlijk de afterparty te bereiken
waar direct een flinke pint werd genomen.

van Guinness
Terug naar het hotel, douchen en de stad
in.Tegenover het kasteel een mooi restaurant gezien dat Rinuccine heette. Enorm
druk daar en wij mochten aan een tafel
plaatsnemen met de opmerking dat wij
om 20.00 uur gereed en verdwenen dienden te zijn. Wij waren daar om 18.40 dus
voldoende tijd voor een hap. Wonderwel
lukte dat met de opmerking dat ik en met
mij iedereen de bediening geweldig vond.
Na opname van onze wensen kwam
even later de ober met vijf verschillende
voorgerechten en zette die op de juiste
plaats neer. Tevens gebeurde dat met de
verschillende hoofdgerechten en ook met
de desserts. Dit alles zonder een keer
te vragen wie wat besteld had. De man
verdiende dan ook zeker een gepaste fooi.
Daarna opnieuw op zoek naar een gepaste pub. Via een kort bezoek aan Millers
Pub kwamen wij weer terecht in de
“proeverij-pub”. Deze bood nu een totaal
andere aanblik dan de vrijdagavond toen
wij daar alleen zaten. Het lokaal was hartstikke vol doch werd snel plaats gemaakt
voor ‘die Hollanders’. Dat de Ieren van
drinken houden, hebben wij inmiddels
genoegzaam kunnen waarnemen en zelfs
bij ons gingen de Guinness en Hop House
13 bieren steeds beter smaken.
Elke pub verkoopt wel acht verschillende
biersoorten en Corwin maakte van elke
soort een foto voor zijn bierarchief. De
weg naar het hotel vormde (ook nu) geen
enkel probleem. Op naar Dublin.
Sunday, beery Sunday
Met zeer fraai weer in de auto naar
Dublin. Daar hadden wij een 3-kamer
appartement behorende tot Hotel St.
George, in de hoofdstraat vlakbij het centrum. Na parkeren, uitladen en omkleden
direct op pad en de eerste pint zat er al
weer snel in. Aangezien er die dag de jaarlijkse voetbal-finale werd gespeeld, ditmaal
tussen Dublin en Mayo, was het enorm
druk in het centrum.
Bij het verkeersbureau geïnformeerd naar
een Riverdance-show , dat is een verplicht
nummer in Ierland. Zo kwamen wij in
bezit van 5 kaartjes voor een 3-gangen
diner met Riverdance-optreden voor de
volgende dag. Aangezien wij toch in het
centrum waren, was een bezoek aan de
beroemdste pub, de Temple Bar, min of
meer een verplicht nummer.
Wat een drukte en wat een bier, je hing
tegen elkaar aan, doch gelet op onze oude
leeftijd waren de Ieren zo vriendelijk ons
plaats en ruimte te gunnen. Een prachtige

bar met een sortering bieren en whisky’s
waar je ogen tekort komt. Wij moesten
toch ook wat eten en kwamen in de
gelijknamige wijk, Temple Bar dus, terecht
bij het Old Mill Restaurant op de bovenverdieping.
De Ierse beef stew geblust met Guinness
en Tullermore Dew, - dat lijkt wel appelsap! -, voldeed aan de verwachting die
ons buiten door een bevallige jongedame
was gewekt.
Op de terugweg naar huis grote groepen
met supporters van beide partijen doch
geen enkele spoor van geweld. Niet te
ver van ons appartement, strandden wij in
Murray,s Bar in de hoofdstraat O’Connell
Street,. Het geluid van muziek trok ons
aan en ja hoor, daar speelde een 5-tallig
bandje aan het fidelen met afwisselend
tapdancing door mannen en een vrouw.
En in die enorme drukte ging ook Marga
met een Ierse jongeman nog iets doen
wat op dansen leek.
Kortom wij hebben een heerlijke avond
daar gehad met natuurlijk weer een sloot
bier. Zoals bekend is het Ierse bier beneden de 5% alcohol wat ook betekent dat
je je blaas regelmatig dient te legen.
Monday Monday
De maandag weer begonnen met een
overvloedig ontbijt, gevolgd door het
kopen van kaartjes voor de vele en

kakelbonte dubbeldekkerbussen van het
het Hop-on-Hop-off systeem. Wij namen
de route naar de beroemde Guinness
brewery en hebben daar een aantal
uren doorgebracht. Niet onvermeld mag
blijven dat je daar op de bovenste verdieping, ik dacht dat dat de zevende was, een
prachtig uitzicht hebt over geheel Dublin.
In het midden van dit gedeelte was een
bar gesitueerd waar wij konden genieten
van ja hoor de eerste pint van het gelijknamige merk.
Toen op weg naar de locatie waar de

show met diner gegeven zou worden, het
Arlington Hotel, op de boulevard naast
de rivier. Zou daar de naam riverdance
vandaan komen?
Een 4-mans bandje begeleidde de tap/
riverdancers en de avond was prima
geslaagd.
Corwin moest eerder terug naar
Amsterdam en besloot dezelfde avond
alvast naar de luchthaven te gaan.
Dinsdagochtend vroeg zou hij vliegen
echter door mist in Amsterdam vertrok
hij pas rond 13.00 uur maar wel nog met
voldoende tijd gehad om die avond het
vliegtuig naar China te halen waarmee
alles goed afliep.
Toen wij zo rond middernacht naar huis
wandelden, sloegen we van verbazing achterover want in plaats van personenauto,s
zagen wij minimaal 14 dubbeldekkers achter elkaar de verschillende routes nemen.

Volgens mij zijn er gewoon meer dubbeldekkers in Dublin dan gewone auto,s.
Volkslied
Het was even wennen met zijn vieren
maar na een lekker ontbijtje waren ook
om de dames tegemoet te komen, de batterijen weer goed opgeladen en gereed
voor een winkeldag. Ook had ik een
opdracht van Hans Appel meegekregen
om bij de Centrale Bank of Ireland Euro’s
te kopen. Via een gemoedelijke ober
werden wij in de richting van de Bank of
13
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Ireland gestuurd. Na diverse omzwervingen deze bank gevonden, overigens
een prachtig gebouw, doch het bleek de
verkeerde bank te zijn. Een bereidwillige
bankmedewerkster gaf ons vervolgens
een plattegrond voor het bereiken van
de juiste bank. Het begon met uit de bank
direct rechtsaf en recht doorlopen doch
dat bleek geheel verkeerd. Zij rijden daar
immers links dus wij hadden de andere
kant uitgemoeten. Echter waren wij in de
buurt van een ander highlight namelijk
Molly Malone.
Marga en ik dachten dat het een pub
was doch het was een fraai standbeeld
van een visverkoopster met kar. Een song
over haar wordt luidkeels meegezongen
en heeft het inmiddels geschopt tot bijna
het volkslied. Het lied, ook genaamd
Cockles and Mussels, wordt bij elke Ierse
sportwedstrijd gedraaid. Mogelijk is het
ook zo populair omdat zij overdag met
vis liep te venten en zij ‘s nachts ook
“werkte”!
Maar wij waren nu op weg naar de
Centrale Bank die verplaatst bleek te zijn
naar een ander gedeelte van Dublin. Het
was erg warm en de stemming werd er
niet beter tijdens onze zoektocht van
zo’n 2,5 uur. Toen we evenwel bij de
Centrale Bank van Ierland arriveerden,
werden wij in stijl ontvangen, al bleek er
geen mogelijkheid om ter plaatse euro’s
te kopen, enkel online.
Conclusie: meer bier!
In de bank was een kleine tentoonstelling
en zo kregen wij uiteindelijk een aantal
kaartjes mee met behulp waarvan je kunt
vaststellen of een biljet van 20 euro echt

of vals is, net als van de portier bij het
weggaan een velletje papier waarin stond
aangegeven hoe verder te handelen.
Toen weer de gehele weg terug hobbelen waarbij de naam Hans Appel mocht
niet meer genoemd worden. Eindelijk
om 15.45 uur , het was nog steeds heet,
zagen wij de eerste pub en ik riep HA.
Onze eerste pint van die dag droeg uiteraard de naam Guinness. Voor de nietkenners nog even een uitleg: bij ons krijg
je een glas bier met een schuimkraag van
minimaal 3,5 cm en in Ierland niet meer
dan 1 cm. Conclusie: meer bier!
Van een eerder bezoek wist Dirk een

paar heerlijke dagen in Ierland en die
woensdagochtend nog even gewinkeld,
gelunched bij Ann,s Bakery en vervolgens
naar de luchthaven.
Uiteraard weer een vertraging met het
vliegen, in plaats van 18.10 uur vertrokken wij om ca. 18.50 uur, dus dat viel
nog wel mee. Op Schiphol de trein naar
Hoorn van even na 22.00 uur en rond
23.20 stond Angelika ons weer op te
wachten en werden wij thuis afgeleverd.
Dat een en ander wel impact had op
ons leven, bleek wel dat wij de volgende
ochtend om 09.55 uur wakker gebeld
werden.

goed restaurant te herinneren en dat
bleek geheel waar te zijn. Want bij
Millstone Restaurant hebben wij heerlijk
gegeten en…….
Op de terugweg ontkwamen wij niet
aan het passeren van Murray,s Bar en
het bleek dat er zeven dagen per week
gespeeld en gedanst wordt. Dus wij naar
binnen en zo werd ook deze avond
genoeglijk afgesloten.
Ja en zo kwam er een einde aan een

Misschien is het wel noodzakelijk een
kort bezoekje bij de befaamde Jellinekkliniek af te leggen!
Dit was een heel leuk weekje Ierland
dat niet gauw vergeten zal worden want
de creditcardafrekeningen moeten nog
plaats vinden. Zo kan Ierland van onze
bucketlijst doorgehaald worden.
Ed Meunier

UIT DE OUDE DOOS
Zo bij het 20-jarig bestaan is het interessant om even stil te
staan bij het verleden. Van AV Hollandia afkomstig en met de
buik vol van die min of meer verplichte diensten, liep Theo met
het idee rond een Loopgroep te beginnen. Met mij hadden
meerderen daar genoeg van en Theo polste mij voor het penningmeesterschap. En zo geschiedde want op 17 september
hielden wij onze oprichtingsvergadering en besloten met 23
personen, waaronder ook de dames Lyda van Vliet en Denise
Baas, - toen nog geen Hoekema geheten -, onder de naam
Looppgroep Hoorn door te gaan.
Min of meer had ik begroot dat wij met een bedrag aan contributie van 25 gulden, het tot september 1998 wel uit konden
houden. Het was een gemêleerd gezelschap van o.a. een drukkerijbaas, administrateurs, verkopers witgoed, bankmedewerkers en zelfs de directeur van de gevangenis te Zwaag. Enfin,

van dit zootje ongeregeld kunt U op de voorpagina zien wat er
nog over is. Dat zijn vervolgens op de foto Theo van Vliet, Ed
Meunier, Rogier Hoekema en Lex de Boer. Daar het nog zeer
fraai weer mocht zijn heeft de ontbrekende vijfde persoon een
vervolg gegeven aan zijn zomerse hobby en dat is zeilen. Cees
Ursem ontbreekt namelijk en zijn portret staat wel afgebeeld
in ons fotoboek. Een oplettende lezer zal dan zeggen “ja en
Hans Appel dan? Die staat toch ook in de ledenlijst?” Dat klopt.
Weliswaar bevindt Hans zich onder de 23 van het eerste uur
maar enige jaren geleden besloot Hans zijn trainingsschoenen
aan de wilgen te hangen en verder te gaan als donateur van
onze Loopgroep.
Hopelijk krijgt dit rubriekje een vervolg.
Ed Meunier
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Herkenbaar?
“Ik heb moeite met het maken van keuzes”
“Ik vind het lastig om mijn grenzen aan te geven”
“Ik zit niet lekker in mijn vel”
“Ik denk dat ik overspannen ben”
“Ik weet niet goed wat ik voel”
“Ik ben angstig en hyperventileer”
“Ik ben onrustig en slaap slecht”

Dan is Haptotherapie misschien iets voor u!
Meer weten?
Een eerste gesprek kan verhelderen en is vrijblijvend.

T 06-29915398

E mail@connybuis.nl

www.connybuis.nl

Geldelozeweg 31 - Hoorn
De Weyver 6 - Hoogwoud

DE FACTORIJ 27A
1689 AK ZWAAG
TEL.: 0229 239888
www.ceesrood.nl
FAX.:
0229 249940

ERKEND ONDERHOUDSBEDRIJF
APK KEURING
VAN ALLE MERKEN THUIS
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Loopgroep Hoorn goes Amerika
Aangestoken door verhalen van anderen
stond Amerika hoog op de bucketlist van
Amber. Samen met Loopgroeper Dirk en
vrouw Linda vliegen we over de plas naar
het Westen. Loopschoenen mee want je
bent hardloper, shirtje mee want je bent
trots op je cluppie. Tussen de bedrijven
door had ik bedacht dat we best wel
een paar keer konden hardlopen. Mooi
man, tussen de sequoia’s door rennen, de
Grand Canyon doorscheuren in tempo
3, allemaal van te voren goed bedacht.
Eenmaal in Amerika, stond elke dag de
wekker om een uur of 7, want elke dag
was de auto voor minimaal 2,5 uur
onze vaste verblijfplaats (totaal 5500 km
gereden in onze kolossale Amerikaan).

Van evenement naar evenement gestuwd
door onze reisleiding. Op Golden Gate
bridge, een rooie Erasmusbrug in San
Francisco, gezien en befietst, maar niet
gerend. Op het strand van Santa Monica,
net even anders dan het schelpenstrandje,
weer gefietst, niet gerend. In de Grand
Canyon, net iets dieper dan een afstapje,
wel gelopen, maar niet in tempo 3.
Las Vegas, iets groter dan Holland Casino,
daar liepen teveel mensen op “onze”
Strip, dus weer niet gerend (parcours
was wel goed verlicht, dat dan weer
wel). Mounument Valley, Horseshoe Bend,
Antelope Canyon, Bryce, Zion, Sequoia,
Kings, Yosemite, alles gezien maar niet
gerend…..

Is er dan helemaal niet gerend? Jawel!
Amber en ik hebben in Los Angeles en
Zion 2 maal de afdaling van een trail
gerend, tempo 2 en lage skipping (je blijft
tenslotte op vakantie ook gewoon trainer hè). Gewoon omdat dat het minder
zwaar was dan wandelen. Toch bij elkaar
wel 6 km…. Verder is te melden dat
iedere dag ondanks de vele autokilometers onze stappentellers heel tevreden
meldden dat we het heel goed deden.
Zo waren we dus toch goed bezig de
maaltijden te verbranden. Alhoewel het
af en toe leek dat Loopgroen geel, groen
werd door al die salades…
Om het thuisfront toch niet in de steek
te laten, hebben we in de Grote Spleet
onze vertrouwde shirtjes toch maar even
aangedaan voor een pakkend plaatje.
Hardlopen zat er niet in, bij 33 graden
en 4 km steile helling vond zelfs Dirk als
veteraan van de 60 van Texel het een
tikkie te wild. Het was over there really
amazing, awesome en nog veel meer
van dat soort kreten, iedere dag vroeg
op om met grote ogen, oren en neuzen
de hele dag alles op te zuigen. Dus als je
één van ons vraagt hoe was het, moet je
wel bedenken dat je zomaar een poosje
onder de waterval staat van wonderful
indrukken die we willen overbrengen!
Maar over hardlopen in Amerika kunnen
we snel klaar zijn, geen tijd voor.
Groetjes Marco

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

Wij hebben een speciaal aanbod:
Combinatie 1:

Craft Short Tight + Craft Short Sleeve € 55,00
Combinatie 2:

Craft short Tight + Craft Singlet € 55,00
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Welkom
Op zondag 12 november organiseert Loopgroep Hoorn de 20e editie van de Eenhoornloop. Na 19
succesvolle edities is de Eenhoornloop dé najaarsklassieker van West-Friesland en wijde omgeving. Sportieve
prestaties en gezelligheid gaan hand in hand bij dit geweldige loopevenement. Loopgroep Hoorn heeft
ook dit jaar weer haar best gedaan om loopvrienden en –vriendinnen een prachtig hardloopevenement te
bezorgen. Speciaal voor de beginnende lopers is de 5 km in het programma opgenomen en voor kinderen
is er traditiegetrouw weer de 1.2 km. Bij goed weer is er wederom een springkussen.

Doe mee!
Plaats:
HRTC wielerbaan, Holenweg Hoorn
Starttijden:
kinderloop 10:25 uur overige afstanden vanaf 11:00 uur (zie lopers info)
Extra prijzen:
De eerste drie finishers bij de mannen en de vrouwen (5 km, 10 km, 16.1 km en 21.1 km) ontvangen
waardebonnen van Runnersworld Hoorn/Purmerend.

Bereikbaarheid
De startlocatie bevindt zich op de HRTC wielerbaan aan de Holenweg in Hoorn. De wielerbaan is gelegen
naast zwembad de Waterhoorn. Het terrein is goed bereikbaar en biedt ruime parkeergelegenheid. U
kunt het terrein bereiken door vanaf de A7 afslag Hoorn (afslag 8) te volgen. Na de rotonde(s) volgt u de
Provinciale weg (N506) richting Enkhuizen. Bij het 4e verkeerslicht slaat u rechtsaf (richting Zwembad De
Waterhoorn). Vervolgens gaat u bij het 1e verkeerslicht linksaf. Deze weg rijdt u af tot aan de parkeerplaats.
Bij deze parkeerplaats kunt u eveneens de ingang van de baan vinden.
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Rennen door het
Disney Park

heb je deze

?
ter
o
gr
o
fot

Het laatste weekend van september heb
ik mijn eerste halve marathon gelopen. En
hoe! Het was niet alleen speciaal omdat
het mijn eerste marathon was, maar ook
omdat ik die mocht lopen in Frankrijk,
door de Disney parken!
Vrijdagavond 22 september kwam ik aan
in Disney. Een vriendin (Charlotte Boot)
heeft kunnen regelen dat wij samen
op zondag gingen starten bij de halve
marathon. Disney bestaat namelijk 25 jaar,
hierdoor waren er speciale runs gepland
door de Disney parken. Vrijdag was de
5 km run, zaterdag de 10km en zondag
de 21,1 km. Ook waren er speciale challenges waarbij je de 31,1 km kon lopen,
zaterdag en zondag of zelfs alle drie
de runs. Ik hield het bij die ene run, de
21,1 km. Zaterdagochtend konden we
onze startbewijzen en shirts ophalen
en daarna mochten we de hele dag het
park in. Zondagochtend zou onze run
zijn, waarna we nog de hele middag het

park in mochten en dat gold ook voor
de maandag. Genoeg dagen om in alle
attracties te gaan.
De dag van de run zat ik vol zenuwen. Al
om 7uur zouden we gaan starten, juist zo
vroeg om genoeg tijd te hebben om je
hele run te volbrengen voordat het park
open zou gaan. Het park ging speciaal
daarvoor bovendien en speciaal pas om
11 uur, een uur later dan normaal open.
De start liep erg uit. Om kwart voor
zeven stonden wij klaar in het vak en om
iets over half 8 konden we pas starten.
We begonnen door Studio park waarna
we naar het Disney park liepen. Het
lopen door Disney was een feest. Veel
lopers waren verkleed. Zo zag ik een
groep lopers die verkleed was als Ariel,
Botje, Ursula de heks en de prins. Heel
leuk om te zien. Zelf had ik Minny Mouse
oortjes op, maar sommige gingen volledig
verkleed, met pruik en al. Langs de kant
in het park stond de Disney crew ons

aan te moedigen. Er werd Disney muziek
afgespeeld door de speakers. De attracties stonden aan (met niemand erin weliswaar) en de Disney figuranten stonden
op willekeurige punten zodat je met ze op
de foto kon gaan maar ik ben daar niet
voor gestopt. Er stonden namelijk enorme
rijen om een foto te kunnen maken, dus
koos ik voor doorlopen om voor een
goede tijd te kunnen gaan.
Na de twee parken liepen we om het
park heen, richting een dorpje dat in de
buurt ligt. Het lopen buitenom was ook
leuk. Er stonden bandjes met verschillende instrumenten te spelen. In het dorpje
waren de bewoners naar buiten gekomen
om ons aan te moedigen. Sommigen zelfs
nog in pyjama en met het ontbijt in de
hand.
De finish lag bij de startplek aan het begin
van het park en op de weg terug moesten we door Disney village met alle shops
en restaurants en ook een klein stukje
door Disney Studio.
Bij de laatste vijf kilometer stonden de
bezoekers voor het park ons langs de
kant aan te moedigen in afwachting van
het moment waarop ze eindelijk het
park in konden. De laatste drie kilometer
had ik het zwaar. Ik had de hele tijd goed
doorgelopen (5.46 per km) en dat voelde
ik nu wel goed.
Met een eindtijd van 02:01:42 ben ik
dik tevreden. Het was natuurlijk mooier
geweest als ik net onder de twee uur had
gezeten, maar dat zat er niet meer in.
Het was een super ervaring zo door
Disney, voor mij zeker voor herhaling
vatbaar! Op naar de volgende halve marathon!

Trouwens voor degene die het niet weet,
via loopreizen.nl kun je boeken in diverse landen boeken voor een magic run.
Misschien leuk om een keer te doen! :)
Groetjes, Elise de Rooij
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Estafettestokje

te rade gaan en mijn ambities bijstellen. Met schema’s ben ik rustig aan het
opbouwen gegaan. En in de loop der
tijd prijken al een aantal loopjes op mijn
lijst. De Groet uit Schoorl, 1/4 marathon
van Rotterdam, de Stoomtramloop, de
Vooroeverloop, de Singelloop en de
(zeer warme pf) Brooks run. Het meedoen aan loopjes stimuleert me om te
trainen en fit te blijven.

Wat leuk dat ik heb het estafettestokje
heb gekregen, Michelle en bedankt daarvoor. En ja, we hebben inderdaad een
hele leuke en geslaagde clinictijd gehad.
Laat ik allereerst beginnen met mezelf
voor te stellen. Ik ben Linda van Dijk en
ik ben alweer 35 jaar. Sinds 2004 woon
ik met veel plezier in Zwaag, gelegen
in de Bangert en Oosterpolder. In mijn
dagelijks leven werk ik als logopedist bij
Logisch! Logopedisch Expertisecentrum,
Een heerlijk beroep dat ik alweer 14
jaar met veel plezier doe. Ik behandel
en zie veel kinderen en volwassenen die
problemen hebben met de spraak- en
taalontwikkeling en met stem-, slik- en
ademproblemen.
In 2014 heb ik een uitstapje naar Aruba
gemaakt. Daar is de logopedische zorg
zeer beperkt. Voor de Micky Foundation
heb ik acht kinderen met hun ouders
mogen adviseren en behandelen.
Daarnaast heb ik natuurlijk ook genoten
van het heerlijke klimaat. Een perfecte
combinatie. Ik heb zeer dankbaar werk
gedaan en kennis gemaakt met het ontspannen tropische leventje.

Mijn loopgroeptijd is nog niet zo heel
lang. Van jongs af aan heb ik altijd gehockeyd, fanatiek en met veel plezier. De
laatste paar jaren was dat in Hoorn bij
Dames 1. In die tijd zijn we twee keer
kampioen geworden en zijn we gepromoveerd. Na 25 jaar hockeyplezier werd
het tijd voor iets anders. Omdat ik altijd
al hardliep tijdens de winterstop, besloot
ik om verder te gaan met hardlopen.
Daarnaast ben ik toch ook enthousiast
geraakt door de hardlopers in mijn familie en de gezellige marathon weekenden.

En ik moet zeggen.. Ik voel me echt thuis
in de wereld van lopers en inmiddels
valt de Runnersworld elke maand op de
deurmat. Hardlopers zijn hele toegankelijke mensen, altijd in voor een praatje
en waar het nodig is, motiveert men.
En laten we vooral de loperspraat niet
vergeten. Nooit geweten dat dit bestond,
maar ik doe er nu zelfs aan mee. Je kan er
dagen mee vullen, waar vervolgens nietlopers totaal niets van begrijpen dat je
hier zo lang over kan praten. Het praten
over schoenen, rondetijden, pijntjes, kilometertijden, dat de Coolsingel toch langer is dan je denkt, ambities laten horen,
delen van tips en adviezen, ik kan zo nog
wel even doorgaan. Zelfs op de werkvloer word ik omringd door loperspraat,
de wereld is klein, moet ik zeggen. De
afgelopen jaren doe ik ook wat vrijwilligerswerk bij de marathon of andere
loopevenementen. Wederom juist door
dat enthousiasme van de lopers, leuk om
te doen,.
Dus in 2015 heb ik definitief de hardloopschoenen aangetrokken en ben ik
gestart bij de Loopgroep. Eerst heb
ik de gebruikelijke proeflessen gevolgd
waarna ik twee keer in de week ben
gaan trainen. Ik was van plan om rustig
te beginnen! Eerst maar eens een aantal
5 kilometer wedstrijden lopen en dan
daarna doortrainen naar de 10 km.
Echter de 10 km kwam iets sneller dan
gedacht, waardoor ik intensiever moest
trainen.
Helaas bleek dit niet zo’n handige ambitie. Want tja…als je al 25 jaar een
explosieve sport hebt beoefend en dan
overgaat naar een duursport, is dat toch
wel een flinke kluif en dat vonden mijn
spieren niet zo plezant. Helaas kreeg ik
zo te maken met blessures. Er trad een
leerzame periode aan, moest bij mezelf

Eind vorig jaar heb ik last gekregen van
lopersknie waardoor ik een tijdje langs
de kant stond en beperkt kon hardlopen.
In februari kwam de loopclinic op mijn
pad. Dit leek mij een rustige manier om
weer naar een goede 10 kilometer op
te bouwen. Mijn doel werd, pijnvrij de
10 km bij de Schutz marathon lopen.
Dit is een zeer leuke tijd geweest. Het
was erg leuk om met een groep naar

een gemeenschappelijk doel te werken.
Ik heb weer veel nieuwe lopers leren
kennen. De clinic was perfect voor mij
en doordat je samen loopt, ben je ook
weer wat minder met je eigen pijntjes
bezig. Daarnaast motiveer je elkaar en
heb je veel lol.
Ondanks dat het in mei dit jaar zeer
warm was, heb ik mijn doel bereikt! Het
was een fantastische dag, met name
doordat je dit juist met en in een groep
zo beleeft. Hartstikke leuk dat een aantal
‘clinicers’ zich nu ook ingeschreven heeft
bij de club.
Zo, kom ik dan ook bij de volgende
enthousiasteling die het estafettestokje mag overnemen. Deze fanatiekeling
traint zeer gedreven en is altijd in voor
een grap.
Dus bij deze, Math Hoenen, aan jouw de
eer, in de hoop dat ik in de toekomst jou
toch ook op een rondje zet ;)
Linda van Dijk
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Wist U Dat…
Door Ed Meunier
… de foto van het lachebekkie in ons
vorige magazine geen problemen opleverde, getuige de vele oplossingen die
ik ontving? Voor de niet-inzenders het
betrof onze trainer Jean-Marc Bouman.
Het lot trof als winnares ook het lid
die het eerste inzond, namelijk Amber
Schoen. De rode, witte of rose wijn is
voor haar;

… bij een recente baantraining wij allen
met gekruiste benen op het asfalt zaten
en naar voren moesten buigen? Ik kwam
net tot de helft terwijl Timo Perger een
lange tijd geheel voorovergebogen op
de baan lag. Het kan niet anders of al
zijn onderribben zijn uit zijn lijf verwijderd. Kortom een geweldige prestatie
van lenigheid;

… voor de nieuwe foto zich spontaan
weer een dame aanmeldde en zij mij
een foto met twee portretten toestuurde? Aan jullie de keuze wie het is
en oh ja, er komt natuurlijk weer een E
in haar naam voor;

… Peter Beerse op 10 september het
uitschreeuwde van vreugde? Bij een
wedstrijd over 30km finishte hij namelijk
voor Dirk Exalto. Mooi werk Peter om
die oude man te pakken!

… alweer enige maanden geleden en
wel op 19 maart dit jaar Lonneke Tol
een PR heeft gelopen op de 5 km? Haar
tijd was 20.44 min;
… Martin Boode gestopt is met roken?
Zijn tijden zullen nu wellicht minder
gaan worden doordat hij meer gaat
snoepen!
… op 27 mei Jan Jong 50 jaar getrouwd
was? En er waren nog meer feestelijkheden want op 30 mei was Leen
Wegman 43 jaar, op 1 juni Dirk Exalto
40 jaar en op 7 juni Piet Blokland ook
40 jaar getrouwd. Waarschijnlijk kregen
deze laatste twee Zaankanters korting
bij de Burgerlijke stand! En dacht ik
werkelijk de winnaar te zijn met op 12
juni 52,5 jaar getrouwd maar nee hoor.
De winnaar is ons oud-lid en thans al
vele jaren donateur Hans Appel met
op 13 augustus 53 jaar! Alle bruidjes
natuurlijk ook hartelijk gefeliciteerd met
deze mijlpalen;
… alle clinicers bij de Marathon van
Hoorn hun afstand hebben uitgelopen?
Voorwaar een zeer prachtige prestatie,
al hebben wij ondanks diverse trainingen de burgemeester wel gemist. Er
schijnt wat geruis te zijn geweest bij de
Gemeenteraad want hij is tenslotte de
burgervader van allen en niet alleen van
Loopgroep Hoorn. Op de zaterdagochtend tijdens ons politieke kwartiertje
achter en voor de bar! Wij zullen hem
dan ook missen;

… er dit kwartaal een drietal leden al
tien jaar lid is? Het zijn Irma Schipper,
Hetty Bakker-Hofman en Riet Kalsbeek.
Geen vijftienjarigen doch wel vijf leden
die van de oprichting, 17 september
1997, nog steeds lid zijn en dus de status van twintigjarigen hebben bereikt. In
volgorde van de ledenlijst ook van hen
de namen, Theo van Vliet, Ed Meunier,
Rogier Hoekema, Cees Ursem en Lex
de Boer. Allen gefeliciteerd!

… bij meerdere lopen doch vooral bij
de afgelopen serie Wijkenlopen er duidelijk zichtbaar leuke stelletjes waren?
Zo zagen wij Rob Wams met Jaqueline
Prins, afgewisseld door Marco Schoen
met diezelfde Jaqueline; vervolgens
Dirk Exalto met Martijn Mengerink en
niet onvermeld mag blijven Wim van
Berkum met Peter Luyters en tenslotte
in de achterhoede telkens Riet Kalsbeek
en schrijver dezes;
… aan de zwangerschap van Ilse Blank
een einde is gekomen? Immers, op 18
september - ik moet nu wel in stijl
blijven -, diende zich een kindje aan dat
de naam Sophie meekreeg. De verdere
bijzonderheden, geboren om 23.20 uur,
gewicht 3820 gram en een lengte van
50 cm. Heel veel geluk en opa Rob ook
natuurlijk van harte gefeliciteerd!

… onze herfstpuzzel deze keer gaat
over cijfertjes? Want dit jaar zijn mijn
dierbare echtgenote en mijn oudste
dochter gezamenlijk 125 jaar. Dit kan
natuurlijk op vele manieren maar voor
ons wordt dat 75 en 50 jaar. En nu
komt de puzzel: hoe oud is dan nu mijn
middelste kleinkind? Dit is af te leiden
uit vorenstaande getallen. Uw oplossing,
met onderbouwing, gaarne naar info@
loopgroephoorn.nl
… mijn bank de spaarrente heeft teruggebracht met 33,33% namelijk van
0,15% naar 0,10%?
Werd dit ook maar gedaan met de
rente over rood staan!
Enfin de rente bedraagt dus nu 0,10%
per jaar. Stel je hebt een spaarrekening
met 13.500 euro. Kom je daar een
heel jaar niet aan, dan, - ja hoor -, krijg
je daarover een rente van zegge en
schrijven 13,50 euro. Geweldig en net
genoeg om een staatslot te kopen of
een keertje meespelen in de bankgiroloterij. Echter veel beter is om dit mooie
bedrag te investeren in een prachtig
loopsetje van onze Loopgroep. Deze
zijn te verkrijgen bij Dennis Bruin;
… wij nog steeds een groepje langgeblesseerden hebben? Zo wensen wij
onder meer Fred Driessen, Rob Swart
en Nico Lakenman een snel herstel toe.
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Mag ik u iets
vertellen over
FINANCIËLE
STABILITEIT?

Mag ik mij even voorstellen: ik ben Marco Schoen,
inmiddels ruim 20 jaar actief als financieel adviseur.
Specialist in heldere oplossingen met hypotheken
en verzekeringen. Ik help u graag aan financiële stabiliteit. Met onafhankelijk en eerlijk advies, zo werkt
dat bij de Instijl Groep.

Hypotheken

Verzekeringen

Het is nu de tijd om naar u hypotheek te kijken, we
lijken de laagste rente bereikt te hebben. Bij de Instijl Groep krijgt u deskundig en eerlijk advies. We
zeggen het ook als u het al wel goed geregeld heeft,
dat is wel zo eerlijk. Gooi uw geld niet in het water
en bel mij voor een vrijblijvend gesprek.

0229-760050

instijlgroep.nl

