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Van onze correspondent(en) in Delfgauw 

 

Een overzicht van columns van 14 okt. 2017 t/m 29 dec. 2019 over het lopen bij Lekker gelopen! 

 
 
Voorwoord.  
 
’’Elke week, weer of geen weer, wordt er door een groep lopers op zondag hardgelopen.’’  

Zo begon het voorwoord van het eerste overzicht van columns van onze correspondent. 

Inmiddels zijn we jaren verder en wordt er nog steeds elke zondag met elkaar hardgelopen. 

Nu is hardgelopen eigenlijk een verkeerde omschrijving voor hetgeen we met elkaar 

verrichten. We lopen immers niet hard maar al pratende met elkaar kilometer na kilometer 

gewoon in een lekker praattempo. Hierdoor kunnen we na afloop dan makkelijk zeggen “Ik 

heb lekker gelopen” want het is immers geen wedstrijd maar meer ontspanning voor lopers 

die niet elke zondag de hele dag willen Netflixen, Whatsappen of Facebooken.     

Om stipt negen uur vertrekken elke week zo’n 40 tot 60 lopers om een vooraf bepaalde route 

te lopen die door Jan op de site is gezet. Het is fijn dat sommige lopers de moeite nemen om 

op de site te kijken en de route van begin tot eind in zich opnemen. Belangrijk is hierbij het 

punt waar een bekertje op de kaart ingetekend staat. Want daar bevinden zich echt elke 

week, in weer of geen weer, onze crewleden Trudy, Petra en Annie om het voor alle lopers 

zo aangenaam mogelijk te maken. Zij hebben dan al vroeg thee gezet, de limonade kannen  

met lauwwarm water gevuld, de rozijnen en spekkies, tafeltjes en bekerhouders en alles wat 

er nog meer bij hoort, in de kofferbak gesmeten. Het lijkt elke week een wedstrijd, maar voor 

de dames is het ontspanning.       

Onveranderlijk worden tijdens het lopen nog steeds ervaringen uitgewisseld en vooral 

plannen met elkaar gesmeed over welke marathon nu aan de beurt is. Opvallend hierbij is de 

trend om het steeds verder weg in vooral wereldsteden te zoeken. Iets wat ik alleen maar 

kan toejuichen. Als ervaringsdeskundige kan ik zeggen: “Je bent eerder oud dan je denkt”. 

Blijf vooral vooruit kijken naar nieuwe ontwikkelingen, de tijd van opwindhorloges is voorbij. 

We hebben nu allemaal een sport watch. Het woord alleen al maakt dat je je ontspannen en 

sportief voelt ook al heb je nog geen kilometer gelopen. 

Volgens onze site beheerder Lucien lezen we geen nieuws meer via de website maar nemen 

alles tot ons via de smartphone. We delen onze ervaringen en sturen kleine foto’s naar 

elkaar om te laten zien hoe leuk we het hebben. Iemand die elke week ook iets deelt is onze 

’’correspondent in Delfgauw’’. Op de site vind je soms al op zondagavond een live verslag 

over het lopen bij Lekker gelopen! Om dit prachtige proza niet verloren te laten gaan is dit 

boekje samengesteld. Even niet vooruit kijken naar iets nieuws, maar achterom naar dingen 

die voorbij zijn en o, zo mooi waren.     

Ik wens iedereen veel leesplezier. 

Aad van Oosten   

 



14 oktober 2017 - Prachtig 

 

 

Op basis van de weersvoorspelling stond al vast dat het een prachtige loopochtend zou 

worden. Slechts 15 km stonden voorgeschreven, blauwe lucht met 12 gr aan de start en na 

de finish met het zonnetje op het getrainde lichaam aan de koffie. Een beter scenario is voor 

een hobby loper haast niet denkbaar. Hoewel, voor de lopers die tot max 10 km kwamen is 

die afstand in genoemde omstandigheden misschien het ideaal plaatje. 

 

De hobbyisten met binnenkort een marathon in de agenda namen het toch nog iets serieuzer 

en benutten de omstandigheden voor een vroege 8 uur start en 10 km extra en noteerden 

daarmee dus 25 km op hun oktober cv.  

Laten we hopen dat de maatjes die reeds eerder voor vandaag voor de hoofdstad marathon 

hadden gekozen, evenzeer van de omstandigheden hebben kunnen genieten en na afloop 

ergens op een terras hun zegeningen hebben geteld.  

 

Het waren er heden dus 10, 15, 25 of 42. 

In alle gevallen eigenlijk een kwestie van 

een paar uurtjes. Een paar uurtjes van 

plezier, gratis, maar als je erover 

nadenkt heel bijzonder en kostbaar. 



29 oktober 2017 - Hoodies 

 

 

Het was druk vanochtend in Tineke’s 

mode shop. De online of persoonlijk 

bestelde sport hoodies konden worden 

gepast, afgenomen en betaald. En wat 

zijn ze mooi geworden deze door Du 

Midi en Bob Maltha gesponsorde en 

speciaal voor Lekker gelopen! 

ontworpen capuchonvesten. Donker 

blauw, lekker zacht en warm. Ideaal 

voor na de lange duurloop, om je 

sympathie voor de sponsors te tonen en 

je betrokkenheid bij Lekker 

gelopen! uit te dragen.  

 

De eerste afnemers hadden er na 

afloop van de 16 Floriade 

Zoetermeer kilometers al direct 

profijt van en paradeerden ermee 

al opvallend trots een paar maal 

over het terras en in het 

restaurant. Dat wordt volgende 

week vast één blauwe Lekker 

gelopen! armada tijdens het 20 

jarig jubileum feest als iedereen in zijn nieuwe 

outfit verschijnt.  

 

Sommigen vonden helaas, anderen gewoon 

logisch dat ondanks de modeshow er nog wel 

gelopen moest worden. Voor de massa onder 

de aanwezigen waren bij 12 graden en een 

stevige wind 16 km voorgeschreven. Elly, Elly 

en Andre hebben echter Pisa marathon ambitie 

en legden zichzelf om die reden 32 km op. Zij 

leverden daarvoor het extra slaapuurtje in, 

vertrokken om 8 uur en beëindigden de catwalk 

een half uurtje na de laatste Floriade ganger. Geweldig gedaan. Net als Rob van Puffelen die 

weer bij de training aansloot na zijn succesvolle eerste marathon in Amsterdam. Zijn 

getoonde medaille glom als goud en diende als aansporing voor herhaling in Rotterdam.  

 

Hoe zou het overigens met onze maatjes in Dublin zijn gegaan vandaag ? Zij zijn allang 

geen marathondebutanten meer. In tegendeel je zou ze gerust geharde duursporters kunnen 

noemen. Maar een marathon blijft bijzonder weten we. Laten we hopen snel goed nieuws te 

ontvangen en volgende week mooie verhalen aan te kunnen horen.  

 

En volgende week, 5 november, viering van het 20-jarig Lekker gelopen! jubileum. Feest !  



4 november 2017 - Voorbereiding 
 
 
Zondag a.s. 5 november is het zover. 

De vrijwilligers hebben de instructies gekregen en zijn er klaar voor. 

Iedereen (hardlopers en wandelaars) wordt verwacht om 8:45u bij de Duivenclub. 

Plaats: Postduivenvereniging “de Dobbevliegers” Oudeweg 72, 2631 PB Nootdorp, bij de 
ijsbaan. 

Door Frank Thomas 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lekkergelopen.nl/lekker-gelopen-lustrum-de-vrijwilligers-zijn-er-klaar-voor/


 

 

5 november 2017 – 20 jarig jubileum 

 

 

Het vorige millennium, 1997 

De laatste Elfstedentocht, een hypotheekrente van zo’n 7%, 

de Maeslantkering was af, Prinses Diana en de Amerikaanse 

Pop- artkunstenaar Roy Lichtenstein bliezen hun adem uit, het 

1e kabinet Kok, R. Kelly met “I Believe I Can Fly” stond op 

nummer 1 en een paar enthousiastelingen gingen een rondje 

hardlopen. Gewoon Lekker.  

Vandaag was het feest! We liepen tijdens dit 4e lustrum zo’n 11km langs verschillende 

opdrachten. Onwennig deden we als hardlopers goede pogingen met balspelletjes. De 

prosecco smaakte deze zondagochtend erg 

goed, maar alle ballen vlogen vervolgens over 

of naast de korfbalmand. Wij lachen, gieren en 

brullen.  

Omdat iedereen bewust wat extra’s had 

meegenomen, was er sprake van een voedsel 

tsunami. De soepen, zoete en hartige taarten, 

zelfbak koekjes, gezonde wraps, sapjes, 

cakes stonden tot aan het plafond 

opgestapeld. In de linkerhand echte koffie, in 

de rechterhand een traditioneel herstelbiertje. 

Geklap, bloemen en mooie woorden. Een ode aan de 

vrijwilligers, verzorging en organisatie. De levensles was doen 

wat je leuk vindt en dat vervolgens delen met anderen. 

Applaus, een traan. Instemmend mee-eens geknik. De 

'lekkergelopers' vandaag varieerden tussen wandelaars en 

ultralopers die 2x per maand ergens tussen het shoppen een 

marathon aftikken. Sommige keken vanuit de hemel 

instemmend toe, anderen konden niet meer lopen maar vonden het nog reuze gezellig en er 

waren lopers die pas sinds 2 maanden meeliepen. Ja, het ging super goed; die nieuwelingen 

liepen ook Lekker: “I Believe I Can Fly… I believe I 

can touch the sky”  

 

Het aantal kilometers dat in die 20 jaar gelopen is, 

durfden we met volle monden niet te berekenen. De 

mantra’s met blessures, looptips en wedstrijden 

bleven rond zoemen. De haat/liefde verhouding met 

de zelfopgelegde doelen waren voor iedereen 

herkenbaar: “I Believe I Can Fly… If I can see it, then I 

can do it”. Wat doen mensen zichzelf en hun familie 

aan vraag je je soms af.            Door Robert Heerekop 



 



 

 

 

 

 

 

 

  



5 november 2017 – Wat een feest . . !!! 

 

 

Heel veel feestgangers, lopers, wandelaars en vrijwilligers…….. Dat betekent héél veel 

foto’s. Frank (via Onedrive) en Petra (via Flickr.com) hebben beiden een link gemaakt naar 

de fotoverzameling. De foto’s staan daar in groot formaat en kunnen makkelijk gedownload 

worden voor eigen gebruik. 

Link naar de foto’s van Petra: Voorbereiding Lustrum Lekker Gelopen 1997-2017 

Link naar de foto’s van Petra: Lustrum Lekker Gelopen feest 1997-2017 

Link naar de foto’s van Frank: Lustrum Lekker Gelopen feest 1997-2017 

Maar ook zijn er filmpjes te vinden op de facebookpagina van Lekker Gelopen, geplaatst 
door Mirjam Mos-Sigon bij spel C, de rups. Bijzonder leuk om te zien! 

Reportage uit de skihut van Ton en Hester: Skilopen met glühwein  

Jan Lansbergen en Aad van Oosten staan als lokale persoonlijkheden in de 
Telstar/Eendracht van deze week: blz 34 en 39 
 
Door Petra van der Zande 

 

 
 

  

https://www.flickr.com/photos/146132545@N04/albums/72157687006095222
https://www.flickr.com/photos/146132545@N04/albums/72157688050147351
https://1drv.ms/f/s!Ai2uZDGtwRGWhCBbqum57FrZM4UX
https://www.facebook.com/groups/lekkergelopen.nl/?multi_permalinks=1479985542054678&notif_id=1509910043598599&notif_t=like
https://photos.google.com/share/AF1QipOrejmI0W_4gGI-C3Up3E7s0uG5frM7kKdfjXFXU2G3ZbpYvSuQLWuK-FEfwOYzlA?key=R2xTUUNab2RyaGRNTDJNM1A5TWFqbWI3QUw1eWtR
https://www.jambooty.be/nl/document/2006987
http://www.lekkergelopen.nl/wp-content/uploads/2017/11/23376102_1465252093590405_8703903980414305074_n-e1510216657373.jpg
http://www.lekkergelopen.nl/wp-content/uploads/2017/11/P1250368w.jpg


12 november 2017 – Restanten aan Lustrum 

 

 

We hebben waarschijnlijk gehoopt wat langer met ons hoofd 

in de roze lustrum wolken te kunnen lopen. De regen, wind 

en beetje hagel spoelden vanochtend echter de laatste 

restanten aan lustrum herinneringen weg. De 

omstandigheden bepaalden dat er over max 17 km richting 

Klapwijk gebikkeld moest worden. Ca. 40 lopers hadden 

daarvoor de feestmuts afgezet en gingen de strijd aan. 

Bijna traditioneel waren de Pisa gangers weer om 8 uur 

gestart, meldden zich even voor negenen vrolijk voor de 

instap in het algemene schema en eindigden na maar 

liefst 27 km nog even vrolijk en zelfs met een voldane 

glimlach op het gezicht.  

Eigenlijk was het een dag zoals er veel geweest zijn in 

de afgelopen 20 jaar. Niet, doch ook weer wel 

bijzonder. Niet, omdat lopen een activiteit van alle 

dag is en een prettige manier om fit te blijven. Doch 

wel bijzonder als je bedenkt dat we al 20 jaar, vrijwel 

iedere zondag, met elkaar op pad gaan en de 

voordelen ervaren van een inmiddels, op vrijwillige 

basis, gestroomlijnde organisatie. Ook daar zijn we 

misschien ondertussen aan gewend, doch kijk nog 

even terug naar het feest van vorige week  en 

constateer dat we waarschijnlijk een unieke 

gemeenschap zijn. 

Natuurlijk kijken we vooruit naar het volgende 

lustrum. Maar mochten we af en toe toch in een 

dip geraken, duik dan nog even in het 20 jarig 

verleden. Je bloed zal ongetwijfeld automatisch 

sneller gaan stromen en je weet direct dat geen 

enkele regen-, wind- of hagel- bui je ooit kan 

stoppen. 

 

 

 

  



12 november 2017 – Lekker gelopen . . . ook in Zoetermeer 

 

 

Volgens mij was bijna de gehele tempogroep 1 van Lekker Gelopen aanwezig bij de 

Klaverbladloop in Zoetermeer. 

 

De weersvoorspellingen waren nu niet hoopgevend, maar als Mireille erbij is dan komt het 

altijd goed. Martin had vanuit zijn werkgever de shirts en de startnummers geregeld. 

Helemaal top! 

 

Wederom een paar persoonlijke records gesneuveld en dat pas twee weken na Dublin. 

De dames werden zelfs 2e en 4e vrouw bij de 10 km. Daarom ook blije gezichten.  

Robert en Kees staan niet op de foto. Robert was nog bezig met zijn 15 km ;) en Kees was 

even omkleden. 

De 10 km tijden: 

Martin Westerhof: 39:48 

Lucien de Konink: 42:50 

Marc Crombaghs: 42:57 

Gerard de Groot: 43:05 

Mireille van Starrenburg: 44:59 

Kelly Vlugt: 45:59 

Kees Wijsman: 47:29 

Robert van der Gaag: 1:12:34 (15 km) 

 
 

Door Lucien de Konink  



19 november 2017 - Lekker gelopen! vlag gewijd? 

  

Hoe staat de vlag er voor? is gewoon een gezegde om uit te zoeken of iets nu lekker loopt of 

niet. Vandaag stond de vlag er inderdaad goed voor. Met 55 lopers aan de start mag je in 

een rustperiode niet mopperen.Het weer was goed en dat kleine buitje wat viel vergeten we 

even, want volgens de crew was het bij hun droog. De vlag stond er ook goed voor voor de 

PISA marathon lopers. Die hadden na een drukke WhatsApp week alle lopers verzameld 

om een uurtje eerder te beginnen en ook nog eens later te eindigen, want met 14 km kom je 

4 weken voor de marathon niet weg. 

De vlag stond ook goed bij de CREW. Stevig verankerd langs de weg 

stond onze fraaie oranje vlag te wapperen in de wind en markeerde 

de plaats waar Petra en Annie lopers gingen verzorgen. Tot hier ging 

alles goed. De lopers werden zoals altijd verwend. Annie nam prima 

de taken van Trudy over en het was gezellig. Bij het wegrijden van de 

verzorgingspost zag Petra een oranje gloed in 

haar achteruitkijkspiegel en in spiegelbeeld  nl.nepoleg rekkel reew 

beh ki. Vlag vergeten !!…… snel gekeerd en opgehaald. Pfff…… dit 

was anders niet uit te leggen aan Trudy. 

Bij de volgende post wapperde de vlag dus weer onder toeziend oog van 

de Nootdorpse kerk en Maria die nu nog niet naar het kindje hoefde te 

kijken. Er werd zelfs een foto van gemaakt, want wellicht zou er op deze 

plaats een wonder gaan gebeuren dat weet je maar nooit. Helaas 

gebeurde er niets en het enige wonder dat plaats vond was het feit 

dat elke zondag hardlopers in weer en wind klaar staan voor een rondje 

om de kerk. Gevloekt wordt er nooit, alhoewel ik Anke tijdens het 

oplopen van een helling wel eens woorden heb horen roepen die niet in 

de kerk thuis horen en daarna een mededeling dat er stroop in haar 

benen zat in plaats van bloed. 

De vlag stond er ook goed bij 

bij Du Midi waar iedereen na 

zat te genieten van de 

wekelijkse beproeving. Er werd 

over alles en nog wat gepraat 

totdat Petra verschrikt naar de 

hemel keek en vertelde dat de 

Lekker gelopen! vlag nog bij de 

kerk stond. Moest de vlag gewijd worden? Was dit een teken?  

 

We weten het niet, maar volgende week merken we misschien de verandering. Schrik niet 

als je Petra dan ook niet meer ziet, de CREW is even bezig aan een welverdiende vakantie.                                                  

 

Door Petra v d Zande 

 

 



26 november 2017 - Lekker gelopen? Nieuwe CREW? 

 

 

De ene dag is de andere niet. Zo voelde het ook deze zondagochtend. Geen vertrouwde 

gezichten van de CREW, geen Annie die mee fietste maar wel nieuwe gezichten bij de 

lopers (welkom Agaat) en gelukkig wel allemaal enthousiaste lopers aan de start voor een 

rondje richting ’t Woud. Sommigen waren ook deze week weer een uurtje eerder gestart 

omdat we op 17 december in PISA de scheve toren gaan bekijken en daarna even een 

marathon gelopen gaat worden. Terwijl dus de meeste lopers van Lekker gelopen! uitrusten 

en minder lopen of helemaal niets doen en aan zonnige stranden gaan liggen, lopen de 

meesten van ons de rustrondjes mee. 

Volgende week alweer de laatste rustweek en daarna starten we op 10 december met de 

marathon trainingen voor de Rotterdam Marathon 2018. LET OP – We starten bij de 

Duivenclub want DU Midi heeft op die dag een fair en kunnen we niet terecht. Om alle 

neuzen de goede kant op te zetten maken we eerst een groepsfoto van ons allemaal in onze 

nieuwe vesten (voor onze sponsors) en daarna kan je deelnemen aan een speciale clinic 

over mindful lopen. Dat wordt dus ook weer een andere dag dan anders. 

Omdat de ene dag de andere niet is ben ik zelf eens met de groep van Margret mee 

gelopen. Hier ook een hele discussie over geloof omdat je bij de TU niet mag promoveren 

als je tijdens die plechtigheid een vergiet op je hoofd zet omdat je een bepaalde 

geloofsovertuiging hebt. Heb je net de zwarte pieten discussie weer bijna gehad, komt dit 

weer. O, ja en het is ook een goed idee als iedere verkeersboete die je krijgt telkens hoger 

wordt, dan leer je het wel af !? Verder geen bijzonderheden, of het moet zijn dat je in deze 

groep, net zoals in de groep bij Ben, een heet tum tum snoepje krijgt. Een mooi alternatief 

omdat deze groep niet langs de CREW komt. 

Ja, de CREW. Staan daar ineens een gebruinde Tineke en witte Anke (niet bedoeld als 

discriminatie) klaar met allerhande lekkers, maar ook nieuw deze maal pleisters omdat Ruud 

dacht dat hij al lopende de aarde wel even kon kussen. Gelukkig is hij vakkundig als een te 

vroeg geboren baby behandeld door Tineke.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Verder graag aandacht voor de gevonden voorwerpen die op de foto staan. Volgende week 

de laatste kans om je spullen terug te krijgen.    

 

Door Aad van Oosten 

     



3 december 2017 – Sinterklaas 
 
 

Beste Sinterklaas, 
 
Het kan zijn dat u uit liefde voor het kind  
die hardlopers op zondagmorgen maar een rare bedoeling vindt 
 
Wat jammer dan dat u over Lekker gelopen! niet goed bent geïnformeerd  
Het is een enthousiaste club van lopers, met verzorging en fotografen, die organisatie loopt 
gesmeerd 
 
Voor de training van vandaag lagen er 14 km Delft op ons te wachten  
en geloof het, ondanks de kou hebben we deze week weer naar de uitdaging lopen 
smachten 
 
We vertrokken zoals gebruikelijk precies om 9 uur  
De temperatuur was reeds aangekondigd best een beetje guur 
 
Maar denkt u beste oude man 
dat het weer de lopers ook maar ietsje schelen kan ? 
 
De handschoenen,  jas en pet werden vanochtend gewoon wat strakker getrokken  
zodat weldra na vertrek alle lopers met blozende wangen over de paden liepen te rocken 
 
Ja, bij de verzorgingsposten is het vaak een vreetfestijn 
maar die dames van de dis, goh die weten wat verwennen is, oh wat fijn 
 
Daarnaast zie je dan ook nog regelmatig, zomaar uit het niets  
fotografe Annie racen op haar fiets 
 
Kortom Sinterklaas, met een beetje goede wil begrijpt u nu waarschijnlijk wel 
dat wij geen verschillen kennen, de acceptatie tussen jong, oud, wel of geen talent 
maakt het gewoon een heel leuk stel 
 
Misschien moet u er nog eens aandachtiger naar kijken  
en kunt u er een voorbeeld aannemen om de plooien in de pietendiscussie glad te strijken 
 
Verwen echter nu eerst uw kindervrienden maar, zij wachten en hopen  
doch heeft u later vragen, bel dan niet maar stuur een app, want wij zijn onderweg  
lekker aan het lopen. 

 
 
 

  



10 december 2017 – Gladde wegen 

 

 

Tja, wat moet je dan als je vooraf naar de weerberichten luistert ? Code oranje negeren en 

vertrekken naar de duivenclub of pantoffels aanhouden en maar een keer burgermannetje 

spelen op zondagochtend ? 

 

 Met pijn in het hart koos de correspondent voor het laatste. Wetende dat lopen onder 

haast alle omstandigheden mogelijk is en het gemis van het plezier daaraan nauwelijks is te 

compenseren. Maar ja met de auto over gladde wegen ? Toch maar niet. 

              

 De echte bikkels waren er wel, misten door       

             de omstandigheden wel een maatje hier en  

             daar, doch pasten zich snel aan de  

  routewijziging aan en noteerden zo de  

 eerste 15 kilometers als start van het 

voorjaars marathonschema. En dat met een  

             gemankeerde crew. Want Trudy houdt ook 

             niet van sneeuw en liet Petra daarom in haar   

  eentje met enkel een beetje drank ploeteren.  

 

Zelfs de aangekondigde mindful run clinic 

legde het af tegen de omstandigheden. Ook 

jammer want juist die training had onze mind 

misschien in de goede modus kunnen zetten 

voor een volgend keer dat over “gaan” of 

“niet” besloten moet worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 december 2017 -  Code Oranje 

 

 

Code ORANJE, machtig mooi! Aandacht van de media voor alle Oranje gekleurde Lekker 

gelopen!  lopers. Aanbevolen werd om niet met de auto op pad te gaan, maar over lopen in 

de sneeuw is niets verteld. Jammer nu, dat er om 9 uur nog geen sneeuw was en het dus 

erg makkelijk was om de Duivenclub te 

bereiken. Wel wolken aan de lucht, maar 

niet van die grijze sneeuwwolken. Wel af 

een toe een spatje regen, maar geen 

hoosbui. 

 

Prima loopweer dus. Wel was door 

ontbreken van de halve CREW de route 

gewijzigd, dit mede omdat code ORANJE  

toch verwachtingen wekt. Deze week 

rondjes van 5 km met verzorging bij de 

Duivenclub in de hal.  

Eerst stond er nog een groepsfoto in LG 

vesten op het programma. Helaas werkte 

het weer niet mee en zodoende maken we 

de foto nog wel eens als er meer lopers zijn 

en vooral ook als zij hun vest bij zich 

hebben. 

 

 

 

 

Na anderhalf uur, we waren bijna klaar, werd de regen 

wat heviger en af en toe plakte een kleine sneeuwvlok 

op onze kleding. Tijdens het napraten bij de vers gezette 

koffie door Jan kwam er steeds meer sneeuw en werd 

er een mooi winterlandschap gecreëerd. Jammer als je 

dan niet geweest bent, immers het lopen was als 

normaal en zonder problemen, die kwamen later bij het 

naar huis gaan. Inmiddels was het flink gaan sneeuwen 

en was code ORANJE terecht gegeven. 

Gelukkig kan Annie weer mooie foto's tijdens het lopen maken dankzij Anne-

Marie die ons een fototoestel gaf, vooral om maar vast te leggen in plaatjes hoe leuk Lekker 

gelopen! is. Helaas was Annie (en vele anderen) deze week niet aanwezig vanwege de 

weersvoorspelling. 

We wensen de PISA marathon lopers volgende week veel succes en een mooi weekend. 

Door Aad van Oosten



17 december 2017 -  Veiligheid 

 

 

Er stonden twee groepen vanochtend om 9 uur aan de start. Eén in Delfgauw, de ander in 

Pisa. Op het thuiscircuit gingen 38 lopers voor de 18 km richting Kandelaarsbrug. In Pisa 

liepen ca. 15 van onze maatjes scheef tijdens de lokale marathon. Hoe deze laatste groep 

gefinished is zullen we deze week ongetwijfeld vernemen. De temperatuur was daar met 8 

graden bij vertrek in ieder geval hoger dan in het polderland.  

 

De thuis lopers moesten het met 2 graden doen en een 

spekgladde aanvoer- en looproute. Voor de start moest zelfs 

eerst het parkeerterrein bestrooid worden om te kunnen 

vertrekken. Maar vertrokken werd er natuurlijk, zeer 

voorzichtig en met de veiligheidsinstructies van Marc 

Crombaghs in gedachte. Uit Marc zijn presentatie tijdens de 

marathon informatieavond van afgelopen dinsdag bleek er 

nog wel wat te verbeteren voor wat betreft het lopen in 

groepen. Sterker nog, eigenlijk doen we bijna alles fout. Hoe 

het wel moet ? Nou niet door als derde in de rij midden op de 

weg te gaan lopen zoals Marc vanochtend deed. Veiligheid, 

we moeten het er nog maar eens over hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Kerstmannen bij de verzorgingsposten zagen het allemaal glimlachend en luid bellend 

aan. Van de gladheid hadden zij vanzelfsprekend geen last. De baard bleek wel te kriebelen 

en ietwat te groot voor de te bedekken kin. Verder overigens geen kwaad woord over  de 

gastheren uit het koude noorden. Ze schonken gewillig en beleefd en vergaten ook de harde 

dope niet.  

 

Krabbelend, glibberend, glijdend 

en af en toe lopend zetten 

uiteindelijk alle lopers bij Du Midi 

de laatste stap en glommen, 

want het was wederom een 

prachtige ochtend.   



24 december 2017 – Gewone mensen 

 

 

Voor de laatste meters voor de kerst stonden er 21 km richting Schipluiden 

geprogrammeerd. De vraag vooraf was hoeveel lopers zich zouden melden op deze pre 

kerstdag. De crew had zich al afgemeld en op 7 en 14 km laten vervangen door Gerda en 

Annie. 

 

Verrassend genoeg stonden er naar schatting maar liefst 50 atleten aan de start. Inclusief de 

Pisa marathonners. Die kon je trouwens niet missen in hun limoncello gele Pisa shirt en de 

van oor tot oor glimlach van trots. Vanzelfsprekend hebben zij vorige week een geweldige 

prestatie geleverd. Maar die 14 van vandaag zo kort na de grote race is misschien wel net zo 

bijzonder en medaille waardig. 

 

Waterkoud was het om te lopen. De route bekend en wegen goed begaanbaar. Prima 

voorwaarden dus er nog een keer flink op los te roddelen of het kerstprogramma te 

bespreken. Afgesproken is in ieder geval volgende week tijdens de snertloop het aantal extra 

ingewonnen kilo's op te biechten en het tempo daarop aan te passen. Daarna zullen dan de 

goede voornemens waarschijnlijk wel weer uitgewisseld worden.  

Lopers, eigenlijk zijn het ook maar gewone mensen. 

 

Fijne dagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 december 2017 – Maaltijd 

 

 

Het was de laatste maaltijd, eh . . . . loop van het jaar. Ja met die ontvangst in de duivenclub 

vanochtend na de geprogrammeerde 18 km ga je toch bijna denken lid te zijn van de 

Alliance Gastronomique Neerlandaise. 

 

Het mooie jaar zou zoals inmiddels gebruikelijk afgesloten worden met de Snertloop. Lekker 

een koppie soep na afloop denk je dan. Tijdens het lopen kun je je daarop verheugen. Niet 

wetende dat Jan en Trudy de van het lustrum feest overgebleven tomaten groentesoep en 

prosecco  ook serveerden. Tezamen met koffie, oliebollen, gluhwein, borrelnoten, stokbrood 

en erwtensoep natuurlijk. Daaraan voorafgaand hadden Annie en Petra de lopers onderweg 

ook al het standaard voedselpakket voorgeschoteld. Dan is het niet zo gek dus dat de door 

Hans geleverde proteïne repen nauwelijks aangeroerd werden en tot volgende week moeten 

wachten om hun nut te kunnen bewijzen.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zo werd het waarschijnlijk de enige loop van het jaar waar we met meer calorieën 

thuiskwamen dan toen we vertrokken. Ook niet erg voor een keertje. Met ingang van 

volgende week gaan we weer geluidloos knallen en zullen we wederom van de goede 

zorgen van de crew verzekerd zijn. Dat laatste naar alle waarschijnlijkheid dan. Want na de 

verdiende mooie waarderingswoorden van Aad voor Annie, Petra en Trudy en het 

daaropvolgend klaterend applaus van hun klantjes kunnen ze eigenlijk niet meer weigeren.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Zoals ook alle lopers de verleidingen van het actuele schema niet zullen kunnen weerstaan. 

Dus zien we elkaar weer volgende week met goede moed en voornemens.  

 

Prettige jaarwisseling. 



7 januari 2018 – Stroeve start 

 

 

De kaken bleven op elkaar vandaag. Die hadden overuren gedraaid tijdens de kerstdis en 

het oliebollen happen. De voeten (en benen) moesten weer van zich laten spreken. En dat 

hebben ze geweten kort voor en na de start van de loop naar ’t Woudt. 21 km lagen te 

wachten in aanwezigheid van noordoostenwind en 1 graad op de temperatuurmeter. De mix 

van wind en enkele graad leverde een gevoelstemperatuur van min vijf op. En ja, daar 

moesten de onderdanen toch echt even aan wennen.  

 

 

 

 

 

Het was, ondanks de aangepaste 

lichaamsverpakking,  dan ook een stroeve start. De aangename feest en vrije dagen (en 

kilootjes ?) bleken hier en daar bovendien loopdrempel verhogend gewerkt te hebben. Dus 

meer dan anders duurde het even voor het juiste ritme was gevonden en fake 

nieuws als vanouds kon worden uitgewisseld.  

 

Maar toen bewoog de meute van ca. 60 lopers zich toch weer soepel over het 

asfalt, kringelde de gecondenseerde adem tezamen met de lichaamsdampen 

door het peloton en bleek binnen de kortste keren ’t Woudt al gepasseerd te zijn. 

Petra en Trudy schonken en serveerden onderweg als in het oude jaar en Annie 

bleek voor haar prive domein het fototoestel voor de theepot te hebben 

verwisseld en haar loopvrienden daar graag te verwennen.    

 

Aan de finish lag zoals bekend de voldoening te wachten, bleek de uitbreiding 

van Du Midi sfeerverhogend te werken en wellicht daardoor de koffie nog beter te smaken.  

 

Kort gezegd, het was een mooie start van het nieuwe jaar.   



14 januari 2018 – Bibberen 

 

 

Er waren er die vanochtend voor negenen aan de start stonden te bibberen van de kou. Er 

waren er ook die van de 4 graden geen last hadden doch wel bibberden. Zij zagen tegen de 

eerste 25 km van dit jaar op. En zij die rilden baalden van de kou en de te lopen lange 

afstand.  

 

Zoals gebruikelijk bleken het al snel onnodige zorgen te zijn. De lage temperatuur met vrijwel 

geen wind creëerden het ideale klimaat om lekker te lopen. De lopers uit de tien voor negen 

startgolf konden dat als eerste bevestigen en zagen bij het passeren door de tweede en 

derde startgolf groep dat die lopers dezelfde beleving uitstraalden.  

 

Zo werd de kou voor alle lopers al snel relatief. De crew 

daarentegen en fietsflitser Annie hadden het met de 

omstandigheden toch wat zwaarder te verduren. De 

crewmeisjes kregen bij het schenken wel de 

temperatuur van de lopers omhoog doch niet bij 

zichzelf. Annie  moest ondanks haar winterse 

verpakking zelfs een tandje bijschakelen om het bloed 

tot in haar vingertoppen te laten stromen en het 

fototoestel te kunnen bedienen. Natuurlijk slaagden 

onze geharde service verleners weer in hun missie.  

 

Sterker nog, Annie zag door het oog van de camera Gaby na 

het 20 km punt wat moeizamer lopen, transformeerde zichzelf in 

mental coach en praatte ons Hongaars talent vanzelfsprekend 

naar de eindstreep. Annie trots en Gaby een pr. Gefeliciteerd ! 

 

Voor Martine mogen we trouwens ook wel 

bewondering hebben. Zij liep helaas als 

enige in een tempo van 6.30 – 6.45 m/km 

de gehele 25 km. Zijn er geen lopers die 

haar in dat comfortabele tempo de 

komende weken willen vergezellen ? Zij zal er blij mee zijn, getuige 

haar oproep op de site.  

 

Volgende week 18 of 28 km, in startgolven. Bibberen is niet nodig.   

 

         

                                            

 

 

 



21 januari 2018 – Uitgepierd 

 

 

Waren het van de week de bomen en vrachtwagens die omvielen, vanochtend 

gold dat, bijna, voor een aantal lopers. De wind had daar vandaag niets mee te 

maken. De lengte van het voorgeschotelde programma wel. 28 km was de 

opdracht, richting Berkel. Misschien dat de gladheid ook een aanslag op het 

energiereservoir is geweest. Die gladde bodem gaf toch extra spanning in de 

benen en dat zorgde weer automatisch voor samengeknepen billen. En dat 

loopt niet lekker he. Feit is in ieder geval dat er heel wat lopers aan het einde 

van de rit uitgepierd waren en snakten naar een zetel en/of extra proteïnen.  

 

Niet zo gek natuurlijk dat de vermoeidheid meer dan voorgaande weken voelbaar was. De 

afstanden zijn opgelopen met de piek  van heden als eerste echte lange trip in het schema.  

Het leidde uiteindelijk aan de streep wel tot een nieuwe verzuchting van één van de talenten  

“nu ben ik echt officieel moe”.  

 

Volgende week daarom een stap terug. Dan slechts 16 km en weten we dat wind, regen, 

sneeuw, ijzel of wat dan ook het lichaam niet kunnen vermoeien en extra tijd en energie in de 

nazit gestoken kan worden.  

 

Voor die zetel en proteïnen kun je zoals bekend bij Du Midi goed terecht. Maar dan moet je 

wel de juiste keuzes maken. Of dat chocomel met slagroom in combinatie met erwtensoep 

en spek is, is de vraag en moeten we misschien de crew maar laten beantwoorden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 januari 2018 – Geen eer  

 

 

We weten dat die zestien kilometer in het trainingsschema 

een functie hebben, maar na de twintigers van de 

afgelopen weken zijn die 16 nu het vermelden eigenlijk 

niet waard. Je kunt en durft bij die wandelafstand bijna niet 

trots te zijn op je prestatie. Aan de finish ben je  nauwelijks 

moe, voor je het weet zit je al aan de koffie en thuis kijken 

ze verbaasd als je vroeg binnen stapt en denken ze dat je 

bent uitgestapt of hebt afgekort. Aan die 16 valt dus bijna 

geen eer te behalen.  

 

Is dat zo ? Welnee. Kunnen en durven genieten van een 

relatief korte afstand is op zich al een prestatie en we 

moeten herstellen van de inspanningen van de 

voorgaande weken zoals we weten. Lanterfanten mocht 

dus vandaag. Het hoefde niet hard, wel gezellig en goed 

verzorgd. Voor dat laatste zorgden natuurlijk de dames 

van het cateringplezier weer. Met steun van Annie waar 

nodig.  

 

En aan de finish bleken er ondanks de “slechts” 16 km en 

het prima loopweertje toch tekenen van vermoeidheid 

zicht- en hoorbaar. Koppies waren getekend, gezucht en 

gekreun hier en daar hoorbaar en kleding doorweekt van 

inspanningsvocht. Wat met deze 16 dan het verschil  met 

de voorgaande en komende weken is ? Moe zul je niet zijn 

maandag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4 februari 2018 – Bacillen 
 
 
 
Er zijn veel ergere dingen natuurlijk, maar als je zondags graag een 
rondje met soortgenoten in de omgeving van Delftse Hout loopt en 
ongewenste bacillen je daarvan weerhouden (of een blessure voor 
anderen), is dat toch een beetje balen, vindt de correspondent.  
 
Je mist de gezellige spanningsdrukte voor de start bijvoorbeeld. Die 
er vanochtend met de geprogrammeerde 28 km best geweest zal zijn. 
En de onzin die tijdens het lopen altijd uitgekraamd wordt en gaande 
de route de geur van het zweet, de blozende wangen en 
vanzelfsprekend de verzorgende handjes en service lach van Annie, 
Petra en Trudy.  
 
Vrolijker word je niet van die ervaring, een beetje fitter waarschijnlijk wel en . . . velen hebben 
ongetwijfeld lekker gelopen. Een troostende gedachte. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 februari 2018 - Blij 
 
 
Zomaar  lekker gelopen?  

Wat kan dat toch fijn zijn! 

Je wordt fantastisch verzorgd! 
Zelfs warme thee midden in het 
bos, petje af!!! 

Je zou het bijna gewoon vinden. 
Net als thuis:)??? 

Toch nog wel bijna 40 (gekken) 
c.q. liefhebbers! 

Onderweg vernomen! 

Olympische spelen: Ze hebben 
daar veel wind en kou. 
Antwoord: Ja het zijn toch 
winterspelen. 

Ja, hoorde ik, ik heb de wekker 
gezet vanmorgen.  M'n vriendje 
zal het wel niet zo fijn gevonden 
hebben. maar ik heb genoten!!! 
En nu komt er wel een heel 
 vrolijk en mooi meisje thuis! 

Het Virulypad....lastige naam en 
vervelend met tegenwind,  maar 
met wind mee vanmorgen 
fantastisch mooi! 

Nog iets moois…. 

Je bent ruim 70  jaar ? Dan 
roept een mooie  jonge dame 
naar je ….wat heb jij een mooie 
strakke gepierde billen. 

Al dit kleine maar fijne gebeuren 
maakt een mens blij. 

Door Sjaak Borsboom 

 

 

 



11 februari 2018 - Kiezen 
 
 
Ondanks alle sombere voorspellingen waren er toch 32 lopers bij de start. De eerste 
enthousiaste loopster die aan kwam was Jaqueline, vorige week te laat, maar nu veel te 
vroeg om vooral de startgolf niet te missen. Daarna kwam Martine aan lopen, met 4,5 km al 
in de benen klaar om 30 km te gaan verkennen.  

 

 

 

 

 

 

 
Dit was weer een dag om te kiezen. Ga ik lopen in Schoorl, 5 km schaatsen, of tv kijken, 6 
(of minder) rondjes Delftse Hout lopen of met Trudy en Ad mee op vakantie? Het maken van 
keuzes is soms moeilijk, maar voor mij in dit geval geen punt omdat ik vroeg genoeg was om 
de ploeg Schoorl-lopers succes te wensen en uit te zwaaien. De recorder voor het 
schaatsen was geprogrammeerd, rondjes lopen voor mij buiten de 
mogelijkheden valt en voor mee gaan naar een warm land het nu wel 
te laat was. Dan blijft er maar één keuze over en dat is lekker 
ontspannen meelopen met de groep van Margret. Twee halve uurtjes 
en een pauze van 4 minuten, zodat je van tevoren weet dat je om 
10:04 uur aan de koffie kunt zitten. Het liep wat anders omdat het bij 
de Crew, bestaande uit Petra en Annie, te gezellig was en je daar 
steeds in gesprek komt met de voorbij trekkende lopers. Zo kan je 
dan er nog voor kiezen om nog 2 km mee te gaan lopen met de groep 
van Elly. Daarna de keuze om aan de koffie bij Du Midi te gaan. 

Uit de gesprekken die volgden heb ik de volgende nieuwtjes:  
 
o Als je niet op tijd terug bent en te veel kilometers loopt, je ontslagen van kopwerk kunt  
   worden. 
o Als je veel loopt moet je ook meer en goed gaan eten, maar als Sushi daar niet bij hoort,  
   moet je dit wel gewoon lekker gaan eten. 
o Als je de Zwitserse nationaliteit hebt, kan je moeder een  
   Nederlandse zijn. 
o Als je papiergeld in je broek bewaart tijdens het lopen wordt het  nat. 
o Dat er deze week weer een afstand P.R is gelopen. 
o Dat Martine vandaag 34,5 km heeft gelopen. 
o Dat Sven Kramer goud heeft gewonnen. 

Bij thuiskomst App-te Mieke dat mijn Schoorl handdoek gescoord was. 
Volgende week weer opnieuw kiezen. Nu eerst even uitrusten. 
 
Door Aad van Oosten 



18 februari 2018 – Olympisch 

 

 

Het waren Olympische omstandigheden vanochtend bij Uylenburg. De temperatuur rond het 

nul punt, een blauwe hemel en een vrolijk winterzonnetje. Gelijk aan Pyeongchang perfecte 

voorwaarden voor het leveren van een bijzondere prestatie.  

 

En gelijk aan de Olympiers, gepresteerd moest er zeker worden door de lopers vandaag.   

32 km richting Vlaardingervaart had het Olympisch committee geprogrammeerd. Wel een 

beetje flauw van ze zo’n lange afstand uit de hoge hoed te toveren. Zeker als je bedenkt dat 

de collega sporters daar slechts 1, 5 of 10 km schaatsen, langlaufen of skieen. En 

snowboarders, curlers of kunstschaatsers niet meer dan enkele honderden meters glijden 

om kans op het erepodium te maken. Nog gekker wordt het als je daarbij bedenkt dat de 

gehele wereldpers op die kruimelafstanden is afgekomen en wij enkel Annie om de 

loopgroepen hebben zwerven voor het vereeuwigen van de prestaties.  

 

Ach laat ze maar denken daar dat ze goed zijn. Wij weten beter. We verslaan ze met de 

lengte van de afstand, het aantal persoonlijke records, de kwaliteit van het verzorgingsteam. 

en de mate van plezier. Dat laatste zeker, want in tegenstelling tot een enkele medaille 

winnaar, zijn wij allemaal winnaar en blij na de finish. Vertel het maar niet verder, anders 

komen ze allemaal hierheen om met ons volgende week 21 km lekker te lopen.  



25 februari 2018 – Russische beer  

 

 

Zo dat hebben we ook weer meegemaakt, 

hardlopen met de Russische beer in onze nek.  

Of dat meeviel moet ieder voor zich maar 

beantwoorden. Opvallend was wel dat er zich 

weinig lopers voor aanvang op de fiets meldden 

en er meer auto’s lopers naar de start brachten. Ook het aantal petjes, mutsen, haarbanden 

en handschoenen was bovengemiddeld groot. En dat allemaal om de ongewoon koude lucht 

uit het hoge, verre noorden van Rusland te pareren. Uiteindelijk konden de Siberische 

omstandigheden de lopers er niet van weerhouden voor de 21 km uitdaging op pad te gaan 

en ging de beer om 9 uur los voor de ca. 35 helden. 

 

Richting het Balij bos was het 

voorgeschreven pad en aan 

de ingang ervan zou de crew 

kwartier maken en de 

gaarkeuken inrichten. De 

lopers zouden vandaar lusjes 

lopen en zich met regelmaat 

bij de verzorgsters melden. 

Annie fietste daar tussendoor 

en flitse door de ijskristallen 

heen plaatjes van lopers die 

tegen de verwachting in toch 

liepen te genieten. Het bleek 

dat de beschermende kleding 

de geharde spieren gepast 

op temperatuur hielden en er 

gewoon lekker werd gelopen.  

 

Alleen die arme crew en fotografe. Ze begonnen als warmbloedige dames aan de klus, doch 

eindigden als ijssculpturen. Heel mooi dat wel, maar onbruikbaar. Voor volgende week in ons 

aller belang maar hopen op een zonnetje dus.  



4 maart 2018 – Loopfeest 

 

De weergoden hadden waarschijnlijk toch spijt van het extreem barre weer van afgelopen 

week en boden ons daarom vandaag maar een compensatiedag aan. Nou na het feest van 

vanochtend in Meyendel zij het ze vergeven. Want een loopfeest is het geworden.  

 

Misschien dat de aanwezige lopers al met een beetje weercoulance hadden gerekend want 

er stonden maar liefst 60 talenten voor negenen op de parkeerplaats van Meyendel te 

trappelen om de natuur in te trekken en meters te maken. Het was 2 graden voor de start. 

Toch nog een beetje fris dus. Maar het zonnetje kondigde zich al aan zorgde voor een 

aangename stijging op de temperatuurschaal.  

De eerste vijf kilometer liepen door slapend Wassenaar en eindigden bij de fourage wagens 

van Petra en Martin die door resp.Trudy en Annie werden vergezeld. Kort daarna kon 

duingebied Meyendel betreden worden en het grote genieten beginnen. De pracht van de 

omgeving is ieder bekend en toch verrast de schoonheid steeds opnieuw. Zodanig zelfs dat 

aan de in totaal te lopen 27 km nauwelijks werd gedacht. De duinen, kale bomen, bevroren 

vennen met sneeuwresten en de contrasterende blauwe lucht verzetten de zinnen en gaven 

energie voor komende week.  

 

Als vanouds verhoogden de fourageurs, opgesteld bij Hotel Duinoord en het begin van de 

boulevard in Katwijk, de feestvreugde met hun diensten nog eens extra en hoorde, zag en 

voelde je blijheid alom. Want lekkerder kun je waarschijnlijk niet lopen.  



18 maart 2018 - Brrrrr 

 

Waren het blessures, vermoeidheid, sociale 

verplichtingen of de onaangename kou die tot 

“slechts” een 30 tal lopers leidden aan de start 

vanochtend ? In ieder geval konden de afwezigen wel 

op begrip van de aanwezigen rekenen. Want oh, oh, 

wat was het koud met die ongeveer -10 op de 

gevoelsmeter.  

 

De startrichting droeg trouwens ook niet bij tot een 

lekkere warming up. Tegenwind werd er 

vertrokken voor max. 25 km richting 

Zoetermeer. De tochtige ellende uit het oosten 

maakte de eerste kilometers moeilijk. Hier en 

daar werd er naar adem gehapt, de kragen en 

mutsen verder opgetrokken en moeizaam het 

juiste ritme gevonden.  

 

Ja, er werd zelfs meer dan anders gemopperd 

en de hobby ter discussie gesteld. Dat duurde 

overigens maar ongeveer een half uurtje dat 

mopperen. Om precies te zijn tot aan de 

eerste verzorgingspost. Daar stonden namelijk twee 

bekenden hartelijk en vrolijk te zijn en met een ijzige 

glimlach, koude, lauwe en warme dranken te 

schenken en “frisse” etenswaren te serveren. En dat 

herhaalden ze nog drie keer ook !? Zou dat een 

roeping zijn ? 

 

Na de eerste post verbeterde de gemoedstoestand 

dus en bewogen de ontdooide ledematen richting de 

beschutting van Zoetermeer en uiteindelijk met deels 

wind mee via het Balij bos retour naar Du 

Midi. Voor de toeristen werden daar de 

vuurkorven al aangestoken. Te laat voor 

menig loper. Die verlangde naar de warmte 

van de sauna, een warm bad of de douche en 

vertrok direct. Anderen konden de koffie toch 

niet weerstaan en mompelden, als je goed 

luisterde, met stijve kaken dat ze toch wel 

lekker hadden gelopen !  

 

 

 

 



25 maart 2018 – Volgende week 

 

 

Volgende week starten we vanwege Pasen bij de Duivenclub. 

Vandaag twee weken voor de Rotterdam marathon 

is de laatste lange afstand gelopen. Volgende week 

nog een korte afstand, maar vanaf nu kunnen de 

marathon kriebels komen. Of het kriebels zijn, weet 

ik niet, sommigen onder ons noemen het marathon 

pijntjes. Je gaat sterk aan jezelf twijfelen, voelt nog 

een stijf spiertje hier en de griep is ook nog niet 

helemaal verdwenen..... HELP.  

 

Niets van aan trekken dus, het hoort er allemaal 

bij.Tijdens de marathon maken we gebruik van het 

Koplopers Marathon steunpunt, hier worden de 

laatste twijfels weg gemasseerd en ga je (weer) 

iets unieks beleven. Na afloop kom je hier terug 

met de medaille om je nek en vooral 

belangrijk.... met een moe lichaam, pijnlijke voeten 

maar vooral met een gevoel van "YES" ik kan iets 

wat niet iedereen kan. (Medaille hele week 

omhouden om gevoel vast te houden).  

Het marathon steunpunt wordt dit jaar voor het laatst 

gedirigeerd door Martien Verhagen en Wim van 

Velzen, na vele jaren gaan zij het stokje overgeven 

aan een jongere/nieuwe generatie. Hiervoor worden 

nieuwe enthousiaste mensen gezocht, ga dus eens 

rondkijken in je omgeving of familie/vrienden willen 

helpen. Natuurlijk mag je het zelf ook gaan doen, 

loop dan eens een andere marathon dan Rotterdam. 

 

Het is ook traditie dat er bevriende lopers naar 

Rotterdam komen. We hebben de Milles Pattes 

lopers uit Macon gehad en al eerder Friese 

lopers.Dit omdat oud Lekker gelopen! loper Tjeerd 

Daane in Suwald ook een Lekker gelopen groep 

(hoe zeg je dat in het Fries?) op zondag traint. 

Hieronder zijn verhaal en vergeet vooral niet om als 

je toch in Friesland bent bij hem langs te gaan. 

 

Door Aad van Oosten 



 

25 maart 2018 - De Friezen veroveren Rotterdam 

Als ‘oud’ atleet heb ik vele jaren iedere zondag getraind voor 

de marathon. Samen met Aad 7 marathons gelopen, in 

Rotterdam en Leiden. De appeltaart met slagroom van Jos na 

afloop staat me nog vers in het geheugen, evenals de vele 

anekdotes tijdens de lange duurlopen, de goede verzorging 

onderweg en de pikante vragen van Martien aan 

nieuwkomers. Als geboren Rotterdammer heb ik 25 jaar in 

Pijnacker gewoond waarna ik in 2007 met Afien verhuisde 

naar Suwâld, een dorpje vlak bij Leeuwarden. In Burgum ben 

ik trainer geworden van loopclub Burgum 

www.loopclubburgum.nl . 

Ik heb regelmatig lopers zo ver gekregen dat ze voor een halve marathon en zelfs voor een 

marathon gingen trainen. En met succes. Dit jaar gaan er 12 lopers de marathon van 

Rotterdam lopen. Zelf vond ik het een van de mooiste marathons die er zijn. 

Van deze 12 lopers zoeken er 10 een slaapplaats in Pijnacker, Delft of Nootdorp, in ieder 

geval kort bij de randstadrail. Daarvan kunnen er al 4 of 5 bij Aad en Annie logeren. Voor nog 

5 anderen zoeken we voor één nacht onderdak met een hapje eten en gezelligheid. Na 10 

jaar kan ik zeggen dat ook Friezen hele aardige mensen zijn. En voor de marathon zijn ze 

net zo zenuwachtig als jullie in het westen.  

 

 

 

 

 

 

Neem ze op in de ‘familie’ en als jullie in Friesland zijn is er altijd koffie, thee, ontbijt of diner 

of wat dan ook. Vraag het na bij Aad, Annie of Toos (Toos, ik heb je gemist vorig jaar). 

Tige by tige tank (heel veel dank) 

Groetjes, Tjeerd Daane  

 

  

http://www.loopclubburgum.nl/


1 april 2018 – Euforie  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

De foto met Gijs en Sandra hierboven kun je inmiddels misschien iconisch noemen. Het 

plaatje staat voor alles waarvoor we lopen en wat lopen met je doet. De getoonde euforie is 

bovendien de a.s. beloning eind deze week na de laatste stap, over de finishlijn van de 

Rotterdam marathon.  

Nog slechts zeven voorbereidingsdagen zijn er tussen nu en die vreugde explosie te gaan. 

Treffend was dat diezelfde blije Gijs van de foto ons vanochtend in de Duivenclub wist te 

vertellen hoe deze week door te komen, waar in de voorbereiding op de grote dag nog aan 

te denken en welke emotionele rollercoaster nog afgelegd moet worden.  

 

Zijn presentatie na de laatste 10 van 

de ca. 800 trainingskilometers, was 

de passende afsluiting van weer vier 

maanden intensieve training. Die 

laatste meters rond de Dobbeplas 

stelden vanzelfsprekend na alle 

klimatologische en afstands 

ontberingen niet zo veel meer voor. 

Ze horen er echter bij en geven je 

uiteindelijk het gevoel dat je klaar bent 

voor de finale. Voor de groepsfoto 

waren we dat al blijkt uit Petra’s 

digitale plaatje van voor de start 

vandaag.  

 

Nog slechts 1 etappe te gaan dus om door totale euforie overmand te worden. Probeer 

komende dagen maar alvast te genieten en voor zondag . . . veel plezier en succes 

toegewenst !  

 

 

 

https://www.lekkergelopen.nl/van-onze-correspondent-uit-delfgauw-10/


8 april 2018 – Rotterdam marathon!  

 

 

Gerben Solleveld is nieuwslezer bij RTV Rijnmond en 

fervent hardloper. Vandaag stond hij samen met veel 

bekenden van Lekker gelopen! in Rotterdam aan de start 

voor zijn 9de marathon. Hij schreef onderstaand, 

compleet gekopieerd verslag. Heel treffend. Vandaar 

vandaag een bericht van onze correspondent uit 

Rotterdam. (Gerben liep de marathon in 2u50). 

  

Met duizenden hardlopers stond je aan de start van de marathon van Rotterdam. De mooiste 

marathon, durf ik te zeggen. 

Maandenlang heb je getraind, maandenlang heb je duidelijk gemaakt aan mensen in je 

omgeving dat je bezig bent met iets unieks, namelijk 42,195 kilometer hardlopen. 

De gedachte alleen al doet menigeen duizelen, maar jij weet waar je naartoe werkt. Dat 

besefte je toen je enkele weken geleden in een desolaat gebied, ver buiten de stad, zonder 

enige vorm van support aan 30 kilometer bezig was. 

Wat een eind was het, maar je realiseerde je ook dat de werkelijkheid nog 12 kilometer 

langer is. 

De marathon is een magische afstand. Niet alleen omdat de weg die voor je ligt niet al stopt 

na 42 kilometer, maar omdat je er nog 195 meter bij dient te lopen. Nee, tijdens de marathon 

kom je jezelf tegen. Tijdens de marathon leer je wie je bent. 

Of je nou een toploper bent die dat hele lange eind in net iets meer dan twee uur weet af te 

ronden, of dat je in alle onzekerheid voor het eerst aan de start verschijnt met het idee er vijf 

uur over te gaan doen. Voor iedereen is de marathon even zwaar. En voor iedereen wordt 

het morgen in Rotterdam even moeilijk. 

Het zijn niet de benen die je in het Kralingse Bos in de steek dreigen te laten, het is een 

stemmetje in je hoofd dat zachtjes tegen je begint te fluisteren: 'Psst...waar ben je mee 

bezig? Weet je hoever je nog moet?' En onderwijl realiseer je je dat je nog 10 kilometer af te 

leggen hebt. 

Daar loop je dan. Nog 10 kilometer te gaan, nog 10 duizend stappen te zetten. De bomen 

van het Kralingse Bos komen op je af, het publiek lijkt in rook opgelost, alles doet zeer en dat 

fluisterstemmetje spreekt steeds luider op je in: 'Stop er toch mee. Waarom ben je hieraan 

begonnen? Is het niet wat krankzinnig om hier, ver van de Coolsingel verwijderd, terwijl je 

helemaal stuk dreigt te geraken, nog meer van je lijf te vragen? Hou op! Geef op! Stop!' 

De echte marathonloper is in staat het stemmetje uit te schakelen. Die weet zijn hoofd te 

legen, met een flinke dreun dat stemmetje het zwijgen op te leggen en aan het einde van die 

schier eindeloze weg, aan het einde van de Boszoom de finish te ruiken. 

https://www.lekkergelopen.nl/wp-admin/media-upload.php?post_id=15121&type=image&TB_iframe=1


Opgeven is geen optie. De ongeschreven regel van de marathon is dat je niet opgeeft. Hoe 

kun je dat jezelf ooit vergeven: ik heb opgegeven. In je hoofd schelt je jezelf verrot en 

schieten gedachten van links naar rechts door je hoofd: 'Doorgaan, idioot. Dit wilde je toch? 

Moest dit zo nodig? Stop toch, eigenwijze #@#%()(@!)_)(*<??±!".' En je maakt jezelf voor 

van alles uit. Inmiddels ben je wel weer 10, 20, 30 meter verder. 

Na de Boszoom draai je de Kralingseweg op, loop je naar de Kralingse Plaslaan, de 

Boezemstraat weer in. Je voelt je niet langer alleen. 

En ook al schreeuwt je lichaam moord en brand, voelen je spieren aan als vlam in de pan, 

zonder dat er ook maar een deksel in de buurt is om te doven, tintelen je bovenbenen nog 

erger dan die bevroren tenen een paar weken geleden, toen je iets te lang buiten was 

gebleven. Ook al hangen je armen als slappe, van smerig afwaswater doordrenkte 

vaatdoekjes langs je lichaam, niet meer in staat een krachtige, trotse houding aan te nemen. 

Jij gaat door. 

Je moet door, want nog even en daar is de Coolsingel. Daar zijn de laatste 500 meter, daar 

raap je dat laatste sprankje energie op, stop je het in je lichaam en pers je dat eruit waarvan 

je zelf niet wist dat je ertoe in staat was. Daar is de finishboog, daar is de bevestiging van 

wie jij bent, daar ontmoet jij jezelf en weet je één ding: dit neemt niemand mij meer af. 

Gerben Solleveld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 april – 2018 - Thema 

 

 

Het onbenoemde thema voor de 15 km tocht vanochtend naar de Hoornbrug was herstellen, 

recreëren en vormbehoud tonen. Voor alle disciplines waren de omstandigheden ideaal, 14 

gr bij de start en een paar graadjes meer aan de finish. 

 

Voor het zondagse pak was dan ook veelal voor korte broek en shirt met korte mouwen 

gekozen. Een enkeling startte nog met jack maar haalde daar de eerste drankpost al niet 

meer mee en knoopte al snel het overtollige accessoire om de heupen.  

 

De recreanten deden wat ze altijd doen, lekker een stukkie lopen richting de eerste 

troetelpost en vandaar via afwijkend pad retour naar Du Midi om uiteindelijk op 12 km uit te 

komen. 

  

De helden van Rotterdam en Rome (Mieke en Anique, gefeliciteerd !) 

kwamen om te herstellen en te vertellen van en over hun inspanning van 

vorige week. En gelijk aan de finish van vorige week liepen ze ook 

vandaag te stralen aan de eindstreep. Naar verwachting zal het verder 

herstel verder dan ook geen problemen opleveren.  

 

Problemen verwachten onze maatjes die zich voor de race van volgende 

week in Krakau hebben opgegeven trouwens ook niet. Zij genoten van 

de laatste training langs de Delftsche Vliet en voelden bij elke stap het 

benodigde zelfvertrouwen tot het maximum stijgen en de vorm zich 

bevestigen. Dat wordt dus pieken in Polen volgende week. 

Succes allemaal. 

 

En wat doen we de komende weken ? Lekker lopen, vrijblijvend, zonder doelen en niet te 

lang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 april 2018 – Zware benen 

 

 

Het waren waarschijnlijk de hoge luchtvochtigheid en de spanningsboog met lage weerstand 

die er voor zorgden dat menig loper vanochtend zware benen had en minder vlot dan 

gewoon vooruit kwam.  

De zomerse omstandigheden maakten het 

wel vrolijk voor de ca. 35 aanwezigen. Het 

tochtje van 16 km richting 't Woudt ook wel. 

En de crew natuurlijk met hun mobiele 

stalletje en lekkernijen. Maar toch ervaar je 

steeds in de post-marathon periode, als het 

doel en de druk eraf zijn dat het 

bewegingsmechanisme moeizamer 

functioneert en 16 km dan nog een aardige 

opgave kan zijn.  

 

 

Geklaagd werd er overigens niet. In tegendeel 

het vrijblijvende gehuppel, de kenningsmaking 

met de nieuwkomers en de gesprekjes met de 

teruggekeerde lang afwezigen maakten het 

een vrolijke boel. Mede wellicht ook door de 

komende vakanties waarover door het 

heerlijke weer van afgelopen week al met 

regelmaat en enthousiasme werd gesproken. 

Nog geen vakantie in het verschiet ? Dan 

gewoon komende zondagen lekker een 

kilometertje of 15 komen lopen. Die zware 

benen ben je zo van af. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 april 2018 - Glimlach 

 

 

Ze glimlachten tot voorbij hun eigen oren vanochtend, de Krakau-gangers. En dat was niet 

vanwege de 10 gr en aangekondigde nattigheid en ook niet omdat ze zo uitzagen naar de 

geprogrammeerde 14 km. Nee, het was trots over de Poolse marathon prestatie van vorige 

week en de aanhoudende zoete herinnering eraan die ze deed glimlachen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De overige aanwezigen ervaarden het met genoegen en haalde er inspiratie uit voor een 

lekker rondje Ypenburg en misschien wel hernieuwde motivatie om ook nog een keer voor 

een hele marathon de uitdaging aan te gaan. Voor wat betreft dat laatste kun je Aad vanuit 

Tossa bijna horen roepen " bij twijfel gewoon doen".  

 

Laat die eventuele twijfel de komende weken dan maar het loop gespreksonderwerp zijn. De 

komende afstanden lenen zich er prima voor, het weer hopelijk. Dus . . . tot zondag.  

 

 

 
 



6 mei 2018 - Smeren 

 

Het was factor 50 weertje vandaag tijdens de manege loop van 16 km. Je zou dus veel 

smerende lopers voor de start verwachten om de nog blanke huid tegen de intense uv-

stralen te beschermen. Niet dus. Maar eigenlijk wisten we dat al want langeafstandlopers zijn 

toch een tikkeltje anders, eigenwijs is misschien zelfs een betere formulering. 

 

Er werd dus onbeschermd gestart, met 42 liefhebbers. 45 eigenlijk want Kees, Elly en Martin 

telden dubbel omdat ze voor negenen al een flink aantal kilometers verwerkt hadden ter 

training voor hun a.s. marathon en trail. Of gewoon voor de lol zoals Martin.  

Zou hij, Martin, trouwens een donor codicil hebben ? Zet mij dan a.u.b. op de lijst voor een 

paar loopgenen als het ooit zover is.  

 

Ook zonder bescherming liep het natuurlijk wel allemaal gesmeerd. De lopers genoten van 

het blauw boven, groen rondom en het vakantie sfeertje tijdens de loop. De crew draaide 

wederom met oprechte glimlach routineus mee en zag de voorraad watermeloen sneller 

afnemen dan er gemiddeld gelopen werd. Het was gewoon een heerlijke loopdag. 

 

Volgende week Moederdag en extra drukte bij Du Midi. We starten en eindigen daarom dan 

bij de duivenclub ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 mei 2018 – Missie geslaagd 

 

 

De aangekondigde regen bleef uit en de koude wind bleek kort na de start het loopplezier 

niet negatief te beïnvloeden. De keuze voor het enkele loopshirt met korte mouw was dus 

gerechtvaardigd. Het was 14 graden en het voelde aan als 14 graden. Kortom prima 

omstandigheden voor de 35 liefhebbers om van de voorgestelde 14,5 km lekker te genieten.  

Routemeester en duivenopstal beheerder Jan had voor het parcours bovendien twee 

bekende aantrekkelijke rondjes van ca. 7 km uit de kast gehaald  en daarmee de 

voorwaarden voor het wekelijkse loopfeestje gemaximaliseerd.   

 

Na de laatste stappen over de finish bleek de weekmissie wederom geslaagd. De loper’s 

lichamen communiceerden positief en de korte nazit aan de koffie in de duivenkantine was 

gezellig en onderhoudend toen het over het door Van Uffelen aangeboden en gesponsorde 

extra loopshirt ging. De kleur, kwaliteit en logo’s werden unaniem als mooi ervaren en de 

eerste bestellingen bleken al voor de start bij Robert Stok geplaatst te zijn. Heb je ook 

interesse ? Zie voor meer informatie het “Laatste nieuws” Ook a.s. zondag kan er weer 

gepast en besteld worden, bij de duivenclub! Want wegens Pinksteren starten we de 20ste 

daar nog een keer.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 juni 2018 – Meyendel menu 

 

 

Uit het Meyendel menu kon vanochtend gekozen worden uit een drill training van Kees 

Breedijk over 15 km of een ontspannen interval toertje van 10 km met Cees van Velzen. 

Beide door het schitterende gebied met koffie na afloop op het terras van het 

pannenkoekenhuis.  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Na de start bleek dat Kees en Cees ongeveer een gelijk aantal lopers achter zich aan 

sleepten door de duinen en over het strand. Het verschil in de samenstelling van de groepen 

zat in de loopgenen, prestatiedrang en lichaamsbouw. De overeenkomst daarentegen was 

het genieten van het lopen over zandpaden, het strand en door bospercelen met af en toe 

uitzicht op de zee, waterbekkens en duinenpartijen. Ja de 23 graden en blauwe lucht 

droegen zeker bij aan het completeren van het plaatje. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Logisch dat je na afloop menig loper van genoegen iets van "heerlijk gelopen" hoorde 

knorren.  

 

Kees en Cees daarvoor hartelijk dank. Als het mag, komen we graag nog een keer. 

 

 

 

 



10 juni 2018 - Tussendoor 

 

 

Heerlijk toch die tussendoor zondagmorgen loopjes ? Je trekt je broek aan, shirt over het 

hoofd, stapt in je schoenen en meld je voor de start bij Du Midi. Zonder verdere 

voorbereiding. Geen schemadwang, geen tempo opdracht en eigenlijk ook geen route- en 

afstandverplichting. Het is de ideale loopcocktail tussen alle bedrijven, lees marathons, door.  

 

En zo hoort het ook want niemand kan constant 100 % presteren. Nou de crew misschien 

wel, want die merken er niet veel van dat wij er luchtig instappen en ons fliere fluitend aan 

hun stalletje melden. Zij moeten er toch op tijd staan, met hun voorraad, glimlach en 

servicebeleving. Waarschijnlijk lopen wij mede daardoor deze weken wel zo lekker 

onbevangen in de rondte.  

 

Laten we er nog maar even van genieten, want het serieuze werk dient zich alweer snel aan. 

Nee, volgende week nog niet, maar we starten dan wel bij de duivenclub. Even onthouden 

dus.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 juni 2018 – Zomeronderhoud 

 

 

Jan verwelkomde vanochtend 45 man/vrouw bij zijn duivendomicilie. Zij lieten de vaderdag 

voor dat moment voor wat het was en gaven de voorkeur aan het zomeronderhoud van het 

lichaam. Want het moet er binnenkort op vakantie natuurlijk allemaal wel strak uitzien. Toch?  

 

Die 14 km in een naar eigen gevoel lekker tempo zijn daarvoor dan mooi meegenomen.  

Omdat Jan Lansbergen na ca. 600 keer het startsein te hebben afgekondigd, dit nu bijna 

vergat, werd er om vier minuten over negen vertrokken. Richting Du Midi om daar even te 

zwaaien naar de gasten waarvoor wij vandaag graag plaats maakten. Vervolgens richting 

Sportlaan voor de begroeting met Petra en Trudy en verder naar het Floriadepark voor het 

weerzien met het altijd mooie Floriadepad, Kwakelpad en Balijpad.  

 

Na de finish en aan de koffie werd er met enig weemoed teruggekeken op de afgelopen 

weken. Het was gezellig, ontspannen en vrijblijvend. Zou het lukken dat gevoel volgende 

week bij de start van de marathontraining vast te houden ?  

 

 

 



24 juni 2018 – Afname ? 

 

 

Als het om het aantal lopers gaat is de start van de Amsterdam marathontraining wel eens 

ambitieuzer geweest. 26 liefhebbers stonden er even voor negenen voor de vertrekstreep 

richting Floriadepark voor het bekende aanvangsrondje van 16 km.  

 

Maar we hoeven voor afname van het klantenbestand van de crew of de interesse voor het 

in groepsverband lekker lopen in de omgeving van Delfgauw niet te vrezen. De concurrentie 

van de Nootdorp halve marathon was al bekend. En in Scheveningen kon vandaag tijdens 

de KLM Curacao beach run over 10 km gerend worden voor een gratis vakantie naar 

Curacao en kosteloos koel bier na de finish. Gratis en bier dus, dan is het echt niet moeilijk 

meer op te noemen wie er uit het Lekker gelopen! bestand daar aan deelgenomen hebben.  

 

Het belangrijkste is echter dat er gelopen is en door velen de aanzet richting de volgende 

marathon weer is gegeven. Veel mooie kilometers liggen te wachten, het weer zal de 

komende maanden ongetwijfeld aangenaam zijn en aan gezelligheid onderweg zal het ook 

zeker niet ontbreken. Let maar op, het wordt druk op zondag de komende maanden.  

 



1 juli 2018 - Metertjes 

 

 

De wind tegen bracht richting de dames van plezier op 

het 6 km punt nog enige verkoeling. Maar makkelijk 

ging het niet bij de lopers het eerste stuk. De 

temperatuur van 21 gr speelde daarbij natuurlijk een rol 

en misschien ook de mate van luchtvochtigheid en 

luchtdruk. Of de met een half uur vervroegde start had 

wat meer dan anders invloed op het lichaam waardoor 

het lekkere ritme langer op zich liet wachten.  

 

Hoe dan ook, er is gelopen en nog 18 km ook en zoals steeds, bleek het na de eerste 

verfrissing voor menigeen alweer wat soepeler te gaan en kwam de onregelmatige 

ademhaling op constant niveau.  

Jammer was wel dat in de communicatie over de 

vervroegde aanvangstijd niet alle lopers bereikt zijn 

en er om 9 uur toch nog een kleine groep vertrok. 

Maar even kijken hoe we dat voor een volgend keer 

kunnen verbeteren. Het advies is wel voor de 

zekerheid altijd even op zaterdag naar eventuele 

nieuwsberichtjes over het lopen van de volgende 

dag op de site te kijken.  

 

Uiteindelijk heeft iedereen zijn metertjes toch 

gemaakt en werd aan de finish bevestigd dat onder alle omstandigheden lopen gewoon 

lekker is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 juli 2018 - 30 Minuten eerder 

 

 

Het waren slechts 30 schamele minuten eerder dat het verbale startsignaal vanochtend 

klonk voor de 21 km trip via 't Woudt. Iedereen blij met die vervroegde start zou je denken in 

deze warme omstandigheden. Nee dus. Robert van der Gaag bleek door het volgens hem 

onverantwoord vroege aanvangsmoment bioritmisch totaal van slag, met negatieve gevolgen 

voor zijn humeur, en omgeving. Zelfs de arme dames van de energievoorziening moesten 

het ontgelden en kregen het verwijt te accepteren eerder met te dienstverlening aan te 

vangen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ach, verder waren er geen klachten van de lopers, 

afgezien van wat extra hitte gepuf. Robert zijn 

tijdelijke depressiviteit gegund. Hij schijnt daar overigens mee om te kunnen gaan en er zich 

persoonlijk geen zorgen over te maken.  

 

Bij het derde steunpunt, bij Annie in de straat viel er zelfs helemaal geen onvertogen woord. 

In tegendeel, Annie stond met haar zus de lopers te verwelkomen en te verwennen en 

buurtgenoten keken met bewondering naar de inmiddels doorweekte lopers. Wel zag je de 

buurtjes bijna denken "waar is ze(Annie) nu weer mee bezig?". 

 

Volgende week 16 km en wederom start half negen. Houd Robert in de gaten a.u.b. 



15 juli 2018 - Waardering 

 

 

De waardering van de sportliefhebbers ging vandaag helaas niet uit naar de Lekker gelopen! 

talenten. En dat was niet omdat de 16 km in de actuele zomerwarmte richting het Floriade 

terrein door onszelf een korte afstand wordt genoemd. Nee het is de concurrentie die de 

focus van de sportliefhebber voor één keer voor zich opeiste.  

 

En terecht natuurlijk, want fietsen over de 

kasseien in de Hel van het Noorden is toch 

een andere inspanning dan genieten van 

en ouwehoeren tussen het groen langs het 

Balijpad. Ook het spelen van een WK 

voetbal en/of Wimbledon tennis finale kun 

je zelfs na tien bier met goed fatsoen niet 

in een vergelijk met ons gespartel trekken.  

 

Dus de professionals verdienen vandaag 

vanzelfsprekend de bewondering en extra 

aandacht, in de wetenschap dat wij de  

   Annie is jarig !                                                            komende weken verder werken aan de  

                                                                               vorm en extra stappen zetten om ons doel  

                                                                               te bereiken. Let maar op, het applaus komt  

                                                                               dan automatisch onze kant weer op.  

Over applaus 

gesproken trouwens, 

voor André en zijn 

meisjes moeten de 

handjes nog wel 

even op elkaar. Zij 

liepen vandaag 30 

km ter voorbereiding 

op de Berlijn 

marathon. Als de 

professionals op de 

fiets, het veld en de 

baan dat horen 

klappen ze 

ongetwijfeld 

spontaan mee.  

 

 

 

 

 

 



22 juli 2018 – Warming up 

 

 

De warming up schoot erbij in vanochtend. Nu wordt het nut 

van opwarming zelfs onder wetenschappers nog bestreden 

en is het onder de lopers niet echt een favoriete bezigheid, 

maar het was wel kenmerkend voor de omstandigheden. En 

niet gek deze keer want het was om half negen al ca. 21 gr 

met volgens verwachting een snelle stijging. Er viel daarom 

voor de 32 aanwezigen niet veel te verwarmen voor het 

tochtje van 21 km via Schipluiden.  

 

Waterhoofden Petra en Trudy hadden zich als vanouds 

goed voorbereid op het onderhoud van de renners en extra 

water ingeslagen. Voor de zekerheid hebben ze daarvoor 

wel ontheffing op een mogelijk tapverbod aangevraagd en 

gekregen. Dat laatste wel onder de voorwaarde dat het 

ongetwijfeld extra geproduceerde lichaamsvocht direct weer 

aan de natuur  teruggegeven zou worden. Ze hebben er snel 

mee ingestemd, wetende dat voor controle op waterstanden 

op zondagmorgen niet gevreesd hoeft te worden. 

 

Dus zonder opwarming maar met waterkoeling, hier en daar een extra zucht en puf, bleek 

het in de hitte al met al een behoorlijke loopopgave en was het gevoel na de laatste stap 

goed in plaats van lekker. Nou ja, kun je ook trots op zijn toch ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 juli 2018 - Winterjas 

 

 

Liepen we vorige week voor de start al bij 21 gr te puffen, vandaag trokken we bij dezelfde 

temperatuur bijna een winterjas aan. Want na de 36 gr dagen van afgelopen week werd de 

aanvang vanochtend bijna als fris ervaren. Onzin natuurlijk, het zal de spanning voor de 

opgedragen 25 km wel geweest zijn die het lichaamsgevoel beïnvloedde.  

 

Het is ook niet niks die afstand. Hoeveel zullen er zijn die 

kunnen zeggen op hun vrije dag, vrijwillig en in de 

vakantieperiode, 25 km te lopen ?  Echt niet veel hoor. Maar 

ja als je een missie hebt, klaag je daar niet over. Zie je 

hooguit even tegen de afstand op om je vervolgens snel te 

verheugen op het weerzien met je loopmaatjes, de onzin 

praatjes onderweg en de grotendeels mooie route.  

 

En zo ging het vandaag natuurlijk ook. De temperatuur bleek 

enigszins mee te vallen met af en toe zelfs een aangenaam 

briesje. 28 Lopers gaven het na 

afloop graag toe en 

bevestigden bovendien met de  

 eerste start in de training in  

startgolven geen problemen te 

      hebben gehad. Integendeel, de 

startgolven zorgden er weer  

 voor dat de doorstroming aan  

 het snoep- en dranktafeltje van  

 het zorgpersoneel vlot verliep.  

  

  

 

Te vlot misschien wel,   

want de drank en   

vitaminen waren nu snel   

ingeladen en de tocht kon   

daardoor snel hervat   

worden. Jammer voor een   

aantal die van het 

momentje rust genieten en 

de benen daarmee 

ontspannen. Logisch vindt Gijs want de 

drankpost is geen pauze.  

 

Volgende week de volgende stap in de 

missie, 28 km! Schreeuw het maar van de 

daken, de meesten snappen het nl. niet en 

ogen er best hun bewondering voor naar je 

uiten.  



12 augustus 2018 – Aardbeien spiesjes 

 

 

Sportvoeding, een hele wetenschap is er aan gewijd. Zit veel in dus en je kunt er veel over 

lezen. Annie van de crew heeft er ook al een tijdje interesse in. Noodgedwongen misschien 

vanwege haar sportieve echtgenoot en dochter. 

 

Maar vandaag hadden we baat bij haar voedingskennis en 

-kunde. Ze liep er met haar crew vriendinnen al weken op 

te broeden, hoe de lopers een extra shot natuurlijke doop 

te kunnen bieden om alle lopers zonder inkorting van het 

parcours aan de finish te krijgen.  

 

En . . . het resultaat van het gebroed mocht er zijn. Naast 

het vaste assortiment werden de lopers vanochtend bij het 

voeren ook aardbeien spiesjes aangeboden. Zacht, zoet 

en sappig waren ze en met extra energie volgens Annie. 

Het was nog maar een test zei de bedenkster, doch aan de 

finish bleek die al geslaagd. Want sinds heel lang bleken 

alle gestarte lopers de volle afstand afgelegd te hebben. 

Ja, ook in de laatste groep waar pijntjes of andere 

ongemakken meer dan gewenst nogal 

eens de kop opsteken.  

 

Dat testresultaat gaat de 

(wetenschap)boeken in natuurlijk. 

Hoewel, als ik Annie was zou ik het 

advies van één van de ervaren lopers 

overnemen en volgende week nog een 

keer aardbeien serveren, maar . . . met 

slagroom. Succes gegarandeerd 

verzekerd.  

 

 

 

 



19 augustus 2018 – Echte werk 

 

 

Zo, het echte werk is begonnen met de 27 km van heden naar, door en uit Zoetermeer.  

En de komende weken liggen er nog een paar leuke afstanden in het verschiet. Natuurlijk 

waren de afstanden sinds eind juni zeker geen kinderspel, maar voor een beetje getrainde 

loper waren ze goed te doen en het vakantiesfeertje hing er nog omheen.  

 

Vandaag begon dus het serieuze werk, kwam er naast aanleg ook ambitie en karakter aan te 

pas om in een redelijk tempo aan de finish te geraken. De buitenland gangers zijn al een 

paar weken met dat beulswerk bezig en liepen vandaag zelfs 32 km. De Amsterdammers 

moesten er vandaag echter ook aan geloven.  

 

Aan de goede afloop van de afstandopdracht is 

overigens door niemand getwijfeld. Petra's food 

truck was tot de nok geladen met consumeerbare 

hulpgoederen, het animatie verzorgingsteam stond 

onderweg vier maal extra vriendelijk te serveren, 

de route was mooi en de lopers bleken inderdaad 

over voldoende ambitie en karakter te beschikken 

om van hun eigen prestatie te kunnen genieten. 

Kortom, lopers, coaches en verzorging, iedereen 

tevreden.  

 

Volgende week nog een paar kilometer meer, 

niemand echter die zich zorgen maakt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 augustus 2018 - Afstandspiek 

 

 

Met de 32 km van vandaag 

richting Vlaardingen is de 

afstandspiek in het schema 

bereikt. De omstandigheden 

voor de aanval op de afstand 

en het kunnen genieten van de 

Vlaardingervaart omgeving 

ervoer menigeen als ideaal. 

Het was 14 gr aan de start, 

een mooie blauwe lucht met 

wolkenpartijen en een koelend 

briesje.  

 

De benodigde warmte kwam 

weer ouderwets van de 

verzorgende zijde van Petra en 

Trudy. Annie bood dit keer 

fietsend haar diensten aan 

behoeftige lopers aan, die 

mede/of voornamelijk (?), 

daardoor ongeschonden tot 27 

km geraakten.  

 

Het voordeel van de laatste 

stap na de afstandspiek is dat 

het de weken erna 

eenvoudiger zou moeten zijn. 

Te beginnen volgende week 

met "slechts" ?! 30 km in de 

omgeving van de duiventil. En 

met bijkomend voordeeltje dat 

de zomertijden zijn vervallen 

en er weer als vanouds om 9 

uur gestart wordt. Ook de 

startgolven slaan we een 

weekje over, want de dames 

van de zorg blijven staan waar ze beginnen en wij zwerven daar in rondjes omheen. 

Het zijn wel de Bieslanddagen volgende zondag, daarom start en finish bij de duivenclub.  



2 september 2018 - Maatwerk 

 

 

Het was maatwerk wat de lopers vanochtend via 

het schema en de route aangeboden werd. 

Vanaf de duivenclub werden er verschillende 

ronden van ca. 6 km aangeboden, met als 

middelpunt het tankstation van Annie, Jan en 

Trudy. (Petra zit in Gambia om gieren te 

fotograferen. Ze wilde weleens echte gieren aan 

haar tafeltje hebben zei ze).  

 

Afhankelijk van trainingsdoel, vorm of motivatie 

konden lopers aldus eenvoudig de te lopen afstand  

bepalen. En gekozen werd er. Uiteindelijk bleek  

twee ronden het minimum en vijf, 30 km!, de 

max. 42 enthousiastelingen bezondigden zich 

er aan, genoten van de frisse start, doch 

puften aan de finish dat de zon de temperatuur 

voor het lekkere gevoel toch iets te veel had 

laten stijgen. De eindconsumpties van de crew 

compenseerden dat ongemak echter 

ruimschoots, dus uiteindelijk vertrok een ieder 

lekker huiswaarts.  

 

Martin Westerhof ook waarschijnlijk. Hij werd bij  

de afdronk door Mireille geadviseerd zich eens 

bij een kraker te melden om van zijn hamstring-

/rugblessure af te komen. Volgens Mireille 

hebben de therapeuten het probleem in een paar 

minuten opgelost. Één gaat er op je rug zitten, de 

tweede trekt aan je linkerbeen en de derde geeft 

een rukkie aan rechts. Tot slot draaien ze je even 

in de vorm van een wokkel et voila, weg pijn en 

lopen maar. Als Martin volgende week voorop 

loopt, zal het advies wel opgevolgd zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 september 2018 – Marathon du Medoc 

 

Zaterdag 8 september 2018 heb ik voor de derde 
keer op rij de Marathon du Medoc gelopen. Het 
was weer één groot feest. Van château Latour 
naar château Lafitte Rothschild en zo nog een stuk 
of 15 toppertjes! Overal geweldige verzorging: 
vrolijke en attente vrijwilligers, een overvloed aan 
fruit en hartige en zoete versnaperingen, heeeeeel 
veel water en natuurlijk de mooiste Bordeaux-wijnen. De 8000 deelnemers uit circa 80 
landen waren grotendeels verkleed in stijl van het thema van dit jaar ‘Kermis’.  Van eendjes 
vissen, botsauto-tjes en draaimolens tot en met een complete snoepkraam – er liep van alles 
door de wijngaarden. En dat allemaal heuvel op, heuvel af, vaak onverhard en bij een 
temperatuur van 30ᵒC. Rustig aan genieten was niet alleen voor mij het devies.  

Onderweg de nodige 
foto’s gemaakt, 
genoten van het 
uitzicht, de mede-
lopers, de verzorging, 
 en ook af en toe een 
slokje wijn. Na 6 uur 
zeer tevreden 
gefinished, nog ruim 
bij de eerste 50% van 
het classement 
général.  

Deze ‘plus long 
marathon du monde’ 
is meteen ook de 
leukste, ik kan hem 
iedereen aanraden! 
Wel op tijd bij zijn als 1 maart de inschrijving 
opent, want hij zit zo vol. En vergeet ook niet 
om NU (september) alvast een huisje voor 
het volgend jaar te boeken aan de goede 
kant van de Gironde. 
 
Annemarie 

 

  

 

 

https://www.lekkergelopen.nl/wp-content/uploads/2018/09/Medoc.2.jpg
https://www.lekkergelopen.nl/wp-content/uploads/2018/09/Medoc.6.jpg
https://www.lekkergelopen.nl/wp-content/uploads/2018/09/Medoc.5.jpg
https://www.lekkergelopen.nl/wp-content/uploads/2018/09/Medoc-.1.jpg
https://www.lekkergelopen.nl/wp-content/uploads/2018/09/Medoc.3.jpg
https://www.lekkergelopen.nl/wp-content/uploads/2018/09/Medoc.4.jpg


16 september 2018 – Historisch 

 

 

Met Lekker gelopen! lopers in Berkel en Berlijn werd het vandaag een historische dag. 

Waarbij in dit geval de historie in Berlijn in de marathon geschreven werd. De persoonlijke 

resultaten van onze loopmaatjes zijn op dit moment nog niet bekend. Dat André en zijn 

vriendinnen er flink de pas in hebben gehad echter wel. Want aan de finish  bleken zij 

winnaar Eliud Kipchoge zo erg opgejaagd te hebben dat de 33 jarige Keniaan met zijn tijd 

van 2.01.40 uur het wereldrecord verpulverd heeft. Dan zal je toch wel lekker gelopen 

hebben ? 

 

De lopers die vandaag nog niet hoefden te pieken, stonden vanochtend in golven aan de 

start. De opgave was niet kinderachtig met 27 km voor de boeg. De temperatuur was prima 

en de route richting Berkel en retour via Zestienhoven aangenaam, mede door de 

zorgondersteuning van de crew natuurlijk. Aan de finish kon aan de lichaamstaal van de 

lopers afgelezen worden dat de meesten de verwerkte meters goed hadden doorstaan en op 

koers liggen voor hun piekmoment over een paar weken. Zou het wereldrecord dan 

standhouden ? 

 



23 september 2018 – Eén regenbui 

Eén regenbui is niet erg, maar dat deze ochtend de sluizen open gingen om de droogte van 

de zomer te compenseren was minder goed getimed. Desondanks 36 lopers aan de start om 

rondjes te draaien om de crew op twee verschillende locaties. De route zag er ingewikkeld 

uit maar eenmaal gesplitst in hapklare brokken was het een eitje voor (bijna) iedereen.  

 

 

 

 

 

 

 

De Berlijn gangers, trots op hun 

prachtige medailles, ze lijken wel met de 

jaren groter te worden, die medailles 

dan, liepen gezellig een deel van de 

rondes mee. Ter voorbereiding 

voor de marathon van Amsterdam 

(21 oktober), Athene (11 

november) en Curaçao (25 

november) zijn de meeste langste 

afstanden nu gedaan en tellen we 

af naar het startschot. 

Volgende week ’n rondje ’t Woudt 

met een afstand van 25 km. Nog 

wel met startgolven om het 

geheel soepel op elkaar aan te 

laten sluiten. En een klein beetje 

zon meenemen allemaal!  

 

 

 

 

  

  



30 september 2018 - Blij 

 

 

Het bleek maar weer eens vandaag, je hebt maar weinig nodig om blij te worden en een 

mooie dag te hebben. Je kleedt je in je favoriete hardloopkleding, je verwelkomt een graadje 

of 7 op zondagmorgen 9 uur, omarmt de helder blauwe lucht met reeds schijnend zonnetje 

en je verheugt je op de prachtige route richting 't Woudt. Nou vooruit doe er ook een paar 

gezellige loopmaatjes bij en een dauw dampende omgeving en de blijheid cocktail is 

compleet.  

 

Max. 25 km blijkt dan geen opgave, wetende dat net voor de 5 km dip de doopdames je 

opvangen en van de juiste middelen voorzien om van iedere stap te kunnen blijven genieten. 

De lopers straalden dan ook zonder uitzondering aan de finish. Het was een topdag, met 

koffie als kers op de taart na afloop op het terras. Daar word je toch echt blij van ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 oktober 2018 - Zwart 

 

 

Het was nog fris en het zonnetje liet nog even op zich wachten kort voor negenen 

vanochtend bij Du Midi. Omstandigheden die meer voorkomen in deze periode van het jaar, 

maar dat het de lopers ook zwart voor de ogen zag was toch bijzonder. Niemand overigens 

die daar nerveus van werd, integendeel na een paar keer knipperen bleef de aanblik zwart 

maar ook stralend. Het massaal gedragen nieuwe Van Uffelen Mode loopshirt bleek beeld 

bepalend en aanleiding voor de stoere uitstraling.  

 

Het was hoffotografe Petra die de dress code had gedicteerd. Ze wist nl. dat er van fitte 

atleten in stoere kleding mooie plaatjes te schieten zijn. Oordeel zelf, maar gelijk had ze.  

 

Mede door de kracht van het zwart bleken de laatste 20 km uit het schema geen problemen 

meer op te leveren. 46 lopers finishten dan ook blij en de marathonners met vertrouwen 

bovendien.  

 

Volgende week afsluiting van de training bij de duivenclub. Mochten er dan nog twijfels zijn 

luister dan na afloop van de 10 km even naar het verhaal van Kees Wijsman voor de laatste 

adrenaline injectie. 

 



14 oktober 2018 – Tijd vliegt 

Ja, ja, we weten het, "de tijd vliegt". Dat realiseerden we ons vanochtend nogmaals na de 

laatste 10 km uit het trainingsschema. Ca. 900 km ervaring en plezier kunnen naar het 

archief. De uitbetaling van de investering zal voor een aantal volgende week in de hoofdstad 

plaatsvinden. Anderen sparen het rendement nog een paar weken op voor uitkering tijdens 

een marathon ergens over de grens. 

Het gaat snel dus, zo ook de laatste 

10 km vanochtend. De massa deed 

er een uurtje over, excl. de 

verzorging door de dames van de 

crew natuurlijk. Die hadden er 

overigens door afwezigheid van Jan 

de duivenman vandaag met het 

beheer van de duiventil en bezetting 

van de bar nog een taak bij in hun 

pakket. Met glimlach uiteraard. 

Over hoe de voorbereiding van de 

laatste 7 dagen voor de grote dag                                                                                            

ingevuld zou kunnen worden,     

                                                                                          vertelde Kees Wijsman ons na 

afloop. Tussen de herfstbloemen, 

met dampende koffie en cake van 

Annie, communiceerde hij over rust, 

vocht en voeding, en indirect dat de 

tijd op de marathondag 

waarschijnlijk niet zal vliegen. Want, 

42 km, 't is toch een stukkie. Aan de 

andere kant zegt Kees, maak een 

praatje met medelopers, dat verzet 

de zinnen. Of vertel een mop, over 

kippen bijvoorbeeld die zo trots zijn 

op hun kinderen. Want de één was 

advocaat geworden en de ander  

                                                                                          uitsmijter !? 

Loop je volgende week in Amsterdam ? Dan veel plezier en succes toegewenst. 

  



28 oktober 2018 - Opwarming 

 

 

De opwarming van de aarde stond even stil vanochtend. Het was voor sommigen autoruiten 

schrappen, voor anderen bibberen op de fiets en voor allen koukleumen voor de start van 16 

km. Het was krap 3 gr en die 

werden gepareerd met 

lange broeken, thermo shirts, 

jacks en zelfs handschoenen 

werden hier en daar ingezet.  

 

Eenmaal onderweg bleek 

echter al snel dat het zonnetje, de 

blauwe lucht en relatief korte 

afstand veel energie 

opleverden en het op deze 

eerste koude dag heerlijk lopen 

was. De route bij aanvang door het 

bos, parallel aan Viruly, was mooi, 

met lekkere loopondergrond en ging soepel over in de strakke paden van het Floriade park.  

 

De lopers liepen lekker dus. Het crew trio echter moest maximaal acteren om plezier uit te 

stralen. De enige warmte die het ervaarde kwam van de zelf gebrouwen koffie en de 

gebruikelijke dankbetuigingen van hun favoriete klanten. En voor die laatsten staan ze er 

elke week, dus hoorde je het trio (weer) niet klagen. 

 

Volgende week ongetwijfeld hogere temperaturen en een kortere afstand. Iets om je op te 

verheugen en misschien wel aan op te warmen. 

 

 
 

 

  



4 november 2018 – Dat wordt wat 

 

 

Nou dat wordt wat, van het rennen in 

de kou in centrum Delft deze 

ochtend, naar de warmte tijdens de 

marathon van Athene volgende 

week. Althans voor een aantal 

talenten onder ons die deze 

tegenstellingen moeten trotseren en 

zich als een kameleon dienen aan te 

passen.  

 

Waarschijnlijk hoopten ook zij, die 

talenten, in aansluiting op de vorige 

week uitgesproken verwachting over 

hogere temperaturen, op meer 

warmtegraden tijdens de loop van 

heden. Dat viel dan helaas een 

beetje tegen.  

 

Er werd nl. weer met ca. 4 gr gestart, 

met historisch Delft als belangrijkste 

routepunt in het totaal van 15 km. De 

crew dames hadden zich in het 

centrum tweemaal strategisch 

opgesteld en boden als vanouds een 

hart- en lichaamsverwarmende 

service.  

 

En wat bleek aan de eindstreep? 

Lopers die klaagden waren er niet, 

lopers die straalden wel, want het 

was uiteindelijk een heerlijke dag. 

 

 

  



11 november 2018 - Applaus 

 

 

Ze kregen het er warm van, de meisjes van tafeltje dekje/crew, toen rond half tien een grote 

groep applaudisserende lopers zich aan het buffet meldde. Het was de oproep van de 

routeplanner aan de lopers om vandaag een keertje extra de waardering aan de crew voor 

hun wekelijkse zorg te laten blijken. Voor de lopers een kleine moeite doch groots gebaar 

voor enthousiaste zorg waarvoor in het dagelijks leven veel wordt betaald. Het ritueel 

herhaalde zich verder op de route nog tweemaal en deed de verzorgsters inwendig groeien 

en uitwendig glimmen van 

trots. Laten we er maar 

een traditie van maken als 

we ze zo voor eeuwig aan 

ons kunnen binden.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Tussen het applaus diende 

door de lopers wel 17 km 

afgelegd te worden. 't Woud 

was wederom richting 

gevend. Altijd mooi. De 

wind maakte het iets 

lastiger doch dat ongemak werd door de redelijk hoge temperatuur gecompenseerd. Met 48 

lopers leverde dat dus 96 rode wangen op blije gezichten aan de eindstreep op. 

Waarschijnlijk is ook dat een reden waarom de crew haar klanten graag onderhoudt.  

 

Maandag 26 nov. Marathon informatieavond met leuke onderwerpen. Zie het blokje "Laatste 

nieuws" op de home page van de site en meld je aan.  

 



26 november 2018 – Marathon informatieavond 

 

 

Gezellig, informatief en motiverend was de marathon informatieavond op maandag 26 nov. 

De entourage bij Van Uffelen mode speelde daarin zeker een rol. Tussen de prachtig 

gepresenteerde dames en heren kleding had Robert Stok ruimte vrijgemaakt voor de 

bezoekers en sprekers en zelfs voor tafels met lekkere drankjes en versnaperingen gezorgd. 

De koffie, thee en Annie's cake waren ook op deze avond de verantwoordelijkheid van Annie 

en Trudy en smaakten als vanouds. 

 

Dat de sprekers de 30 bezoekers met hun 

presentatie zouden boeien stond bij voorbaat 

vast. Rob Smit vertelde over podologie en 

maakte helder hoe loopblessures kunnen 

ontstaan en opgelost kunnen worden. Daarvoor 

had Bob Maltha de aanwezigen al verrast met 

een paar gratis anti-blaren sokken. Weer een 

ongemak opgelost dus. Sjoerd Boot tenslotte 

vertelde gepassioneerd hoe hij de marathon in 

3.30 uur liep op basis van sportrusten training. 

Een fascinerende ervaring vond hij, maar een 

volgend keer heeft de conventionele 

marathontraining toch zijn voorkeur.  

 

 

Daaraan voorafgaand had Aad de avond geopend met een korte toelichting op ons komende 

schema en hij sloot af met dank aan Robert Stok voor de ontvangst en aan Annie, Bob, 

Lucien, Rob, Sjoerd en Trudy voor hun bijdrage in de organisatie.  

 

Ad 

 

  



2 december 2018 – Dankbaar onderwerp 

 

 

Het is een dankbaar onderwerp tijdens het 

lopen, het praten over het weer. Het was 

vandaag niet anders maar wel in positieve 

zin. Het bleek nl. met de 13 gr aan de start 

en de vochtige zuurstof inname heerlijk om 

te lopen. De opdracht was bovendien slechts 

14 km over bekende paden en daar ziet 

allang geen enkele loper meer tegenop. Ook 

de nieuwkomers boezemde de afstand geen 

angst in want zij liepen soepel mee en 

integreerden probleemloos tussen de ca. 35 

aanwezigen.  

 

Onder de grauwe hemel moest het zonnetje 

dit keer komen van Martin en Eric met hun 

verhalen over de Curacao marathon van 

vorige week. Ze liepen daar ’s nachts, 

tussen 160 andere starters, veel in het 

donker en met 28 gr. De finisher’s medaille 

is binnen doch het was een zware opgave 

geweest zeiden ze. Raar eigenlijk want 14 

dagen daarvoor liepen ze dezelfde afstand 

nog in Athene, dus de vorm had er wel 

moeten zijn.  

 

Achter het snoeptafeltje schitterde Petra nog  

door afwezigheid, vulde Jan het gat in de 

bediening en voegden Annie en Trudy 

charme toe aan Jan zijn functionaliteit.  

 

Het liep bijna als vanzelfsprekend allemaal 

op rolletjes. Voor de twijfelaars over een 

nieuwe uitdaging wellicht een 

geruststellende gedachte. Gewoon komen 

dus volgende week voor een nieuw begin 

van de marathontraining. Plezier 

gegarandeerd.  

 

 

  



9 december 2018 - Keuze 

 

 

Het was de keus tussen starten bij de Bruggenloop in Rotterdam of het rondje Den Hoorn als 

start van het trainingsschema voor de grootste marathon van het land. Dus lopen met zicht 

op de skyline of eindigen in de landelijke omgeving van Delftse Hout. 

 

Voor de laatste optie bleken zich 40 lopers om 9 uur bij Du Midi verzameld te hebben. De 

angst voor het weer zat er wel een beetje in. Regen was immers voorspelt voor de tocht van 

16 km. Maar dat viel mee. Boven de hoofden bleef het droog, onder de voeten was het nat. 

En werd het natter want niet alle plassen konden ontweken worden. Vele voeten bereikten 

zo soppend de eindstreep doch werden begeleid door een glimlach van de eigenaar, want 

het ging wel lekker eigenlijk en weer om het echie. Nog 4 maandjes te gaan, met veel mooie 

momenten en de beloning in het verschiet. 

 

 

  



16 december 2018 – Nachtsneeuw 

 

 

Het was af en toe, en een heel klein beetje, dat de voeten wegglipten op de natte 

nachtsneeuw. Niet over de hele route van 18 km, doch voornamelijk vanaf de 

Kandelaarsbrug, over de paden van de Ackerdijckse polder.   

 

Daar in die Ackerdijckse polder aangekomen was het trouwens onverwacht al een mooie trip 

langs de Delftsche Schie geweest. Het zicht op de omgeving was weliswaar grauw maar had 

door de nevel en mistsluiers ook iets geheimzinnigs waaruit na ca. 10 km plots de 

Kandelaarsbrug opdook. De temperatuur werd door menig loper als aangenaam ervaren.  

De natte voeten daarentegen voelden niet comfortabel. Anja liep achteraan zelfs een beetje 

te mopperen want ze had voor het eerst haar nieuwe schoenen aan en vond het zonde ze zo 

snel te moeten bevuilen.  

 

Nevel, mist of geheimzinnig, Annie, Petra en Trudy deerde het niet. Zij straalden en 

serveerden als vanouds en waren zo weer mede verantwoordelijk voor uitsluitend blije 

finishers en gemotiveerde starters volgende week. 



23 december 2018 – Jo ho, jo ho 

 

 

Jo ho, jo ho, riepen de Kerstmannen al rinkelend met 

de bel bij de verzorgingsposten om maar vooral de 

aandacht van de lopers op hun aanwezigheid te 

vestigen. En de lopers genoten ervan en waardeerden 

de speciale interesse van de Noordpool reizigers (of 

zijn ze van Groenland of Finland ?). Het werd er aan 

de posten bijna te gezellig van, met een 

bovengemiddeld consumptieverbruik tot gevolg. Petra 

hield gelukkig een oogje in het zeil, digitaliseerde de 

gezelligheid, maar stuurde tegelijkertijd de atleten weer 

op pad.  

 

Het trainingsschema dicteerde dat het pad vandaag 21 

km lang was, richting Den Hoorn. Ca. 60 man/vrouw 

had zich ervoor aan de start gemeld. Ze zeiden het niet 

maar velen hoopten waarschijnlijk stiekem door de 

langere afstand nog wat extra calorieën voor de 

feestdagen te verbranden. Als het gelukt is, hadden ze 

wel pech als ze na afloop nog koffie hebben 

gedronken. Want onze vrienden van Du Midi trakteerden ons op appeltaart en kerstkrans ter 

verhoging van de a.s. feestvreugde en afsluiting van het jaar. Als dat de hele week zo 

doorgaat herkennen we elkaar volgende week wellicht niet meer.  

 

Dan starten we zo nodig volgende week 

maar met een voorstellingsrondje en daarna 

de 16 km trip. Maar let op, vertrek en 

aankomst zijn bij de duivenclub en we 

sluiten af met erwtensoep, oliebollen en 

gluhwein. Alles geheel kosteloos. Maar . . . 

voor de verzorging in de komende 

trainingsperiode zijn vrijwillige bijdragen 

weer van harte welkom. Contant aan de 

dames van de crew of direct op de rekening 

van de stichting (zie site).  

 

Fijne dagen en tot volgende week.  

 

  



30 december 2018 – Boek gesloten 

 

 

Zo het boek is gesloten en over een paar dagen 

starten we een nieuwe episode. Hoe dat  verliep en 

zal gaan lopen heeft "Grrh" treffend voor ons 

beschreven in zijn stukje hiernaast/-onder. Rest voor 

de correspondent de happening van vanochtend en 

de laatste kilometers van het jaar in de herinnering te 

archiveren.  

 

Het waren er maar 16 die "laatste", doch met een 

grote aantrekkingskracht op de 72 (!) aanwezigen. De 

extra kerstcalorieen waren misschien de reden, of de 

wederom te lopen route richting het Buytenpark, over 

die heel lange Veenweg en door Nootdorp, terug op 

het nest in de duivenclub. De ware reden voor zoveel 

enthousiasme zal echter wel de eindejaarswarmte 

van het duivennest geweest zijn.  

 

Jan's inmiddels befaamde erwtensoep stond daar al 

pruttelend op inname door de lopers te wachten. 

Vergezeld door lachende oliebollen en hete gluhwein. 

Het was culinair smullen aan gepast gedekte tafels. 

De aanwezigen realiseerden zich direct, dat kan nooit 

zonder onze crew!  

 

Jan Lansbergen riep ze/de crew daarom naar voren 

en sprak Annie, Jan, Petra en Trudy namens alle lopers hartelijk toe met overhandiging van 

een aardigheidje voor alle uren en inspanningen in 2018. Ze voelden zich er verlegen bij, de 

crew leden, doch glommen toen de lopers ze ter afronding en bevestiging van hun 

waardering op een seconden lang klaterend applaus trakteerden. 

 

Het zit erop. Koester de herinnering en doe je best voor nieuw plezier. Prettige jaarwisseling. 

  



30 december 2018 - Goede voornemens voor 2019 ?   

   

 

Menig loper die vandaag deze vraag voorgeschoteld 

kreeg, kneep de ogen samen en ratelde een aantal 

loopjes op. Velen gingen ‘sowieso ‘Rotterdam doen’ en 

anderen fluisterden over nog niet ontdekte kleinschalige 

trail runnetjes of zaten in goede doelen loopteams. 

Lopen in 2018 was lekker! Terwijl sommige lopers 

hersteld waren van een operatie en voorzichtig 

meedribbelden, vochten anderen tegen een chronisch slaapgebrek door de komst van kleine 

kinderen of probeerden zich te ontworstelen aan 

blessures. Maar ja, als je eenmaal het loopvirus 

te pakken hebt, dan blijf je gaan en weet je net 

als ik dat lopen lekker is. Niet alleen lekker, maar 

tegelijkertijd soms ook verschrikkelijk zwaar. Ik 

ga het niet vergelijken met eten, drank, s*x of 

roken, maar ergens in die hoek zit het 

ongetwijfeld. Als iedereen roept dat lopen dan 

ook nog eens gezond is, hou dan maar eens 

mate! 

Lopen in 2018 was lekker! Het fris ontwakende   

vakantieloopje als de familie nog lag te slapen. 

Of het forenzenloopje na het werk onderweg een 

bosrondje doen. En wat dacht je van onze 

ongedwongen zondagochtend rondjes met 

unieke verzorging. 

Lopen in 2018 was Lekker! Velen vechtend 

tegen blessures: Sportsokken (oftewel 

steunkousen) en zooltjes (oftewel orthopedisch 

hulpmiddel) hielpen bij meerdere lopers de 

schade te beperken en stelden stilstand nog 

even uit. Helaas ging het bij sommigen afgelopen 

jaar echt niet meer. Of ze in 2018 nu zijn 

overgestapt op wandelen, fietsen of zwemmen; 

ze blijven in ieder geval lekker bezig. 

Goede voornemens voor 2019?  

Afgezien van geluk, gezondheid, stijgende 

beurskoersen en stabiele politieke 

ontwikkelingen wensen wij onszelf een 2019 toe 

waarin we in ieder geval allemaal…Lekker zullen 

Lopen!  

grrh  



6 januari 2019 - Centrum 

 

 

Jan de routeman dacht waarschijnlijk "laten we het nieuwe jaar goed beginnen en de crew 

op de route in het centrum van de belangstelling plaatsen". Nou dat hebben de dames 

geweten aan het begin van het Floriadepad. Ruim 60 

loopsters en lopers draaiden drie ronden om de 

hulpverleensters om uiteindelijk op 22 km bij Du Midi 

te eindigen.  

 

Daar in het centrum bij de verzorging meldden de 

behoeftige atleten zich met regelmaat van alle 

kanten. Een complicatie voor het voederproces. Voor 

de bediening bleek het echter toch mee te vallen. Met 

links werden de vaste middelen aangereikt, met 

rechts het vocht geleverd en non verbaal complimenten uitgedeeld aan de klanten voor de 

inzet en het uitgestraalde plezier.  

 

Plezier ja, want de start in het nieuwe jaar 

was voorbeeldig. Veel starters, goed 

loopweer, mooie route en veel vrolijk 

geouwehoer onderweg. Wat dat betreft heeft 

het nieuwe jaar (nog?) niets nieuws 

gebracht, want na afloop hoorde je gewoon 

"ik heb weer lekker gelopen". 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

  



13 januari 2019 – 80 man/vrouw 

 

 

Ze kwamen met 80 man/vrouw sterk uit alle hoeken en gaten vanochtend voor het vertrek in 

startgolven voor het rondje Oostmeerpolder. De bulk van de aanwezigen ging voor het 

maximum van 25 km, een minderheid voor 18, 14 of 10. In ieder geval allemaal respectabele 

afstanden op een grauwe zondagmorgen.  

 

 

 

In het bijzonder voor de atleten die zich warmlopen voor de Rotterdam uitdaging was het een 

uitstekende training. 10 gr was de temperatuur en kan het ook in april wel zijn. Wind en 

regen completeerden het plaatje. De sterke tegenwind op lange stukken van de rit maakte de 

uitdaging compleet en zorgde zelfs af en toe voor ademnood, opwindend gehijg, maar ook 

zware benen. Als je de gezelligheid wegdenkt, leek het net een echte training.  

 

Dat was het natuurlijk ook, een training. Want sinds de start half december zitten we alweer 

in de echt lange afstanden en werd vandaag de eerste piek bereikt. En ook het moment even 

een stap terug te doen. Dus volgende week "slechts" 18 km. Doch voor hen die een ander 

ritme aanhouden toch 28 km. Maar dan wel in startgolven te vertrekken. Veel keuzeplezier ! 

 

  



13 januari 2019 – Met de wind in de neus 

 

 

De ontwaakbassen van Deadmau5 dreunden toen ik het parkeerplaatsje 8:55 op draaide. 

Mooi op tijd. 

Vanaf woensdag was de spanning 

opgebouwd, vandaag had Jan een 

uitdagend 25km polderrondje voor ons 

uitgestippeld. Het is toch weer spannend als 

de afstanden voor het eerst weer toenemen. 

Blijven blessures weg en zouden er pijntjes 

komen? We gingen in een startgolf volgens 

het boekje twee aan twee. 

Bij de eerste drankpost gingen truien, jacks 

en loopsjawls af. Met 8 graden en wind mee 

was het warm te noemen. We vlogen enkel-

laags wind mee. 

De polderroute was fantastisch en liet ons door gebieden lopen waar menig loper nog nooit 

was geweest. M’n indiaase curry en blusbier 

van zaterdagavond klotste, maar hield zich 

gedeisd. Een wandelend hond-uitlaat stel 

trok de hond in toen we er aan kwamen en 

een paar lopers wisselden spaghetti-menus 

uit. Iemand anders riep dat hij vandaag taart 

mocht eten. De verzorging had zich tactisch 

opgesteld en er was tevens thee met 

schuimpjes. Nadat we van richting 

veranderden liepen we met de wind in de 

neus. Bonte loopjacks klapperden als 

vlaggen. Ineens kwam de regen die koud in 

onze gezichten striemde. De benen 

draaiden collectief onverstoorbaar door. Loopjes werden uitgewisseld; de meeste 

‘Rotterdam’ maar er waren ook lopers die 

uitkeken naar een loopje in hun eigen stad of 

dorp. De ‘hele van Leiden’ zou geweldig zijn; 

terwijl het woord ‘niks’ viel toen over de 

halve van Leiden werd gesproken. Ik wist 

het nog niet; de tellers stonden op nul. Het 

loopjaar was net begonnen.  

André benadrukte terecht dat we dit toch 

allemaal mooi professioneel als een soepele 

loop-machine met z’n allen organiseerden: 

De Duiven-club briefings, de oliebollen, de 

routes en de verzorging. Aad zou vast 

glimlachen maar die draaide zich vast ergens nog even om toen wij extra moesten aanzetten 

tegen de regenwind in. Ongegeneerd werden er appeltaarten bij Du Midi gegeten. 

Hoe ze smaakten?Lekker en naar meer. Net zoals ons loopje. 

Grrh  



20 januari 2019 – Gouden randje 

 

 

Het was zo’n dag met een gouden randje. Bij de aankondiging van het weer wist je gelijk, dat 

wordt genieten. Een vries koudje en zon met blauwe hemel staat garant voor lekker lopen, 

ongeacht de afstand of route. De liefhebbers kwamen dan ook volledig aan hun trekken en 

konden kiezen uit 18 of 28 km. Inderdaad, de toppers van de dag kozen voor de langste 

route en maximaal genieten. 

 

Het was vooraf bekend, vanaf de start zal het even koud zijn en zijn handschoenen, mutsen 

en nekdoeken in aanvulling op de standaard winter outfit, de oplossing voor het ongemak in 

de eerste kilometers. Zodra de warme adem echter zichtbaar wordt en de wangen van bleek 

naar rood kleuren, gaan hier en daar al handschoenen uit en mutsen af. De machine is dan 

op temperatuur en de genietfase aangevangen.  

 

De volgende actie dan is uitkijken naar de eerste verzorgingspost van de dag en de crew te 

melden hoe geweldig het onderweg wel niet was. De crew ziet en hoort dat graag. Ze krijgen 

het er steeds zelf een beetje warm van en dat tovert automatisch een glimlach op hun 

gezicht. Maar waar de lopers gedurende de route het alsmaar warmer kregen, daalde de 

lichaamstemperatuur bij de verzorgsters. En wel zodanig dat bij de laatste post de glimlach 

voor een grimas had plaatsgemaakt en ze zo in het eskimo museum bijgezet konden 

worden. Jan met zijn slagerij ervaring deerde het overigens allemaal niets. Die liep lekker in 

zijn zomerjack te bedienen. We hoeven ons over ons topteam echter geen zorgen te maken. 

Na afloop aan de koffie bij Du Midi ontdooiden de dames snel en zongen ze bijna “Jij Krijgt 

Die Lach Niet Van Mijn Gezicht” want ja, uiteindelijk hadden ook zij genoten.   



20 januari 2019 – Lopend de week verwerken 

 

 

We wreven de slaap uit onze ogen. Gezonde spanning bij de start en Aad wilde handen zien 

wie ‘Rotterdam ging doen’. Sommige handen schoten omhoog, sommige gingen twijfelend 

half omhoog.  

De 28 km vandaag zou mijn 

uitgebreide Thai met 

bijpassend blusbier van 

zaterdagavond ruimschoots 

compenseren. Het weer was 

schitterend; windstil, helder, 

rond het vriespunt, bevroren 

wit gras tot de horizon. We 

gingen. 

 

Jan had een mooie route met 

voldoende afkortopties 

uitgezet. We volgden langs 

De Vliet het spoor van 

hardlopende Romeinen die 

2000 jaar geleden berichten 

tussen Voorburg en Katwijk koerierden. Werkstress gleed weg, functioneringsgesprekken 

werden discreet verwerkt en oplossingen voor geopolitieke thema’s werden besproken. De 

wereld zou er veel beter uitzien als wereldleiders op zondag een gezamenlijk duurloopje 

zouden doen. En als ze er dan toch niet uitkwamen, gewoon een extra lusje.  

 

De verzorging was perfect, gelletjes werden 

beoordeeld. Met rozijnen smaakte de thee subliem. 

Bij het sluisje stelde een vriendelijke 

Leidschendamse haar toilet open voor een dame’s 

noodplas. De Thai restanten wilde ik haar niet aan 

doen en parkeerde ik discreet in het 

struikgewas.Terwijl de benen rustig doorwerkten 

werd het na het 20 km punt rustig in de groep. Alles 

was verwerkt en besproken. We droomden over “te 

koop huizen” die we passeerden. 

Vandaag was de eerste lange duurloop dit jaar. P.r’s werden gebroken, Smart horloges 

deelden als schouderklopjes virtuele stickers uit. Volgens de meesten viel het vandaag 

eigenlijk wel mee'. Wees niet bang, het jaar is nog maar net begonnen, de afstanden zullen 

toenemen. Voorlopig lopen we Lekker. 

Grrh 

  



27 januari 2019 – Overtreffende trap 

 

 

De overtreffende trap van nat werd vandaag 

bereikt. Conform de weersverwachting was de 

nattigheid geen verrassing, maar in tegenstelling 

tot kou of warmte weet je als loper nauwelijks hoe 

je erop te kleden.  De 7 graden starttemperatuur 

kon de 53 starters nog wel bekoren. De slechts 16 

te lopen kilometers ook. Maar die voortdurende 

nattigheid van boven en opspattend van onder 

maakte het op momenten net effe wat minder leuk.  

 

Hoe merkwaardig is het dan dat er tussen het 

gesop van de als verzopen katten dartelende 

amateur talenten uitsluitend de gebruikelijke onzin 

uitgekraamd werd en er geen wanklank te horen 

viel ? Niet. Niet merkwaardig dus, want de 

intrinsieke motivatie van de Lekker gelopen! leden 

is hoog. En blijft automatisch op niveau als je zelfs 

tijdens het geplens bij iedere stopplaats door 

stralende en lachende verzorgsters ontvangen 

wordt. Regenpetje af daarom vandaag voor Annie 

en Petra.  

 

Volgende week nog geen zonnetje waarschijnlijk, 

wel 27 km richting Zoetermeer. Dus in ieder geval 

iets om je op te verheugen. (En startgolven!) 

 

 

 

  



3 februari 2019 – Geen meelij 

 

 

Het was glad van ochtend op bepaalde delen waar de zon zich nog niet had kunnen melden. 

Er ging er in ieder geval één onderuit. Maar dat was een fietser met één hand aan het stuur 

en in de andere iets waar tegen gepraat kan worden. Daar hebben we geen meelij mee dus. 

Wel liep het gelukkig goed af. Marc Crombaghs had ook geluk trouwens. Zwaar vermoeid 

van zijn loopje fietste hij slingerend over de Noordeindseweg huiswaarts. Tot ergernis van de 

met 7 min/km volgende auto’s. Als chauffeursblikken konden doden, hadden we de 

vermoeide slingeraar volgende week zeker niet meer gezien. 

 

Verder aan de koffie na afloop eigenlijk uitsluitend vrolijke loopverhalen. Hoewel, die ene 

lange helft van de twee, Erik, zat er helemaal doorheen. De gelopen 30 km vielen hem 

zwaar. Waarschijnlijk omdat hij voorgaande twee zondagen niet had meegelopen zei hij en 

trainen in de week volgens hem een overbodige activiteit is. Daar hoeven we dus ook geen 

meelij mee te hebben.  

 

Zo zie je wat omstandigheden als gladheid, lange afstand en vermoeidheid met een mens 

kunnen doen.  Voor de rest waren de 47 starters positief over de ervaring van de dag. De 

verzorgende dames tapten er ouderwets op los, de temperatuur met 1 a 2 gr was prima voor 

de energiehuishouding, de route leuk en deels mooi en de loopmaatjes uitermate gezellig. 

Wat een mazzel dat volgende week gedurende 30 km weer te kunnen ervaren.  

 

 

 

  



3 februari 2019 – Hemels lekker 

 

 

De start was rustig. Het zouden er ruim 27 worden vandaag en omdat we vorige keer 25 

‘hadden gedaan’ zou dit vast ook wel lukken. Toch? Rook van schoorstenen steeg vertikaal 

op. Het was zo windstil dat bomen zelf niet fluisterden. Als hardlopende slaapwandelaars 

liepen we gelijk een goed tempo en onze lichamen ontwaakten. Benen draaiden auto-pilot en 

marathons werden opgesomd. Een paar lopers vroegen zich af hoe het zou voelen om goud 

te winnen. ‘Vast Lekker’  riep iemand van achteren. De asfaltschaduwen waren soms 

gevaarlijk glad, maar verder was het hemels loopweer. We zogen de warme winterzon op, 

volgens Elly om vitamine D aan te maken. Lopen zou goed zijn, stilstand was sowieso 

achteruitgang, dus tja, dan moesten we maar. 

 

 

 

 

 

 

 

Jassen gingen uit, wij liepen enkel laags in deze eerste februari week. Het citytrip rondje 

leidde ons door Zoetermeer en we pakten nog even een heuveltje mee langs een verlaten 

golfbaan. Bij de verzorging bedwong ik me om niet mijn gezicht in de bak schuimpjes te 

duwen. De thee was heerlijk en er werd gel getest. Auto’s stopten voor onze overstekende 

bontgekleurde stoet en André spotte ook deze zondag tientallen ‘te koop’ huizen. 

In de verte regende het. Een dikke regenboog overspande de polderhorizon. Ineens trok het 

buitje over ons heen terwijl de zon fel bleef schijnen.Tevergeefs zochten we de regenboog. 

Ineens beseften we dat we er middenin moesten lopen. En het goud? Dat hoefden we niet te 

winnen want dat waren wij zelf. De regenboog liep hemels Lekker! 

Grrh 

  



10 februari 2019 - Grondwaterpeil 

 

 

Volgens de experts hebben we nog heel wat regen nodig om het grondwaterpeil weer op 

orde te krijgen. Die experts zullen zich aan de weersverwachting voor vandaag dan ook wel 

verkneukeld hebben. Onze 

lopers daarentegen keken 

over het algemeen op basis 

van diezelfde verwachting 

met zorg naar de loop van 

vandaag. 30 km van start tot 

finish in de regen is nou 

eenmaal niet waar je naar 

uitkijkt voor het uitoefenen 

van je hobby.  

 

Maar, jammer voor de 

experts, voor de lopers viel 

het mee. Het hemelvocht wist de lopers wel 

te benatten, doch was nauwelijks van 

invloed op de geleverde prestatie. 

Desondanks mag "prestatie" in dit geval wel 

in hoofdletters geschreven worden. Want 30 

km lopen en dat je hobby blijven noemen, 

blijft uitzonderlijk. Dat geldt 

ook voor onze maatjes die 

vanochtend dezelfde afstand 

in hetzelfde weer in Schoorl 

liepen. Ook voor hen 

complimenten dus.  

 

En zullen we onze 

verzorgsters ook nog even 

een complimentje geven ? 

Als volgezogen sponzen 

ruimden zij na ca. drie en een 

half uur hun tafeltje af, 

laadden de auto in, om in de hoogste versnelling huiswaarts te keren. Zij liggen nu 

waarschijnlijk onder de radiator,  op te drogen en op te warmen. Met glimlach 

vanzelfsprekend.  

 

Volgende week 32 km en . . . er is zon voorspeld. 



17 februari 2019 – Goede zin 

 

 

Fris, vrolijk, haren gekamd, sportkleding in de vouw netjes om het lichaam en loopschoenen 

nog onbevuild en strak gestrikt, zo stonden de liefhebbers aan de start voor het dagje uit 

richting Vlaardingen. De goede zin spatte ervan af. Tegen de 32 km werd niet opgekeken. 

Het weer was dan ook perfect en de te lopen route bovengemiddeld mooi.  

 

Nee, niet alle starters gingen voor de 

volledige rit. Ook 15 en 20 km toeristen 

verlieten Uylenburg rond 9 uur. Dit waren 

tevens de (relatief) frisse finishers. 

Natuurlijk kon je aan de eindstreep wel zien 

dat ze een inspanning geleverd hadden. 

 

Maar in vergelijk met de aankomst van de 

bezoekers aan Vlaardingen kon je zien dat 

die laatsten tot het gaatje gegaan waren en 

mentaal (een beetje) geleden hadden. De 

laatste meters leken zij sjokkend af te 

leggen, de koppies toonden ingevallen 

wangen met snotterige neuzen. En de 

kleding tot slot vertoonde geen spoor meer 

van de snelle outfit van een paar uur eerder. 

Zelfs de verzorgsters bleken de lichamelijke 

aftakeling met hun wonder middeltjes 

blijkbaar niet te hebben kunnen voorkomen. 

Maar goed ook misschien. Want als je 32 

km hebt gelopen mag iedereen zien dat je 

een wereld prestatie hebt geleverd. Verdien 

je de complimenten van de omgeving, mag je best een beetje moe zijn en trots op je 

buitengewone conditie. Applaus daarvoor ! 

 

 

  



24 februari 2019 - Beloning 

 

 

De beloning ligt altijd aan de eindstreep. In de vorm van voldoening, een medaille of bijv. het 

vrij komen van "feel good" hersenchemicalien. Vandaag kwam daar nog een extra element 

bij; het Du Midi terras genot. Voor die laatste ervaring moest wel eerst 21 km (of sommigen 

korter) gelopen worden, via Den Hoorn naar Schipluiden en langs de Kruithuisweg retour.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderweg waren de omstandigheden 

voor de liefhebbers al ideaal. Windstil, 

een strakke blauwe lucht en een heerlijk 

helder zonnetje dat het comfort gevoel 

beschermde tegen de relatief lage 

temperatuur. De eerste verhalen over 

strand-, fiets- en wandelvoornemens 

kwamen los. Anderen verheugden zich 

op tuin- en huisklussen in korte broek, of de tuinstoel met boek en, jawel, een wijntje binnen 

handbereik.  

 

Dat was lekker lopen zo en binnen de kortste keren was met dank voor de goede zorgen aan 

de dames van de catering, de finish bereikt. Daar zorgde het geliefde zonnetje voor een 

mediterrane aanblik van het terras en bleek plots van vermoeide benen nauwelijks meer 

sprake. Zonnecrème werd niet gesmeerd, maar met de bekende consumpties binnen bereik 

werd er wel genoten. Algehele conclusie, het lopen was lekker, het terras echter ook. 

 
 
 

  



3 maart 2019 – Van onze inval correspondent 

 

 

Bij de start was de verzorging weer eens aan het klagen. Het regende te hard, hun jassen 

waren te dun, ze zouden op alle verzorgingsposten in de wind staan. Alsof wij niet tegen de 

wind in hoefden te lopen. Zij konden tenminste nog in de auto opwarmen. 

 

Het was inderdaad verschrikkelijk. De buienradar was één blauw vlak, de kaart van 

Nederland onherkenbaar. Een loper doorweekte z’n witte sokken in een diepe plas en moest 

nog 25 km. De verzorging passeerde toeterend in de warme auto. “Zij wel dachten wij terwijl 

we voor de vorm terugzwaaiden. De wind trok aan, windjacks klapperden. Regen striemde 

en vermengde zich met snot. Zelfs André liep schuin tegen de wind en kon nog net Elly bij de 

enkels grijpen toen ze van de dijk dreigde te waaien. Een auto reed door een diepe plas, we 

dropen met 6 min/km door. De rest van de route was verschrikkelijk. Lopers klampten zich 

aan elkaar vast. Hoe ver nog?  

 

Bij het vliegveld waren we gelukkig over de helft en begon het aftellen. Bovenbenen en alle 

andere spieren bleven koud. De regen veranderde in stortbuien. Iemand gaf aan dat dit 

voorlopig zijn laatste loop was. Begrepen wij allemaal. Gelukkig had de verzorging niet alle 

thee opgedronken. Door stijve handen kneep iemand een gel tube onhandig leeg. Alles 

plakte. In Delft viel de groep uit elkaar. Een loper huilde zachtjes, nog 3 km.  Bij Du Midi 

klaagde de verzorging dat we er veel te lang over hadden gedaan. Ze hadden thuis nog 

meer te doen en klapten de tafels in. 

Beste loper; het was uiteraard allemaal anders. Door het Hollandse weer zag de 

werkelijkheid er even een beetje anders uit. De verzorging was top, de route geweldig en het 

was niet te warm. We hebben gewoon ondanks de regen . . . Lekker gelopen.  Grrh 

 

  



10 maart 2019 – Warme douche 

 

 

“Warme douche” en “CPC” daar werd vandaag veelvuldig over gesproken. In combinatie met 

alle plensbuien natuurlijk die over de lopers werden uitgestort. Het begon al aan de start, nat 

met een relatief gering aantal lopers voor de geplande 32 km. Het geringe aantal was geheel 

volgens verwachting. Veel van ”onze” talenten hadden immers voor de CPC halve marathon 

ingeschreven om daar een keertje extra te knallen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar helaas na het uitslapen, werden zij met de afgelasting 

wegens de voorspelde weersverwachting negatief verrast. 

Velen van hen schoten toch in de zondagse loop outfit en 

sloten alsnog een uurtje later aan bij hun maatjes die toen al 

als verzopen katten over het parcours rond dwaalden. Het 

leidde tot toe- in plaats van afname van het aantal lopers 

tijdens de duurloop. Het is een feitje, maar wel bijzonder. Voor 

de crew dames waren die extra klanten vanzelfsprekend geen 

probleem. Zij schakelden in hun alternatieve kerststalletje bij de hooiberg razendsnel. Pelden 

nog wat extra bananen, openden aanvullend zakken met krenten en spekkies en verdeelden 

de beschikbare thee zo eerlijk mogelijk over de bezoekers van hun stalletje.  

 

En voor de rest ? Was het soppen, zuchten, kou lijden, mopperen, opbeuren en lachen. 

Lachen ? Ja natuurlijk, want de 

omstandigheden waren bijna bizar, het lopen 

daarom ook. Geen loper werd meer herkend 

aan de finish. Als water aliëns borrelden ze 

over de eindstreep en smeekten nog 

uitsluitend om een warme douche. En dan 

als ver na afloop de huid weer is strak 

getrokken (de rimpels zijn verdwenen) dan 

weet je, het was gekkenwerk maar ik was 

erbij !   



17 maart 2019 - Meevaller 

 

 

Zo dat was een 

meevaller dat we 

vanochtend niet te 

pletter geregend zijn 

en onder “normale” 

omstandigheden ons 

rondje hebben kunnen 

lopen. Dat rondje was 

wel 25 km dus een 

makkie was het niet. 

Maar toch in 

tegenstelling tot de 

vorige zondagen zag 

het er allemaal 

vrolijker uit en werd 

met meer positieve 

energie richting ’t 

Woudt gestart.  

 

De tegenwind moest 

nog wel af en toe 

gepareerd worden, 

doch het ongemak 

daarvan werd ruim 

gecompenseerd door 

de rugwind op andere 

delen van het traject. 

Het leverde al met al 

onder de lopers weer 

eens extra vrolijke 

gezichten op. Mede 

ongetwijfeld omdat het zelfvertrouwen richting de grote dag evenredig aan de vorm het 

hoogste punt nadert. En dat er na vandaag met nog resp. 20 en 10 km te gaan geen lange 

afstanden meer op het programma staan.  

 

Petra en Trudy mobiel onderweg en Annie in haar voortuintje, merkten het ook trouwens 

tijdens het toedienen van de legale doping dat de sfeer in het peloton meer ontspannen was.  

Daar worden zij vervolgens dan zelf ook altijd weer vrolijk van en dat maakt de 

dienstverlening automatisch nog leuker.  

 

Nog slechts twee zondagen te gaan dus. Het kan niet anders dan dat de pret niet meer 

bedorven kan worden en de bestelling voor de Gladiolen de deur uit kan. Rotterdam wordt 

een feest !  



24 maart 2019 – Recreëren 

 

 

Dat was natuurlijk geen hardlopen vanochtend. Dat was recreëren in de omgeving van 

Delfgauw. Windstil en een blauwe lucht en enkele graden boven nul. Ideaal voor het op gang 

brengen van de lichamelijke motoriek.  

 

72 Starters dachten er blijkbaar zo over of ervoeren het kort 

voor het vertrek bij Uylenburg om 9 uur. Voor de optimale 

ontspanning was een route van 20 km richting Schipluiden 

uitgerold met horecapunten onderweg, toevallig ook dit keer 

om de ca. 5 km. 

 

In één groot gekleurd lint van lopers werd er vertrokken. 

Langzaam bij aanvang om het lichaam gedoseerd op 

temperatuur te brengen. Maar ook goed 

gehumeurd, met dank aan de 

omstandigheden. Parallel aan de opwarming 

van vlees en spieren kwam ook de geest los 

en nam het kakelvolume toe. Bij aanvang 

niet, toen en beetje en pas tegen het einde 

werd er merkwaardig genoeg over de a.s. 

marathon gesproken. Het was typerend voor 

de sfeer, doch duidt ongetwijfeld ook op 

groot zelfvertrouwen onder de aanwezigen 

over het slagen van de missie over twee 

weken.  

 

Over twee weken ? Ja, ook deze tijd is weer 

gevlogen. De trainingsmaanden liggen 

voorlopig in de vergetelheid. De natte outfit is 

inmiddels waarschijnlijk bijna droog. Kortom, 

kom maar op met die marathon op 7 april ! 

 

Volgende week sluiten we het officieel af met 

de laatste 10 km van het schema. Start en 

vertrek zijn bij de Duivenclub. Met gezellige 

nazit en . . . waarschijnlijk de start voor het 

broeden op nieuwe uitdagingen.   

  

 

 

 



 

31 maart 2019 – Door onze gastcorrespondent 

 

Zachtjes fluisterde ze dat ze jarig was en dat niemand het mocht weten. 

Waarom niet? In eerste instantie omdat ze niet in de belangstelling wilde 

staan. En daarnaast wilde ze sowieso niet van de hele hardloopclub natte 

zweetzoenen. Alleen zingen en handengeven wilde ze ook niet. Wel of ik 

een stukje wilde schrijven waar beslist niets over haar verjaardag in 

vermeld zou staan. Bij deze. 

 

Barman/Routeplanner Jan 

wuifde het commentaar van z’n 

twee saaie 5 km rondjes weg: “Het was niet saai! 

Hetzelfde rondje andersom ziet er volkomen 

anders uit. Bij nog meer gezeur  zou hij voortaan 

steile bruggen en trappen in het laatste deel van 

de routes opnemen”. Een paar lopers temperden 

direct hun commentaar en complimenteerden hem 

over de smaak van de koffie. 

Diegenen die voor het eerst een marathon gingen 

lopen waren top fit en glimlachten licht zenuwachtig. 

Wij hielden ons in en gaven geen ongevraagde tips 

en dribbelden de 10 km van vandaag keuvelend uit. 

Het bleef droog. 

 

Terug in de duiventil klom Aad op de bar. Hij sprak 

iedereen die ‘hem ging doen’ nog een keer 

bemoedigend toe. We moesten uitkijken voor 

gladde vuilniszaken, vooral niet te snel van start 

gaan en proberen te genieten. Een paar ‘eerste-keer-lopers’ fluisterenden toe dat ze nu al 

nachten wakker lagen. Aad schoot vol; een marathon is een levenservaring die je vooral niet 

als één stuk moest bekijken maar in acht delen van 5 km. Dus acht keer genieten. 

Een loopster  vergeleek het met geboortes 

en gaan trouwen terwijl iemand anders over 

z’n ‘eerste keer’ begon. Iedereen lachen. De 

meesten aten geen cake die aangeboden 

werd. Ik compenseerde met drie heerlijke 

stukken die ik er wel weer vanaf zou lopen.  

Wij wensen iedereen die hem gaat doen de 

komende week goede gemoedrust toe. 

Uiteraard willen we daarna alles horen. 

Laten we afspreken dat je de week erop dan 

je medaille meeneemt en je door onze 

fotograaf uitgebreid bezweet laat feliciteren. 

 

Loop hem Lekker! Grrh  



7 april 2019 – Rotterdam marathon dag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



14 april 2019 – Hoofd in de wolken 

 

 

De marathonners van vorige week uit Ibiza, Rotterdam en Wenen die vandaag aan de start 

verschenen liepen nog wel een beetje met hun hoofd in de wolken. En terecht want hoewel 

een groot deel van hen al een flink aantal 42 km races op het cv heeft staan, de prestatie 

blijft heel bijzonder. Voor de marathon debutanten (want zonder ervaring) geldt dat zelfs in 

overtreffende trap.  

 

Misschien dat die wolken om het hoofd, lees euforie, een beetje warmte afgaven en zo het 

herstel van de lange afstandinspanning bevorderden. Want voor de overige starters was het 

om 9 uur ronduit koud. De oosten wind tegen op het eerste rechte stuk van het 14 km 

parcours hielp bovendien ook niet om snel in een comfortabel ritme te komen.  

 

Maar als het niet de omstandigheden zijn die vlot voor een lekker ritme zorgen, dan toch wel 

de praatjes die na stap één vanaf de start rondgaan onder de lopers. Standaard wordt er 

sowieso na de eerste verzorgingspost niet meer over een stroeve start of ritme gesproken. 

Onderzocht wordt nog of dat het effect is van de toegediende pepmiddelen of van de immer 

vrolijke verzorgsters die zelfs zonder bananen (vergeten!) lekkere maaltijden weten te 

serveren.  

 

Volgende week Pasen en misschien wel eitjes bij de verzorgingsposten. Maar in ieder geval 

start vanaf de duivenclub ! 

 

 

 

 

 

  



21 april 2019 – Het Lopend Ei 

 

 

Aan de gezelligheid op het terras 

van camping Het Lopend Ei was 

vanochtend niet te zien dat er 16 

km in de geschiedenisboeken zijn 

bijgeschreven. Van enige 

inspanning op gezicht of lichaam 

was geen spoortje te bekennen bij 

de terrasgasten. Het loopzweet 

was waarschijnlijk al opgedroogd 

en het schone shirt verpakte de 

eventuele vermoeidheid bovendien 

fraai. Zeker is wel dat het prachtig 

aangeklede terras met de 

aangename temperatuur en 

paaszon de gezelligheid in hoge 

mate bevorderde en de 

aangeboden lekkernijen mogelijke vermoeidheidsporen snel 

afvoerden.  

 

Jan had voor de inrichting zijn beste duivenmeubilair 

beschikbaar gesteld en onze eigen Paasbunnies hadden 

het weer aangekleed en op smaak gebracht met passende 

zoetigheid en vochtaanvullers.  

 

40 lopers, waarschijnlijk nog 

zonder paas eiwitten, verschenen 

aan de start voor het rondje 

Floriadepark. Nee sorry, 40 + 1 

want Aad was al om half negen 

vertrokken om in eigen tempo de 

hele route te lopen. Hij finishte ook 

alleen en ja aan hem kon je de 

geleverde inspanning wel aflezen. 

Maar . . . hij had 18 km gelopen ! 

en zijn pr van de afgelopen 7 jaar 

daarmee ruimschoots verbroken. 

Top Aad. Waar eindigt dit ?  

 

Geef onze goeroe volgende week 

maar een schouderklopje, of stuur hem een whatsapp 

als je zijn prestatie ook  bewondert.  

 
 
  



28 april 2019 – Lekker gelopen vanuit mezenperspectief 

 

 

Mees leunde naar buiten vanuit haar slimste vogelhuisje van Nederland. Hadden ze gisteren 

in fel oranje met z’n allen Koningsdag gevierd, verzamelden ze zich nu ineens weer aan de 

voet van haar boom. Ook vandaag weer gekleurde en veel te strakke kleding. Het zag er niet 

uit. Wat een kabaal. Allemaal met elkaar kwebbelen en lachen. Was dat nu echt nodig iedere 

zondagochtend ? Het is een raar soort die mensen. Nadat de buik een toespraakje had 

gehouden stoven ze ervandoor. Waar naartoe? Naar de plek waar ze net vertrokken waren. 

Belachelijk, wat een energieverspilling. Zoals altijd vertrok de auto met suikerwater en reed 

achter ze aan.   

 

Soms had mees geluk en 

bleven er rozijnen op de 

parkeerplek achter. Haar 

eieren waren nog niet 

uitgekomen; het zou niet lang 

meer duren. Voor deze ene 

keer vloog ze achter de auto 

aan. Wellicht viel er nog een 

rozijn te scoren. Ze zweefde 

over de groep die een strak 

tempo liep. De voorste ‘Elly’ 

liet ze vandaag richting 

Pijnacker rennen.  

 

 

 

De www.kesterfotografie.nl 

fotograaf lag deze keer op haar buik 

in een bocht. Er gaat niets boven een 

loopfoto in kikvors perspectief hoorde 

ze haar mompelen terwijl ze klikte en 

trossen gespierde kuiten vastlegde 

die met 6 min/km voorbij denderden. 

Ad en Aad hobbelde hun eigen 

wedstrijd en Ad scheen Feyenoord 

sprintjes te visualiseren bij 

doordeweekse tempowisselingen. Hij 

prevelde zachtjes ‘bier bij de finish’. 

 

Het regende af en toe een beetje. ‘Goed wormenweer’, ging het door haar mezenkopje. 

De verzorgingsauto stond naast de kerk. De rozijnen bleven helaas in de achterbak vanwege 

de regen. De loopgroep ging niet de kerk in, maar rende lachend weer de regen in. Een raar 

soort die mensen.  

 

Het laatste stuk ging als een trein. Loopwedstrijdjes werden uitgewisseld. Er liep zelfs al 

iemand in een T-shirt van Budapest die ze pas in september zou lopen.  

https://www.youtube.com/channel/UCboEgQ__kqE2Fit7egAhWng
http://www.kesterfotografie.nl/


Natuurlijk zat ze weer op haar nest toen ze ze aan hoorde komen. De eieren bewogen soms 

al een beetje. Het zou niet lang meer duren. De laatste ‘Ad’ gooide bij binnenkomst de Du 

Midi deur luid open en schreeuwde luidkeels ‘bier’. Ze maakte zich nog een beetje breed en 

verwarmde haar eieren.  

                                              
Een raar soort die mensen, maar ze moest eerlijk zeggen, ze hadden vandaag weer Lekker 

gelopen.  

 

Grrh 

Naschrift. 

Bij ons thuishonk Du Midi hangt 1 van de 10 slimste 

vogelhuisjes van Nederland die door één van onze 

lopers is bedacht. Het slimme zelfbouw nestkastje 

genereert via een algoritme video’s voor haar eigen 

youtube kanaal. Filmpjes die niet bekeken worden, 

worden automatisch weer gewist. Naast autonoom 

gegenereerde youtube clips verstuurt ieder slim 

vogelhuisje open data (temp/humidity) en 

vogelbewegingen. Het slimste vogelhuisje van 

Nederland is bedacht om hands-on programmeren te 

stimuleren bij kids en managers. Meer info via deze link. 

Nabouwen kan iedereen door middel van de open 

source en beschrijving. 

Links: 

YouTube kanaal https://www.youtube.com/channel/UCboEgQ__kqE2Fit7egAhWng 

Open Source met beschrijving: https://github.com/rrrRbert360/SmartBirdHouse 

Potcast met toelichting: https://www.bnr.nl/podcast/digitaal/10376145/privacy-policies-en-iot-

vogelhuisjes 

 

  

https://www.youtube.com/channel/UCboEgQ__kqE2Fit7egAhWng
https://www.youtube.com/channel/UCboEgQ__kqE2Fit7egAhWng
https://www.youtube.com/channel/UCboEgQ__kqE2Fit7egAhWng
https://www.youtube.com/channel/UCboEgQ__kqE2Fit7egAhWng
https://www.bnr.nl/podcast/digitaal/10376145/privacy-policies-en-iot-vogelhuisjes
https://github.com/rrrRbert360/SmartBirdHouse
https://github.com/rrrRbert360/SmartBirdHouse
https://www.youtube.com/channel/UCboEgQ__kqE2Fit7egAhWng
https://github.com/rrrRbert360/SmartBirdHouse
https://www.bnr.nl/podcast/digitaal/10376145/privacy-policies-en-iot-vogelhuisjes
https://www.bnr.nl/podcast/digitaal/10376145/privacy-policies-en-iot-vogelhuisjes
https://www.lekkergelopen.nl/wp-content/uploads/2019/04/Dumidi_slimste_vogelhuis.jpeg


5 mei 2019 – Andere mensen 

 

 

Het waren andere mensen, de lopers, toen ze vanochtend na een trip van 15 km 

terugkeerden bij Du Midi. Voor aanvang stonden ze nog goed ingepakt te bibberen tegen de 

lage temperatuur. Er was weliswaar een enkele korte broek te spotten, maar de  

handschoenen waren ten opzichte daarvan ruim in de meerderheid. De lichamen waren 

stram en nog ver verwijderd van de gewenste soepel draaiende machientjes. 

 

Maar zie, al voor de eerste drankpost waren de eerste jacks van de schouder naar de 

heupen gegleden en lieten blote armen zich in de prille zonnestralen koesteren. Anderen 

smolten bij diezelfde eerste verzorgingspost wederom voor de charmes van de lieftallige 

serveersters en lieten ter plaatse de eerste kledinglaag afpellen. Met meer bloot werd het 

vervolg dus ingezet.  

 

Een echte gedaanteverandering veroorzaakte de aangepaste outfit nog niet. Maar die was 

kort daarna bij de meesten wel waar te nemen. Toen de lichamen op temperatuur gekomen 

waren, het oog de pracht van de lente had ontdekt en de kleur van de wangen aangaf dat de 

bloedsomloop op volle toeren draaide.  

 

Als herboren bleek de massa uiteindelijk na 15 km te finishen. Blij, energiek en vrolijk. Ja, ze 

hadden weer lekker gelopen, maar het blijft fascinerend wat het met een mens kan doen.  

 

 
 
 
 
  



12 mei 2019 – Kilometerkorting 

 

 

Jan, de route-, bar- en duivenman had ons eerder al een kilometerkorting toegezegd en vond 

Moederdag daarvoor waarschijnlijk het geschikte verrekenmoment. Ca. 30 renners 

profiteerden ervan en verlieten om 9 uur het duivenhok voor een rondje van "slechts" 14 km. 

Voor de crew weten we is de afstand niet van belang om goede service te verlenen. Kortom 

de organisatie stond als vanouds. Kunnen ze in Utrecht jaloers op zijn leerden we vandaag.  

 

De te lopen route bood geen verrassingen. De versiering van het duivenhok inmiddels ook 

niet meer weten de atleten. Zelfs de eigen gebakken cake van Annie, aangevuld met diverse 

andere koeken en verse koffie wordt bijna een vanzelfsprekendheid als 

voedingssupplementen na afloop. Nee, niet echt de voorwaarden voor een topsport klimaat. 

Maar wel gezellig en het houdt ons nog fit ook. Valt er meer te wensen ?  

 

 



19 mei 2019 - Klassieker 

 

 

Het is bijna een klassieker, het rondje Hoornbrug. Vanaf Uylenburg één keer links- en één 

keer rechtsaf en je loopt al langs De Vliet naar de brug. Natuurlijk, er zit een paar kilometer 

tussen vanaf de start naar het water. Maar dat zijn mooie opwarm meters en het rennen 

langs het water is in ieder jaargetijde een aangenaam vooruitzicht en eenmaal bereikt een 

prima looppad met perfect zicht op het rustgevende water. 

 

29 lopers zagen dat wel zitten en vertrokken kort gekleed en in ca. 15 graden gehuld, voor 

ruim 14 km naar de eerste verzorgingspost langs het water op 4,5 km van het vertrekpunt. 

Waar het overigens wel even schrikken was als je gewend bent je voeding onderweg 

uitsluitend door charmante en glimlachende dames uitgereikt te krijgen. Petra en Annie 

bleken nl. een spaarzame verlofdag opgenomen te hebben en vervangen te zijn door 

alleskunner Jan. En ja dat is toch een ander plaatje als je daar niet op rekent.  

Maar de service was er niet minder om en Trudy deed extra haar best de klanten op het 

gemak te stellen.  

 

Onbezorgd konden de lopers vervolgens de tocht voortzetten, genietend van de roeiers op 

het water, die het gemis aan wielrenners ruimschoots compenseerden met hun enthousiast 

gedrag.  

 

Bij de tweede verzorgingspost stond Jan zelfs te glimlachen ! Het was dus maar kort 

vandaag, maar met dank aan elkaar, er is intens genoten. 

 

  



26 mei 2019 - Loopflarden 

 

 

Mogge… goedemorgen… best…Riga…geen regen….eitje…Woudt…heb al 10km 

gelopen…. Korte mouwen inderdaad… was erg leuk… ok, met jou ook?... had ineens weer 

zin… ik denk verhuisd… we gaan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Leiden was super… nee geen doel, gewoon lekker… ook goed… 6:00 denk ik… super weer 

inderdaad… strakke lopers met strak tempo.. 

Splitsen! 

 

Ik zie geen Woudt…. Fake-woudt… lekker groen… hersteld, was een overbelasting… 

gelukkig wel… schoenen waren met vakantie mee… warmer dan hier…. is een 

zondagloper… hier naar links, route is beetje anders…. Wij haken hier af omdat we hier 

wonen… Amsterdam in het najaar… ongelijk!.... compressiekousen helpen denk ik wel… 3x 

in de week… hulkdrank… bekers in de lucht voor de foto… verzorging is geen pauze… niet 

heet, maar hoge luchtvochtigheid denk ik….  Fietser achter…. Hij ruikt de stal… rekken voor 

de zekerheid… hete koffie verkeerd… Lekker Gelopen!            Grrh 



2 juni 2019 - Klachtenregen 

 

 

Is het eindelijk warm weer, regent het 

toch…… nou ja; Klachten. Te warm, te 

zwaar, niet te doen, heet, moe, kramp, stijve 

benen, teveel marathons gelopen, blessure, 

te weinig geslapen…….! 

 

 

 

 

 

 

Aan de start verschenen 25 lopers op deze zeer warme zondagochtend. De temperatuur 

steeg al snel naar boven de 21 graden. Veel lopers hadden de Golden Ten nog in hun 

benen, anderen hadden de dag ervoor nog 90 km gefietst of waren gewoon te laat naar bed 

gegaan. Maar zwaar was het zeker, al was de afstand “slechts” 14 km. De route door 

Ypenburg en door Delft gaf gelukkig de kans om wat te verkorten voor de klagers. De 

doorzetters volbrachten de complete ronde inclusief het extra lusje bij De Sebastiaanbrug. 

De crew had niets te klagen en genoot; geen wind, geen regen, eindelijk zon!  

Gelukkig voor de klagers konden de zomerse ijsjes en koude watermeloen nog een glimlach 

op de gezichten toveren. Eind goed al goed! 

 

Petra 

  

 

 

 

  



9 juni 2019 – Knalroze 

 

 

De klachtenregen van vorige week over de moeizame tocht en/of de omstandigheden blijkt 

gelukkig van tijdelijke aard te zijn geweest. Dit gemeten aan de gemoedstoestand van de 

ca.30 lopers die vanochtend voor negenen al straalden en vrolijk kwebbelden op het 

voorplein van de duivenclub.  

 

Het voornaamste gespreksonderwerp voor de start 

was overigens Erik W. die zich door de plaatselijke 

zuurstokken leverancier in knalroze had laten kleden. 

Dit tot groot genoegen van zijn vriend Robert G. die 

de link met de sponsor had gelegd en nu met nog 

meer genegenheid naar zijn maatje stond te staren. 

 

Roze, citroen geel, zwart, wit of wat dan ook, op de 

afstand heeft het geen invloed dus met 16 km voor de 

boeg werd gewoon de gang erin gezet.  

 

Onderweg bleek de crew trouwens 

ook weer compleet te zijn en dus als 

trio het vocht en vaste bestanddelen 

op de route op het 5 en 12 km punt 

aan te bieden.  

 

En aan de finish, je mag er niet op rekenen maar wel hopen, bleek tot plezier van de lopers 

het crew sfeerteam de lopers weer te verwelkomen met een aangekleed duivenhok en gratis 

koffie en koek(en). 

 

Volgende week wederom start en finish vanaf de duivenclub. Gelukkig maar want we liepen 

lekker en het was gezellig. Voor herhaling vatbaar dus. 

 

  



16 juni 2019 – Voorlopig niet meer 

 

 

Kijk nog maar even goed naar de foto's van vandaag, want het vrijblijvende en ontspannen 

recreëren zit er voorlopig niet meer in. Het marathonreces is per direct beëindigd. De 

komende maanden gaat het weer om het echie. De marathon trainingsschema's worden 

leidend, de lol bijzaak. Annie's cake, Trudy's roze en boterkoeken en Petra's mergpijpjes 

gaan terug de schappen in en worden vervangen door proteïnen shakes, gelletjes en 

hersteldrank. Inderdaad er zal weer gebikkeld moeten worden.  

 

Maar maak je geen zorgen, de ervaring leert dat de overgang van kleuter naar volwassen  

afstanden soepel verloopt en de gezelligheid door de meer serieuze benadering er niet 

onder lijdt. Bovendien blijft de crew onveranderd haar beste beentje voor zetten en heeft Jan 

als vanouds een aantal mooie routes in het schema opgenomen. Eigenlijk verandert er dus 

niet zoveel. Nou ja de afstanden worden wat langer, dat wordt dus gewoon langer genieten. 

Lekkerrrrrr . . .  

 

 

 

  



23 juni 2019 - Kleding 

 

 

        Bij deze start van het marathon schema  

        hoefde vandaag niet nagedacht te  

        worden over de aan te trekken kleding.  

        Korte mouwen, korte broek, alleen de  

        kleur, dat was nog een dingetje. Komen  

        we in het fluor groen of knal roze,  

        allemaal kleuren waar je pijn van in je  

        ogen krijgt. En als de sokken dan ook  

        nog bijpassend fluor groen zijn dan is 

een zonnebril geen overbodige luxe, 

zeker voor de fotograaf. Iedereen wil er 

op zijn best uitzien. Als de camera 

gericht wordt hoor je snel: “buik in” of 

even mijn “lachgezicht” opzetten. Het is 

toch een ijdel soort, die hardloper. 

 

Onder het toeziend oog van het konijn, 

met de prachtige naam Pim de Pooier, 

haalde de ruim 30 lopers de drankpost 

bij Annie voor de deur. De dorst werd 

gelest, de honger gestild en op weg 

voor de laatste etappe naar Du Midi.  

        Daar wachtte het verdiende ijsje. 

        Er is weer lekker WARM gelopen! 

 

        Petra 

 

 

 

 

  



30 juni 2019 - Vocht 

 

 

Je zou na de hitte van afgelopen week toch denken dat vocht niet meer bestaat en alle 

levende organismen tot op de nerf of het bot zijn uitgedroogd. Maar dat bleek toch niet waar 

vanochtend. Want tijdens het lopen en zeker aan de finish bleken de poriën van de lopers 

zich maximaal te hebben geopend en een oneindige hoeveelheid vocht af te geven. Dat 

moet dan het bekende luie zweet zijn zou je zeggen. Van sommigen zou je dat heel 

misschien kunnen denken, maar van de meesten van de ca. 40 gestarte atleten is bekend 

dat het harde werk(st)ers zijn. Wie weet waar dat vocht dan wel vandaan komt ?  

 

Dat Annie, Petra en Trudy met hun 

verzorging altijd gepast inspelen op 

de omstandigheden verbaast 

inmiddels bijna niemand meer. Voor 

vandaag was er dan ook extra pols- 

en nekwater ingeslagen en 

beschikbaar. Bij de afname 

hoeveelheid kreeg je overigens bij 

een enkele loper de indruk dat het 

zijn/haar eerste wasbeurt van de 

week was. Alleen zeep en shampoo 

ontbraken nog.  

 

Crewlid Petra had die extra 

waterconsumptie waarschijnlijk al 

voorzien en tegen haar man 

gezegd, "ga jij deze keer maar 

lekker met al die zware 

waterkannen lopen sjouwen en doe 

mijn crew vriendinnen de groeten. 

Want ik ga exotische vogels spotten 

in  Bulgarije". Ad deed het graag en 

kundig en schoot tussendoor zelfs 

mooie plaatjes van in dit geval 

welhaast exotische loopsters en 

lopers.  

 

Over de 18 km van heden viel 

trouwens nauwelijks een 

onvertogen woord. Al met al zal er dus wel lekker gelopen zijn.  

 

 
 
 
 

  



7 juli 2019 - Ideaal 

 

 

Met de eerste 21 km in het schema zijn direct de eerste persoonlijk records gebroken. Voor 

de betrokkene(n) een bijzondere ervaring, 21 km hardlopen ! Voor veel van de aanwezigen 

vanochtend een regelmatig voorkomende prestatie. En . . . dat wordt het voor de lopers van 

vandaag met de "persoonlijk best" afstand weldra ook. Mits het schema maar gevolgd blijft 

worden. Een motiverend vooruitzicht, weten we en uitdagend. Want als gevolg van de 

training zal het PR nog een aantal keer sneuvelen en dus de prestatie gestaag verbeteren.  

 

Uit de vier rondjes van vijf van heden in en rond Delftse Hout kan trouwens al de conclusie 

getrokken worden dat het behalen van de loopdoelen geen enkel probleem zal zijn. De 

aanwezige lopers en loopsters bleken het namelijk prima naar hun zin te hebben en de 

meters simpel te verteren. Met uitzondering misschien van het eerste rondje toen de 

opwarming van het loopmotortje nog gaande was en de zon poogde de hoofden over te 

verhitten. De wolken zorgden echter op tijd voor de juiste koeling en daarmee waren de 

omstandigheden voor het moment bijna ideaal. 

 

 

Volledig ideaal wordt het natuurlijk pas na de verzorging, als er na de glimlach van de dames 

(en heer deze keer), met bijgevulde tank en buidel het vervolg wordt ingezet.  

 

Jammer, volgende week maar 16 km, is toch minder genieten. 

 

  



14 juli 2019 – Lekkere loopjes 

 

De regen sloeg tegen de ramen. Natuurlijk ging ik lopen! Het was veel te lang geleden dat ik 

met m’n Lekker gelopen! maatjes liep.Allerlei redenen: schoonmoeder bezoek, fietsen met 

vrienden en een bijzonder loopje met de familie vorige week waarover zo meer.  

 

 

Vandaag zou ik weer eens Lekker gelopen!  gaan lopen. De parkeerplaats was leeg; de 

website gaf duidelijk aan dat ze om 8:30 al vertrokken waren. -oeps- 

Ik besloot hem in tegengestelde richting te gaan lopen en zou ze vanzelf tegenkomen. 

Het is leuk om blije & vermoeide mensen in de ogen te kijken als ze je herkennen. Het was 

niet koud, we waren drijfnat door de buien, maar denderden als een trein naar het 

verzorgingspost station. De meloen smaakte heerlijk en het werd me duidelijk dat er deze 

zomerperiode altijd om 8:30 gestart wordt -leerpuntje- 

 

 

Ik haakte aan en vakantie- en hardloop plannen werden uitgewisseld. Een loper vatte het 

kort samen: voor het lopen hoefde je het huis niet uit “Het nadeel” van zo’n arm-bandjes-

resort in de bloody middle of nowhere waren wilde honden buiten het hek. Tja, dan eindig je 

toch weer op zo’n loopband en grijp je naar het onbeperkte buffet en herstelbier. Inderdaad, 

wij lopen hier in Nederland in luxe. We hebben wandel- en fietspaden.  



Op menig vakantieloopje in Frankrijk, Italie en Griekenland raasden de vrachtwagens op 

centimeters voorbij. 

Ja en dan vorige week. Het gevoel in een andere wereld terecht te zijn gekomen. Niet zo 

maar een parallel universum, maar een complete andere loopdimensie gewoon in Den Haag! 

Honderden verkeersregelaars. Wegen waren afgezet en er waren bekende logistieke tas-

inleverpunten, VIP-, bedrijfs- en sponsortenten. Het was een bijzondere dag. Want toen kids, 

vrouw & ik onze ‘Haagse urban trail’ startnummers hadden opgespeld werden we in een 

startvak door stewardessen (de hoofdsponsor!) warm gesprongen en gedanst. 

De vrouw van mijn leven was op 1 januari begonnen met lopen en liep nu probleemloos 

5 km. Voor het eerst in 20 jaar mocht ik met haar meerennen onder de voorwaarde dat ik 

vooral geen aanwijzigen zou geven. Deal! Voorafgaand gingen vele collega’s op een 

bedrijfsteam foto. Er hing een gezonde startspanning. Het concept was dat deze 

laagdrempelige loop vooral leuk zou zijn. En dat was het! 

 

We renden door de tweede kamer, Bijenkorf, het station, restaurants en vele andere 

gebouwen. Iedereen die hardliep was een held! Overal onthaalden juichende medewerkers 

ons. Selfies, go-pro’s, rode hoofden, schuddende buiken en een verzorgingspost op 3 km. 

Maar…. er werd vooral gelopen en grenzen werden verlegd. Wandelaars werden 

aangemoedigd en pakten het 

tempo de laatste kilometer 

toch maar weer op. 

Uiteindelijk bleek het geen 5, 

maar 6.8 km te zijn. Een PR 

voor velen!  We lieten bij de 

finish een medaille 

omhangen en gingen die 

avond uitgebreid uit eten om 

deze succesvolle familieloop 

te vieren.  

Vandaag liepen we in 

Delfgauw de laatste 5. Het 

was gestopt met regenen en 

de zon brak door. De polder 

begon te dampen, de luchtvochtigheid vloog omhoog en zweetklieren trokken alle registers 

open om de boel te koelen. Bij de finish vandaag geen medaille, maar heerlijk waterijs. 

Plagend drukte ik het koude ijs in de nek van onze huisfotograaf en we concludeerden dat 

het hardlopen  een heerlijke dagstart was. 

Of je nu thuisblijft of er even tussenuitgaat, veel herstel- of loopplezier! Want, wat je ook gaat 

doen: Vandaag hebben we in ieder geval lekker gelopen. 

Grrh 

 



21 juli 2019 - IJdel 

 

 

Laten we eerlijk zijn, als lopers/loopsters zijn we nog ijdel ook en willen we graag zo 

voordelig mogelijk op de foto. Ontkennen heeft geen zin want wekelijks zijn de signalen  

duidelijk te herkennen. Dat begint al voor de start, met de gekozen outfit  bijvoorbeeld. Die 

wordt niet alleen op functionaliteit gekozen, de laatste hardloop mode speelt ook regelmatig 

mee. Snit, pasvorm en kleuren zijn treffend op elkaar afgestemd en tezamen met de nog 

frisse uitstraling uitnodigend voor de fotograaf. 

 

Onze Petra, Erwin Olaf noemt haar soms al collega, smult van die aanblik en heeft op dat 

moment geen enkele moeite fotogenieke ijdele plaatjes te schieten. Dat verandert echter 

naar rato van de lengte van de duurloop. Bij de eerste tussenstop is de echte frisheid bij 

menig loper er al vanaf en creëren de meest ijdelen zich met de elleboog naar de voorste 

positie in de loopgroep voor de gebruikelijke actiefoto. Al eerder vertelde onze fotografe in 

vertrouwen dat bij digitalisering van deze plaatjes er na afloop al enig fotoshop werk aan te 

pas komt om sommige ijdeltuiten toonbaar op de site te krijgen.  

 

Ja, u raadt het al, naar mate de loop langer duurt, wordt de uitstraling van de sporters er niet 

beter op. Om dan nog leuke, representatieve, beelden te knippen zonder de eigendunk van 

de atleten te schaden is niet onmogelijk doch wel arbeidsintensief door de extra fotoshop tijd 

die daarmee gemoeid is. Dat de finish foto's uiteindelijk het meest bewerkelijk zijn spreekt 

dus wel voor zich. Sta je er leuk op vandaag ? Petra bedankt !  



28 juli 2019 - Van het padje 

 

Ach Ach wat was het weer 

lekker (ge)lopen vandaag 

Heerlijk vroeg op pad na zo’n 

zinderende hete week. 

Leuke mannen om je heen 

en nog veel mooiere 

vrouwen. 

Verwend worden door de 2 

prachtige dames. 

De groep ging weg met 8 

man/vrouw, zo na 10 km 

waren het er 7 er waren er 2 

vanaf en een dame erbij 

onderweg 

Lekker gelopen lopers kom 

je overal tegen.. 

Maar na 17…18 km gingen 

er 5 vanaf, genoeg vandaag 

of de vierdaagse gelopen of 

getennist of te veel geroeid. 

Maar dan, hoe loop je verder 

zonder een voorloper ? Wat 

zijn zulke mensen 

belangrijk!!!! Je volgt ze 

gewoon en je komt gewoon 

weer thuis. 

Je zult het wel begrijpen wij raakten van het padje af, 25.4 km werd ruim 30 km ! Maar mijn 

loopmaatje en ik hebben heerlijk gelopen en de crew zat in de war, wat ons hevig 

spijt, Dames SORRY. 

Met een heerlijke loop groet, 

Herbie 

 

  



28 juli 2019 - Warm gelopen ? 

 

 

De afgelopen week werden de hoogste temperaturen ooit bereikt in Nederland. Komende 

jaren gaan we leven als nomaden in een woestijn. Rivieren verdrogen, bruggen die niet 

sluiten vanwege de warmte kunnen we weg halen en we kunnen makkelijk van het aardgas 

gas af als we de zonne-energie opslaan in de aarde.  

Gelukkig was het afgelopen zondag iets koeler en regende het zelfs af en toe. Helemaal niet 

erg als er 25 kilometers afgelegd moeten worden, maar menigeen wilde toch liever iets 

aangenamere omstandigheden. We waren in elk geval warm gelopen en na afloop was het 

gezellig druk op het terras van Du Midi, waar de zeildoeken overspanning zorgde dat er 

droog iets nats genuttigd kon worden. 

Aan het uiteinde van de tafel waren Elly, Ria en Peter druk met hun mobieltjes in de weer. 

Het ging over Arctic Circle Trails en over afstanden van 19 km de eerste dag en 31 km de 

tweede dag ergens rond de poolcirkel dwars door natuurgebieden en over heuvels met een 

totale stijging per loop van 580 meter. Met deze temperaturen denk je dan dat zij een 

verstandig besluit hebben genomen om ergens in de sneeuw rond te gaan lopen. Helaas 

bleek dit niet helemaal waar en kunnen de temperaturen ook daar net zoals bij ons zijn. 

Tijden zijn volgens Elly, Ria en Peter niet belangrijk, mee doen en iets unieks ervaren des te 

meer. Vanaf hier wensen we onze Lekker gelopen! lopers veel succes, en veel plezier.  

 

Volgende week staat er 18 of 28 km op het programma, over hoge of lage temperaturen 

zeuren we niet. We weten allemaal dat elke 5 km zonnetjes staan te schijnen en als je de 

afstanden verdeelt lijkt het minder ver.Na afloop ook nog een ijsje, we doen net of we ook 

rond de poolcirkel staan.     Aad 

  



4 augustus 2019 – Lekker gelopen op de Poolcirkel ? 

 

 

Hardlopen in de zomer is eigenlijk gekkenwerk. Het 

lopen van een trail in de zomer is alleen voor 

bijzondere lopers. 

Hieraan moest ik denken toen ik vanmorgen rond 8 

uur vertrok voor een rondje van 16 km, en mij 

realiseerde dat vandaag ook Ria, Elly, Carla en 

Peter 31 km rond de poolcirkel gingen lopen. Op 

vrijdag was dag 1 en moest er slechts 19 km 

gelopen worden. (Lees Lopen = Hardlopen door de 

vrije natuur over bospaden) en om een indruk te 

krijgen hoe lang je dan over 19 km doet hier de 

uitslagen: Ria Verboon 2:45 uur, Elly Mulder en 

Peter Bos 2:56 uur en Carla de Jong 3:19 uur. Bij 

poolcirkel denkt iedereen aan ijzige koude, maar dit 

klopt niet helemaal. Het kan er ook warm zijn. 

Volgens voorspellingen van de lopers verleden 

week zou het 16-18 graden worden. 

Ja wat is dan een rondje 16 km voor een bijna 75 

jarige waard? Best veel want over 5 weken gaat er 

een halve marathon in Boedapest gelopen worden 

en moet er getraind worden. Het lopen is hier veel 

makkelijker dan rond de pool op een trail en 

zodoende 

lukt het om bijna net zo hard als onze trail vrienden 

te lopen. Het idee hiervan maakt een mens blij, 

maar natuurlijk is het niet te vergelijken. 

Vandaag moesten onze poolvrienden 31 km trailen, 

dat is wat anders dan 28 luie kilometers over een 

overigens mooi parcours (bedankt Jan) op vlakke 

wegen lopen. Helaas zijn de uitslagen nog niet 

bekend, maar ik denk niet dat zij dat doen in 

dezelfde tijd als ik lopers bij Du Midi heb zien 

aanschuiven voor de koffie. Volgende week maar 

eens vragen of zij lekker hebben gelopen. Ben 

benieuwd.  

Dank aan crew, parcoursmaker en iedereen die 

heeft bijgedragen om vandaag lekker met elkaar te 

lopen.       Aad  



11 augustus 2019 - Insect 

 

 

Het heeft even geduurd maar uiteindelijk heeft onze Jan de routeman het toch prima 

voorelkaar gekregen, het opknappen van het Virulypad. Sloot rechts gedempt, een strak 

geasfalteerd fietspad met 

ernaast een mooi egaal 

schelpen looppad. Dat zal 

een hoop boze blikken 

schelen die scheiding van 

loop- en fietspad, toch ? 

Jammer dat aan de lengte 

niets gewijzigd is. Die is nog 

steeds te lang als opwarmer 

voor de duurloop en te 

vermoeiend als afsluiting ervan. Moeten we toch een misser noemen van onze routeplanner.  

 

Voor de rest van het parcours 

van vandaag niets dan 

complimenten over de route 

hoor. Want het toertje naar, 

door en van het Floriadepark, 

blijft heerlijk, mooi en met 16 

km in totaal aangenaam om te 

lopen.  

 

 

 

Dat de natuur met regelmaat wel de nadelen van rennende tweevoeters ervaart is breed 

bekend doch werd andermaal deze ochtend bevestigd. Het was in dit geval Marc Crombaghs 

die tijdens het ademhappen 

tegelijkertijd een vliegend 

object verorberde en 

daarmee deze populatie met 

één verminderde. Het bleek 

nog een flinke taaie 

vliegende jongen of dame te 

zijn ook want doorslikken 

ging niet en het smaakte 

bovendien van geen kant. 

Dus reed Petra, sneller dan 

Verstappen, met Marc voor 

de zekerheid naar de eerste 

hulp post waar helaas geconstateerd werd dat er voor het insect geen redden maar aan was 

maar Marc gelukkig zonder problemen lekker kan blijven lopen.  

 

 



18 augustus 2019 – Alleen was het niet gelukt.  

 

 

Het vakantiebruin zat er bij de meeste nog op. Natuurlijk hadden we te weinig gelopen. In 

ieder geval niet zoals we van tevoren bedacht hadden. Het was daar te warm; de heuvels 

waren gewoon te stijl; overal wilde honden; er waren geen fietspaden; kinderen wilden vanaf 

7:00 in het zwembad gegooid worden; het hek van het all-inclusive resort was gewoon op 

slot en het was sowieso onmenselijk warm daar. 

Een paar freaks hadden wat korte pre-ontbijt rondjes gedaan als excuus, maar het 

merendeel had aan de rand van het zwembad lokaal gebrouwde gekoelde biertjes getest. 

Terecht natuurlijk; de boog kan niet altijd gespannen zijn. Bovendien is lopen voor de meeste 

een ‘middel’ en geen ‘doel’. Volgens loopliteratuur is Rust ook heel goed. 

 

Vandaag kwam alles samen; Jan liet ons 

vertrouwd door Ypenburg en langs De Vliet 

lopen. Bij de start opperde nog iemand 

ludiek  om handdoeken op stoelen bij Du 

Midi neer te leggen. Handig voor als we 

later een kopje koffie zittend wilde drinken. 

Toen de eerste groep met gestrekte 

ruggen fris van start ging werden al snel 

vakantieanekdotes gedeeld. Kapotte 

remschijven; files van een halve dag; 3 

kinderen in een kleine tent met chronische 

diarree; snurkende buren; harige putjes en 

goedkoop eten. Resort-gangers hadden 

met het ‘onbeperkte armbandjes’ moreel geworsteld; ik kan wel blijven opscheppen en cola-

tics halen; maar wil ik dat wel om 12:00?  

 

Vandaag zondag 18 aug was er geen keuze; er moest gewoon weer gelopen worden. Geen 

lullige excuus rondjes, maar gewoon weer een serieuze lange duurloop. Daar kwamen we 

immers ons bed voor uit. 28 km! Lichaam en geest zaten bij de meeste nog in de 

vakantiestand. De verzorgingshelden hielden ons vandaag overeind. We werden vertroeteld 

met meloen, spekkies, limo en gel. Wat smaakt een stukje meloen na 20 km toch goddelijk. 

Tactisch werd bij een foto-moment gezegd dat we buiken mochten inhouden tijdens het 

maken van de foto. Net als vele anderen hield ik al 20 km m’n buik in. 

Of ik vooral wilde vermelden dat we lege plastic melkpakken moesten verzamelen. Daar was 

een chronisch tekort aan. Iedere loper zou volgende week minimaal 2 lege melkpakken 

moeten meenemen. Het was nog niet zo ver, maar keiharde maatregelen werden geopperd: 

geen melkpak mee; dan geen bekertje meer bijvullen. Het is maar dat u het weet… 

Na 20 km begonnen de groepen uit elkaar te vallen; er werd niet meer gepraat; de lege 

blikken waren gericht op de finish. We huilden stilletjes geluk van binnen toen we een 

overheerlijk waterijsje kregen. 

Ja, het was te ver. Nee, alleen was het zeker niet gelukt. Ja, we hebben Lekker gelopen! 

Grrh 



25 augustus 2019 - Animatieteam 

 

 

Hoe ver gaan ze, onze meisjes van het animatieteam om hun klantjes naar de finish van het 

zondag loopje te brengen ? Het plezieren begon ooit met een bekertje water ergens 

onderweg, getapt vanaf de lastdrager van de fiets. De lopers toen voelden zich verwend en 

waren er blij mee. Het gratis vocht gaf ze energie en voldoende kik tot aan de eindstreep. 

De ontwikkelingen in sportbegeleiding gaan echter snel en de concurrentie in trainings 

mogelijkheden voor lopers is nog niet moordend maar de intensive care fase is/was wel in 

zicht. Reeds eerder is om die reden het animatieteam uitgebreid naar drie jongedames en 

het waterassortiment met sportdrank, fruit, hartige crackers en zoete gelletjes. En met 

succes. Het klantenbestand bleef redelijk in tact en de concurrentie kon niet volgen. De 

lopers genoten en liepen lange afstanden bijna fluitend, in ieder geval constant 

ouwehoerend, naar de eindstreep.  

 

Tot de jongedames recent constateerden dat de sleur er een beetje in sloop en progressie bij 

de klantjes (talenten ?) een onbekend begrip was geworden. En als dan het animeren van 

leuke lopers en loopsters in je bloed zit, dan verzin je toch een andere prestatie 

bevorderende vorm van plezier ? Watersproeipistolen bijvoorbeeld. Als kleine kinderen 

werden de klantjes er vanochtend onderweg door de jongedames mee besproeid en gekoeld 

en als kirrende pubers trokken ze vervolgens soppend tot in hun schoenen verder. De lengte 

van de afstand was geen thema meer. Nee ze wilden snel naar mama om over hun avontuur 

te kunnen vertellen. Oh, oh, oh wat was er lekker gelopen. 

  



1 september 2019 - Lachen 

 

 

"Je gaat sneller als je lacht", zag je 

hem die spreuk op de rug van één de 

lopers vanochtend?  Petra Huf dacht 

waarschijnlijk dat die te mooi is om te 

vergeten en daarom de uitspraak met 

haar digitale tovertoestel visueel 

gemaakt.  

 

Denk er bij twijfel maar even over na 

en merk hoe simpel het is snel (weer) 

energie te krijgen als je de gedachte 

omarmt. Nu is lachen sowieso een 

medicijn tegen kwaaltjes. Dus zal de lach of glimlach tijdens een dip(je) in de training of 

prestatieloop zeker positieve mentale doop opleveren.  

 

Nu we daar nog meer bewust van zijn zullen de voorliggende uitdagingen in Oostland, 

Budapest en Moskou, alsmede de resterende lange afstand trainingen voor Amsterdam 

ongetwijfeld mogelijke zorgrimpels, zelfs zonder Botox, onderdrukken.  

 

Dat worden dus uitsluitend lekkere (kilo)meters komende tijd. Succes ! 

 



8 september 2019 – Halve marathon Budapest 

 

 

Speciale support van mama, papa, 

zus en zwager van Gaby tijdens 

halve marathon van Budapest 

 

Het was feest zondag 8 sept. tijdens 

de halve marathon in Budapest. In 

het land van Gaby liepen de Lekker 

gelopen! Lopers en loopsters niet 

vooraan maar ze hebben wel 

maximaal genoten. 15.000 sporters 

stonden aan de start en liepen 

langs de schitterende linker en 

rechter oever naar de finish. Het 

zicht op de historische gebouwen 

van de stad was prachtig, de 

temperatuur met 20 gr weliswaar 

broeierig en toch aangenaam. De 

meegereisde supporters waren met 

de unieke LG vlag onderweg goed 

te herkennen en lieten hun steun 

luidkeels over het parcours 

schallen. Extra bijzonder was de steun op het 10 km punt van Gaby’s moeder (zelfs nog 2 

koppen kleiner dan Gaby), vader, zus en zwager. 

 

Uiteindelijk finishten alle lopers en loopsters voldaan en werden onderstaande tijden in de 

boeken genoteerd 

Robert 1.50.45  Sheila 1,59.00  Saskia 2.04.38  Tania 2.08.00  Sjaak 2.11.00  

Miranda 2.17.00  Gaby 2.17.01  Ruud 2.20.59  Annemarie 2.21.00   

Anja, Ank, Jan, Lida, Nel, Toos, Ad 2.34.00 

  



15 september 2019 – Gezocht  

 

 

Ook de route richting Abwoudsepolder is met 28 km altijd een mooi rondje. Zeker vandaag 

met vrolijke weersomstandigheden. Een deel van de lopers en loopsters liep de gehele route 

een ander deel spaarde zich met het oog op de 42 km in Moskou komende zondag. Nog een 

aantal anderen liep zelfs te stralen na hun positieve halve marathon ervaring vorige week in 

Boedapest en deed het om die reden vanochtend met minder kilometers.  

 

Hetzelfde rondje zit zeker ook volgend jaar weer in het schema. Maar . . .  . je moet er toch 

niet aan denken dat er dan op 5 km bij 't Haantje geen drank te krijgen is ? Of bij de tweede 

post geen drank en bananen ? En er bij de 

volgende halte geen drank, bananen, 

krenten, gelletjes of spekkies klaar liggen om 

de tank te vullen voor de laatste etappe naar 

de finish ? Inderdaad volgens dit scenario 

zal er ook aan de eindstreep dan geen 

verfrissing zijn en auto staan met lieve 

dames of heren om ons op te vangen.  

 

Omdat we dan misschien geen crew meer 

hebben ! 

 

En dat wil niemand. Zeker weten. Vandaar 

de oproep vandaag aan het verwentafeltje 

 

Gezocht   Nieuwe crewleden   Vast of op afroep   Wie ??? 

 

Wil je vast of af en toe helpen, of ken je iemand, meld het aan 

de bestaande crew of stuur een berichtje naar 

info@lekkergelopen.nl Met de geinteresseerde(n) gaan we dan 

in overleg hoe de verzorging voor 2020 het beste 

georganiseerd kan worden.  

 

Zeg het voort ! 

 

  

mailto:info@lekkergelopen.nl


22 september 2019 - Uitgewaaierd 

 

 

"We" van Lekker gelopen! waren uitgewaaierd vandaag. In alle richtingen hebben we ons 

cluppie onder de aandacht van soortgenoten gebracht. Of dat vanochtend ook op het Rode 

Plein in Moskou is gelukt is nog niet bekend. Onze maatjes die daar de marathon liepen 

zullen ons er ongetwijfeld snel over informeren. En dan gaan we er gemakshalve maar 

vanuit dat ons logo daar uitgedragen is en onze Latijnse karakters voor de Russen 

eenvoudig te vertalen waren.  

Anderen wilden vandaag tijdens de Dam tot 

Dam loop reclame voor ons maken. Door de 

jammerlijke afgelasting van het evenement 

is ook hier echter nog onduidelijkheid over 

de uitkomst van de beoogde promotie.  

Over de mate van aandacht in en rond 

Delftse Hout heden morgen behoeft in ieder 

geval geen enkele twijfel te bestaan. 30 

Representanten verschenen aan de start. Zij 

stiefelden met een aantal keurig en 

voorbeeldig over een deel van het parcours  

 en de anderen zelfs gedurende alle 32 

kilometers. Wel  

   jammer dat het stil was langs de     

    kant. Het meeste publiek stond 

toevallig steeds bij de 

verzorgingstafels en bleek nog  

  drank aan te reiken ook. Met dank 

namens de lopers ! 

  

Over "publiek" gesproken, denk  

 hier nog even aan 

  

 Gezocht    Nieuwe crewleden  

 Vast of op afroep   Wie ??? 

  

  



29 september 2019 - Buitje 

 

 

Altijd lekker zo'n buitje voor het stof, toch ? Nou ja misschien iets minder na een week 

waarmee het watertekort in één keer van de probleemlijst geschrapt kon worden. En, laten 

we eerlijk zijn, voor de gemiddelde amateur loper ook niet echt aantrekkelijk om je bed voor 

uit te komen om vroeg op zondag morgen 10, 15 of 25 km te lopen.  

 

Dat er ondanks de 100 % vochtigheid toch 38 lopers vanochtend aan de start verschenen 

komt dan waarschijnlijk omdat zij zichzelf niet als een gemiddelde amateur loper zien. En 

gelijk hebben ze. Als je net vorig weekeinde je marathonmedaille in Moskou hebt opgehaald 

en nu alweer in korte broek mee dartelt ben je bovengemiddeld. Dat geldt vanzelfsprekend 

ook voor de fanaten die voor Amsterdam en New York trainen en ook startten en niet 

klaagden over het gesop.  

 

Er stonden er zelfs zonder trainingsdoel voor de korte termijn aan de start. Ook zij lieten de 

nattigheid het lichaam, en de spieren in het bijzonder, belasten tijdens hun tocht naar 

plekken waar je de crew graag ziet 

staan. Dan ben je eveneens apart 

hoor.  

 

Één nadeel is er nog wel aan dit 

weertype. Het in relatie kwalificeren 

van de crew is moeilijk. Die dames 

zijn al(tijd) bijzonder, of meer 

bijzonder of bijzonderst (m.a.w. beter 

kan niet). 

 

Conclusie ? Ondanks de regen, er is 

lekker gelopen.  

  



6 oktober 2019 – Kopie 

 

 

Voor het loopverhaal van 

vandaag kunnen we het 

verslag en de foto's van 

vorige week wel kopieëren. 

De route was anders en de 

afstand korter maar de 

omstandigheden gelijk. 

Regen dus. Van start tot finish 

nattigheid. Bij vertrek heb je al 

meelij met elkaar. Want op 

gang komen weet je gaat 

moeizamer, de handen blijven 

langer koud en met een beetje 

pech stap je binnen een 

minuut ongewild in een plas en loop je de 

rest van de rit met natte, dus koude voeten.  

 

Ondanks de aangepaste kleding nodigden 

de omstandigheden in het begin dan ook 

niet uit tot veel vreugde. Tot gemopper leidt 

dat merkwaardigerwijs zelden, want aan het 

eind is de voldoening altijd groot is bekend 

en blijven enkel de goede momenten het 

geheugen vullen. Met de service van de dames 

en heer in de bediening bijvoorbeeld. Met 

regenpak deze keer en tweemaal beschut met 

overkapping tijdens het tappen. Nee ook die 

mopperden niet. 

 

En volgende week, weer regen ? Maakt niet 

uit, dan is het maar kort met de laatste 10 km 

uit het schema. Met start en aankomst bij de 

duivenclub en extra koffie en koek ter 

afronding.  

 

N.b. 

Crew leden worden nog steeds gezocht ! 

 

 
 
 

  



6 oktober 2019 – Dank ! 

 

 

Inmiddels loop ik al weer heel wat jaartjes (maar liefst 12 jaar) mee met Lekkergelopen. 

Helaas heb ik het aantal gelopen kilometers niet genoteerd, maar ik denk dat het een 

indrukwekkend aantal is. Het gebeurt zelden dat er een loopochtend met minder dan 15 

kilometer staat gepland. De eerste jaren lag de focus vooral op het lopen van marathons 

(vaak wel twee per jaar), de laatste tijd vind ik dat minder belangrijk en ben ik het trailen aan 

het ontdekken.  

Al vanaf het allereerste begin dat ik bij Lekker gelopen! loop, worden we tijdens dat lopen 

verzorgd door de CREW. Welke afstand er ook staat gepland, welk weer het ook is, de 

CREW is er echt altijd. In de beginjaren vlogen de plasticbekertjes nog wel eens weg en 

hadden de crewleden nog niet een eigen outfit. Dat soort zaken is in de loop van de jaren 

veranderd. Wat er niet is veranderd, zijn de vaste, vertrouwde gezichten van de crew én het 

fijne gevoel wanneer ik hen tijdens het lopen in het oog krijg. Ik weet dan dat we weer goed 

zullen worden verzorgd. Ik vind dat niet vanzelfsprekend, maar spreek mijn waardering 

daarvoor te weinig uit. Vandaar dat ik ze via dit stukje graag hartelijk wil BEDANKEN voor 

hun jarenlange verzorging en support. Bij dezen.                            Elly Mulder

 



13 oktober 2019 - Voetafdruk 

 

 

De vraag van Rob Bouman een paar weken 

geleden waarom wij geen kartonnen in plaats van 

plastic bekertjes gebruiken voor de bevochtiging 

van de lopers, was even logisch als 

confronterend. "Eh . .  niet aan gedacht" en iets 

over prijs werd er gemompeld.  

 

 

De opmerking van Rob (die 

met zijn hoveniersbedrijf 

vanzelfsprekend uitsluitend 

groen ademt, denkt en 

handelt) bleek vervolgens bij 

de crew dames wel het ene 

oor ingegaan te zijn maar 

niet eruit. Zij 

zouden zich direct 

op de wisseling 

van product 

oriënteren (ja, de wekelijkse inkoop doen zij ook 

voor ons). Echter sneller dan Kipchoge gisteren in 

Wenen liep, berichtte Rob onze dames dat 

hoveniersbedrijf 

Bouman ons per 

direct sponsort met 

10.000 gratis 

kartonnen bekers ! 

 

             Vanochtend hebben we er   

                            al uit gedronken, na afloop  

 werden ze ingezameld en 

morgen liggen ze bij het 

oudpapier. Mooi toch, die 

kleine ecologische 

voetafdruk en blijvende herinnering aan onze 

verantwoordelijkheid voor het milieu? Met veel 

dank aan Bouwman Hoveniersbedrijf. 

 

En hoe het lopen verliep vanochtend ? Gewoon 

lekker. De laatste 10 km uit het schema waren 

voor niemand een probleem en bevestigden dat 

zij die volgende week in Amsterdam starten dat 

vol vertrouwen kunnen doen. De overigen kunnen zich voor een lekker rondje gewoon bij Du 

Midi melden. 

  



20 oktober 2019 – De geest uitlaten 

 

Hoera! Het was droog vandaag! De zon deed haar uiterste best 

om door de wolken heen te prikken maar bleef waterig. Het was 

met 12 graden zo’n deel in het jaar dat je niet wist waar je aan toe 

was. Sommigen liepen in korte, anderen al in lange broek. Bij de 

meeste lopers ging na 5 km de jas uit en liepen we in T-shirt door 

de Randstadpolder.  

Natuurlijk werd de werkweek besproken. Boerenfile-leed, 

ontslagrondes, partners met burn-out. Alles kwam voorbij op onze kleine 20 km. Het luchtte 

op. Hardlopen is je geest uitlaten. 

Het viel niet direct op, maar het voelde anders. De plastic bekers waren 

vervangen door verstandige varianten. Een niet nader te noemen 

hardloper had 10.000 kartonnen drinkbekers geschonken. Hiermee werd 

gelijk de Lekker gelopen! footprint gereduceerd. Wij fantaseerden verder 

over de de-plastificering van ons hardlopen. Hennep T-shirts, papieren 

schoenen of gewoon massaal lekker op de blote voeten. 

Tijdens de 3e pitstop hadden 3 helden al ingeschreven op de niet-te-

ontkomen-inschrijflijsten, maar het moeten er meer worden. Lekker 

gelopen! is immers op zoek naar helden die af&toe willen bijspringen in de 

verzorging. Naar keuze structureel of incidenteel. .  

 

Meerdere New York marathonlopers liepen afgetraind één van hun laatste 

voorbereidingsrondes. Ze hadden afgelopen periode alle hoeken en gaten van de regio 

gelopen. Waren zichtbaar in shape en mentaal er helemaal klaar 

voor. Het was nu nog een kwestie van heen en weer vliegen en 

die 42 km aftikken.  

De route leidde ons vandaag om de Nieuwe Driemans polder. Dit 

nieuwe natuur/overstroom/recreatiegebied krijgt steeds duidelijker 

vorm. Over een paar jaar lopen wij rondjes rond nieuwe 

kunstmatige meertjes en weten wij niet beter. 

Het kopje koffie na het hardlopen bij Du Midi was massaal omgedoopt tot ‘na-taarten’. 

Enorme appelstukken met slagroom schoven naar binnen (met de hand). Het personeel 

benadrukte dat het allemaal gezonden ingrediënten waren en de meeste lopers knikten met 

volle mond. Vingers werden ongegeneerd afgelikt en één taarteter 

hield zich in om niet het bordje af te likken.  

De voorzichtige suggestie voor een herstelbiertje werd resoluut 

door een mede-loper afgestraft. De alcohol zou direct het 

testosteron nivo uit balans slaan waardoor héél de training in een 

keer zinloos was geworden. Chocomelk met slagroom mocht wel, 



maar ik bedankte beleefd en hield het bij een traditioneel Du 

Midi-capuccinootje met koekje. Er schijnen overigens lopers te 

zijn die het koekje bij Du Midi altijd verstandig laten liggen. 

Wellicht dat we daar volgende week eens veldonderzoek naar 

kunnend doen.  

 

Al met al was het weer heerlijk om zo droog een rondje te doen. 

De accu’s zijn weer opgeladen en de geesten tot rust gekomen. 

We hebben vandaag weer Lekker Gelopen. 

 

Grrh  



27 oktober 2019 - Dissonant 

 

 

Het frisse tegenwindje was de enige dissonant 

vanochtend tijdens het rondje Hoornbrug. De afstand 

van iets minder dan 15 km daarentegen bijna ideaal. 

In ieder geval geschikt genoeg voor het eerste herstel 

van de helden die vorige week Amsterdam en Brugge 

en Boedapest verblijdden met hun marathon 

deelname. Alle medaille winnaars nog gefeliciteerd 

trouwens.  

 
Ook voor de talenten die over zeven dagen 42 km 

door New York rennen was het een geschikte 

afsluiting van al hun inspanningen om op tijd te 

kunnen pieken. Succes allemaal daar. 

 

Bijna vanzelfsprekend was het ook voor de overigen 

van de 48 starters een heerlijke happening. Geen 

tempoverplichtingen, de tegenwind veranderde na 7 

km in een zetje in de rug, de loopmaatjes waren allen 

goed gehumeurd en de menukaart van de mobiele 

kantine bood de bekende voedzame gerechten. 

Wederom met charme door de hofdames geserveerd.  

 

Hoe mooi is het dat we weer lekker hebben gelopen? 

 

N.b. 

Uit de Rabo clubactie zijn we weer als één van de 

winnaars uit de bus gekomen. 

A.s. zondag voor aanvang van de start wordt om 

08.45 uur de cheque aan onze penningmeester 

overhandigd. Zorg dat je om 08.40 uur aanwezig bent 

en we met cheque op de foto kunnen. 

 

 

 

  



3 november 2019 – Rabo cheque 

 

 

Zo dat was nog eens leuk starten vanochtend met de door de Rabobank overhandigde 

cheque op zak. De aankondiging van een prijs was er al, doch het bedrag op de cheque tot 

de overhandiging vanmorgen nog onbekend. Toen echter Rabo Linda (Lansbergen), ja zeker 

schoondochter van)) mededeelde dat er vanuit de clubactie maar liefst € 580,69 naar de 

rekening van onze penningmeester zal worden overgemaakt, ontwaakten alle levende 

organismen in een straal van 1 km rond Du Midi door het luid gejuich van alle aanwezige 

lopers. 

 
Rabobank heel veel dank ! We zullen er gepast gebruik van maken en over de lage rente op 

onze spaarcentjes voorlopig niet klagen. 

 

Na de ceremonie liepen we met de Euro's op het netvlies en glimlach tot achter de oren 

vervolgens een lekker rondje van 16 km naar het Floriade park en door het Balijbos. Dat we 

ter afsluiting door de parcoursbouwer(s) nogmaals over dat ellendige Viruly pad gestuurd 

werden, deerde niet meer. De volgende keer nemen we de bus voor dat stukkie. Geld zat.  

  

 



8 november 2019 - Verslag New York City Marathon 2019 

 

 

Het begon allemaal op de laatste zondag van 2018. We hadden net ons rondje gelopen bij 

de Duivenclub in Nootdorp en zaten grotendeels met lopers uit tempogroep 2 van Lekker 

gelopen! aan tafel voor een bakkie. Dat doen we namelijk (bijna) altijd na een rustig 

duurloopje op de zondagochtend, dus nu ook. Ria had nog geen room mate voor de NYC 

Marathon 2019, dus er werd een beroep op mij gedaan. Of ik nog wat te doen had in het 

weekend van 3 november. Ehh…. nou ja…. ik heb dan net Moskou achter de rug en ik zou 

Mascha Favre ook nog hazen in Amsterdam. Dus eigenlijk kwam het helemaal niet goed uit. 

Ik zei dat ik er nog wel over na zou denken. 

 

Een uurtje later was ik thuis en gooide het voorval in de groep. Ik kreeg een reactie waar ik 

totaal niet op gerekend had: “Natuurlijk, moet je doen!” Je werkt er tenslotte hard genoeg 

voor, dus je hebt het verdiend. Nou, oké dan. Een zo geschiedde….. ik zou (weer) naar de 

NYC Marathon gaan. Mijn 1e had ik namelijk in 2005 gelopen. Dit zou dus…. na Rotterdam 

en Moskou de Grand Final van 2019 worden en tevens de 21e marathon uit mijn hardloop 

baan (of is het hardloop-loopbaan?) Anyway, de afspraak stond! 

Bijna 10 maanden later en de trip naar New York stond letterlijk voor de deur. Zonder 

kleerscheuren Moskou overleefd en in Amsterdam bleef het hazen beperkt tot slechts 16,7 

km. Het herstel verliep voorspoedig en dat betekende ook “vertrouwen”, veel vertrouwen. 

Wij – Ellen, Margreet, Hieka, Carla van Bemmelen, André, Michaël, Eamon, Ria, Ad van 

Benten en ik – zouden met Rijnmond-reizen naar de Big Apple afreizen. Daarnaast reisden 

ook Marianne (vrouw van André) en Corynne (vriendin van Ria) mee om ons te voorzien van 

de nodige support.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Op woensdag stonden we dan met een grote groep rode jassen op Schiphol. Rood, omdat 

we dan beter herkend zouden worden. Daarnaast zouden de Amerikanen ons dan sneller 

door de douane loodsen. Met enige tegenzin heb ik die Rijnmond-jas uit begin jaren 80 ook 

maar aangetrokken (voor één keer dan). Ik voelde me echt een mak schaap in een kudde: 

vreselijk! Ik had me al voorgenomen om deze jas in het startvak te doneren aan een zwerver, 



maar later bedacht ik me dat dat niet zo handig zou zijn. Je wilt namelijk niet dat een dakloze 

Amerikaan op een later moment ook voor schut loopt, dus ik heb hem maar weer 

meegenomen naar huis. Het gevolg was wel dat ik drie jassen ingepakt had voor onze 

onvergetelijke trip naar NYC. Geeft niets! Iedere man vertoont zo nu en dan vrouwelijke 

trekjes. Ik dus ook. 

 

Op woensdag 30 oktober rond het middaguur (lokale tijd) arriveerden we op Newark Airport 

in de staat New Jersey. Ik en nog 264 Rijnmond-reizigers zouden aan deze kant van de 

Hudson rivier verblijven. Dit bleek strategisch een zeer goed plek te zijn. Niet alleen waren 

de hotelkamers hier goedkoper (lees: minder duur), maar ook het vervoer naar Manhattan is 

met de stadsbus een makkie. Het grootste voordeel was toch wel het feit dat we vanuit 

Secaucus  (spreek je uit als: CeeKouwKus) pas een uur later naar de start op Staten Island 

zouden hoeven afreizen. Wij zouden daardoor op Marathon-day pas om 05.00u op moeten 

staan. Kun je nagaan hoe vroeg de rest van de 60.000 lopers hun nest uit moesten. De rest 

van de woensdag hadden we “vrij”. Een deel bleef bij het hotel, terwijl de anderen de weg 

naar Manhattan wisten te vinden. Ad, Hieka, André en Marianne waren al een dag eerder 

gearriveerd, dus zij stonden te trappelen om ons weer te zien. 

Donderdagochtend werd om 7.00u !! gestart met een rustige training in de omgeving van het 

“Cheeseburger in Paradise” Restaurant ofwel Rijnmond Headquarters. De meute werd in 

drie groepen verdeeld om zoveel als mogelijk met de tempoverschillen van de lopers 

rekening te houden. Na een klein uurtje waren we alweer terug en konden we aan het 

bijzonder uitgebreide ontbijt beginnen. Daar was je ook al gauw een uur mee bezig: Jammie! 

 

Die dag stond ook een boottocht gepland over de Hudson en East river. Vanwege het 

slechte weer die dag stond het grootste deel van de groep onder een afdak of zocht zijn of 

haar heil binnen op. Heb je zo’n mooie rode anti-regen-wind-alles jas, ga je nog onder een 

afdak staan! Ik had hem lekker thuis gelaten, dus ik had een excuus om binnen te staan.  

De tocht bracht ons langs de geweldige skyline van de even zo geweldige stad. De grauwe 

achtergrond was een klein smetje, maar dat zou in de dagen erna ruimschoots goedgemaakt 

worden. We voeren onder zowel de Brooklyn bridge als de Manhattan bridge door richting de 

Queensboro bridge. Dat was namelijk precies het 25 km punt van de marathon. Zo konden 

we ons alvast zorgen gaan maken over dit “heuveltje” op Marathon-day.Terug via dezelfde 

route en na een klein uurtje stonden we alweer aan wal. Van hieruit was het een kwartiertje 

lopen naar de Expo.  Dat was voor mij toch wel het hoogtepunt van de dag. Startnummer 

ophalen, verdwalen in de hele grote New Balance – show. Zij hadden namelijk alles uit de 

kast gehaald om duidelijk te maken dat zij “DE” sponsor zijn van de NYC marathon. Het 

enthousiasme van de medewerkers kende daar ook al geen grenzen. Sta je aan de kassa 



om je extra running gear af te rekenen, wordt er aan je gevraagd of je al eerder deze 

marathon hebt gelopen. Ik kon bevestigen dat het mijn tweede was. Nou, dat heb ik 

geweten! “WE HAVE A SECOND TIME RUNNER HERE FROM THE NETHERLANDS” klonk 

het door de hal. De rest van het complete kassapersoneel knalde daar nog eens met 100 

Decibel overheen: WOEHOEHOE!!! 

Ik stak mijn arm in de lucht alsof ik de marathon had gewonnen. Er kwam een grijns op mijn 

gezicht die wel even bleef zitten. Geweldig die sfeer! Als dat de voorbode ging worden van 

wat zondag ging komen, dan hoefde ik me geen enkele zorgen te maken, haha….. NOT! 

Nadat iedereen van de Lekker gelopen! groep zijn of haar spullen had opgehaald werd er 

nog even tijd vrij gemaakt voor een paar groepsfoto’s. Het nieuwe Marathon shirt is namelijk 

van bijzonder mooie kwaliteit. Daar wil je dus wel in gezien worden. 

 

De lunch was inmiddels ook naar binnen gewerkt dus een wandeling over de Highline zou 

een mooie afsluiting van de middag worden. Terug naar het hotel zouden we voorlopig niet 

gaan. We zouden immers naar de musical Tina gaan. Nu ben ik totaal geen musical-fan 

maar dit wilde ik toch echt niet missen, nota bene op Broadway! Ik hoefde nergens voor te 

vrezen want het overtrof al mijn verwachtingen. Wat een spektakelstuk. Allemaal bekende 

nummers maar op hele originele wijze gebracht: fantastisch! Met een zeer voldaan gevoel 

werden we na afloop teruggebracht naar het hotel met bussen. Was ook allemaal geregeld 

door Rijnmond: toppie!  

 

De vrijdag was het begin van een serie bijzonder mooie herstdagen. Volop zon en een 

aangenaam temperatuurtje. Ik kon dus wederom mijn favoriet (rode) jas thuislaten.  

Dit zou de laatste dag worden van onze trip die helemaal volgepland was met activiteiten. In 

de ochtend gingen de (meeste) mannen naar de Entrepid. Dit is een vliegdekschip dat in de 

Tweede Wereldoorlog is gebouwd en ingezet in voornamelijk Azië. De vrouwen (+Eamon) 

zouden gaan shoppen in Downtown Manhattan. ‘s Middags gingen we met de fiets zowel de 

Brooklyn Bridge als de Manhattan Bridge over. Dit zorgde voor fenomenale kiekjes, zeker 

met een strakblauwe lucht als decor. Ik kon er maar geen genoeg van krijgen en heb al mijn 

rolletjes vol geschoten. 

 

De zaterdag was voor mij de gelegenheid om souvenirs te kopen voor het thuisfront. Het 

wordt namelijk altijd zeer gewaardeerd als je iets meeneemt en dan maakt het niet uit waar 

het vandaan komt. De rest van de groep ging naar Central Park voor een wandeling en 

groepsfoto in en rondom de finish van de marathon. Omdat ik dit in 2005 ook al eens had 

meegemaakt, had ik besloten om er een winkelochtend van te maken …. en met succes.  

 

In de loop van middag keerden we allen terug naar het hotel, waarna er gestart werd met de 

echt serieuze zaken. Het was immers de dag voor Marathon-day dus de spanning begon 

langzamerhand toe te nemen, dus ook bij mij. Moskou lag pas 6 weken achter me, dus het 

zou pas zondag blijken hoe goed ik hersteld was van deze (ook zeer bijzondere) marathon. 

Helemaal gerust was ik er ook niet op. Maar ja, dat geldt voor elke marathon. Het maakt niet 

uit hoe goed je getraind was, de dag van de waarheid bepaalde of je er klaar voor was of 

niet. Voor het einde van de middag had ik al mijn spullen al klaargelegd: startnummer 

opgespeld, pleisters voor de tepels (ja, ook mannen moeten daar voorzichtig mee zijn!) en 

vaseline voor alles wat je vergeten had af te plakken. Vul zelf maar in waar je dit kan 



smeren. Ik kan je vertellen dat zondagochtend de pot nagenoeg leeg was voordat we 

vertrokken richting Staten Island. Natuurlijk moest er ook een poncho mee en “The Hand”. 

“The Hand” was een schuimrubberen hand waarmee je “High Fives” kon geven aan iedereen 

die zijn hand uitstak tijdens de marathon. Ik had deze de dag ervoor bij de Nike store 

gekregen omdat ik me daar als VIP had aangemeld. Daarnaast kreeg ik ook nog eens een 

koeienbel en een hoorn plus confetti. Die attributen heb ik maar thuis gelaten want dat past 

allemaal niet meer in mijn tassie. 

Natuurlijk werden we ‘s avonds getrakteerd op een pastaparty, wat inhield dat we nog eens 

even lekker koolhydraten konden stapelen in het “Cheeseburger in Paradise” Restaurant. Na 

afloop trok iedereen zich terug en deed zijn of haar ritueel voor de dag die ging komen. Bij 

mij ging om 21.30 u het licht uit. En ik heb toch lekker geslapen!  

Marathon-day (3/11/2019): 

Een wekker zetten heeft bij mij geen enkele zin. Ik word toch wel wakker voordat hij afgaat. 

Zeker als de wintertijd die nacht ook nog eens ingaat. Dit betekende dat het tijdsverschil met 

Nederland inmiddels was opgelopen tot 6 uur. Lekker hoor een extra uurtje pitten. Of ik 

uitgerust was? Nou, zo voelde het wel. Dus opgewekt sprong ik (om 05.00u) mijn queensize 

bed uit en trok mijn hardloopkleren aan. Ria was natuurlijk ook al wakker en begon met 

hetzelfde ritueel. Even voor de duidelijkheid: Ria had een “eigen” queensize bed, dus 

mochten jullie hier vragen over hebben, bij deze beantwoord.   

Binnen 20 minuten waren we klaar om te gaan ontbijten. Ik had niet zoveel trek maar ik 

moest toch wat eten. Lopen op een lege maag is “killing” voor elke langeafstandsloper. 

Omdat ik pas om 10.10u zou starten, betekende dit een overbrugging van minimaal 5 uur, 

dus ik moest wel wat eten meenemen richting het startvak. Ik gooide mijn bidon vol met melk 

en ijsblokjes zodat ik later die ochtend mijn ontbijtshake kon maken. Daarmee had ik 

voldoende voeding binnen gekregen om mee te starten. 

Om 6.50u vertrokken de lopers (zonder supporters) met vier bussen naar Staten Island. Wij 

hoefden dus niet via de Lincoln tunnel, Manhattan, Queens, Brooklyn en de Verrazano 

Narrows Bridge. Dit scheelde ons een heel uur. Mooi meegenomen toch?! 

Dus lekker de bloedhete bus in. Ja de chauffeur had de airco effe op zomerse waarden 

ingesteld… the Idiot! Het gevolg was dat bijna iedereen in zijn hemd zat. Nou laat maar, 

loslaten en focus op datgene wat ons te wachten stond. Dat was namelijk al lastig genoeg. 

Na een klein uurtje en toch de nodige file konden we dan eindelijk de bus uit en het 

startterrein op. Ik zocht eerst een comfortabel plekje op in de zon, zodat ik me rustig kon 

voorbereiden. Ik zou starten om 10.10u dus ik had op dat moment nog ruim twee uur de tijd. 

Lekker, geen stress (nou een beetje dan) en dus even gestrekt. Ik nam daarom uitgebreid de 

tijd om even de mensen, die me het meest dierbaar zijn, op een WhatsApp Videocall te 

trakteren. En elke keer weer krijgen de emoties direct de overhand. Ja, daar sta je dan op 

duizenden kilometers van Delfgauw in je eentje jezelf een beetje moed in te praten. 

Natuurlijk fantastisch dat dit überhaupt mogelijk is. Ik kreeg er een adrenaline-shot van dat 

zijn weerga niet kende. Ik voelde me geweldig en dat is zo gebleven tot op de dag van 

vandaag. Met uitzondering dan van dat laatste stukje tijdens het duurloopje wat spoedig zou 

volgen, maar daarover zo meteen meer. Inmiddels was het 8.45u en ik duwde mijn 

geprepareerde ontbijtshake naar binnen. Lekker zo’n milkshake zo net voor de marathon. Ik 

hoefde daarna niet meer te eten en te drinken tot aan de start. Ik pakte mijn transparante tas 



in die we van de organisatie op de Expo hadden ontvangen. Mijn gelletjes in mijn flipbelt en 

natuurlijk “The Hand”. Deze had tot nu toe als billen-protector gediend en zou nu zijn 

oorspronkelijke functie gaan vervullen namelijk: het geven van High Fives :). 

Zo, tas ingeleverd. Nu nog even naar het toilet. Ondanks dat ik mijn darmen al meerdere 

keren had geleegd voordat we de bus instapten, is het een must dat je ongeveer drie 

kwartier voor de start toch nog even gaat. Nou, dat even duurt dan ca. twintig minuten want 

er staat een klein rijtje lopers voor de Dixies. Niet te geloven. Waarom hebben ze niet, net 

als in Nederland, die quattro urinoirs? Dan kun je met zijn vieren tegelijkertijd naar 

andermans en jouw eigen gezeik luisteren! Dat geeft dan ook nog eens extra capaciteit voor 

de dames. Maar ja, ik begrijp wel meer dingen niet. Dus loslaten en rustig je beurt 

afwachten. Die kwam uiteindelijk en ik ging met een lege blaas (nee, geen grote boodschap 

dit keer!) richting Wave 2 – Coral E. Eenmaal binnen deed ik mijn poncho uit en mijn oude 

kleding (Nee, niet de Rijnmond-jas). Ik heb je al uitgelegd waarom. Niet lang daarna kwam 

de meute op gang en wandelden we naar het begin van de Verrazano Narrows Bridge. Ik 

maakte nog even een kort filmpje van mezelf met de meute en zwaaide met “The Hand” naar 

de camera. Nog net voor de start kon ik hem nog versturen. Zo, nu is het tijd voor het echte 

werk. Normaal gun ik mezelf geen tijd voor randzaken, maar op de één of andere manier 

was ik bijzonder ontspannen. Dat kwam natuurlijk door het recente contact met Nederland. Ik 

voelde me nog steeds goed. 

BOEM, daar klonk het startschot en we waren los…… Ik kwam snel in mijn vertrouwde ritme, 

weliswaar met mijn misvormde rechterhand, maar daar merkte ik weinig van. We konden 

direct aan een klimmetje van 1,5 km beginnen, want deze brug had een lengte van 3 km. 

De helling was niet zo stijl dus ik kon met gemak mijn tempo vasthouden zonder dat mijn 

hartslag de lucht in zou vliegen. Eenmaal halverwege deze bult even genieten van het 

uitzicht op de fantastische skyline van Manhattan. Het feit dat ik hier na 2005 weer mocht 

lopen, was toch even een momentje om bij stil te staan. Alles lijkt zo vanzelfsprekend, maar 

niets is minder waar. De dierbaren die ik sinds (met name) 8 november 2003 had verloren, 

zorgden weer even voor een brok in mijn keel. Ik ben nog gezond en kan marathons lopen. 

Hoe geweldig is dat!!! Focus Lucien! 

 

Oh ja, ik was een rondje richting Central Park aan het rennen. Ondertussen had ik de 

Verrazano Narrows bridge achter me gelaten en daar stonden de eerste toeschouwers. Al 

snel werden het rijen dik en dat veranderde niet meer tot aan de finish. Ongelofelijk die 

Amerikanen. Je kunt veel van ze vinden, maar enthousiast zijn ze zeker en hoe! 

Niet alleen gewone burgers, maar ook politieagenten stonden je luidruchtig toe te juichen. 

“You GOT This!” You got what? Nou gewoon: “This!” Ik nam aan dat ze hiermee bedoelden 

dat ik alles onder controle had en de finish hoe dan ook zou gaan halen. Precies, dat had ik 

me ook voorgenomen. Het zou gaan gebeuren, No matter what! Op een gegeven ogenblik 

zag ik in de verte een jongetje van een jaar of zes staan. Hij stak zijn hand uit en hoopte op 

een high five van één van de bijna 60.000 lopers. Erg vrolijk keek hij (nog) niet. 

Ik had met “The Hand” al meerdere klappen uitgedeeld en dat voelde goed. Maar ik bedacht 

me ook dat ik hier geen 42 km mee zou gaan zeulen. Dus ik stopte bij dat jongetje dat 

vergezeld was van een nog jonger broertje op de arm van zijn vader. Ik nam afscheid van 

mijn “Hand” en gaf hem aan het jochie. “Here for you! Enjoy!” Je had die blik moeten zien 



van hem en niet te vergeten – zijn vader! Hun dag kon niet meer stuk. Die van mij ook niet 

meer. 

Ik vervolgde mijn avontuur in een comfortabel tempo van 5:15/km. Soms wat sneller en soms 

wat trager. Dit gebeurde dan met name op de vele hellingen die als vals plat bestempeld 

waren. Hartslag was goed en geen reden tot ongerustheid. Zo vlogen de kilometers voorbij 

tot aan kilometer 17. Hoorde ik ineens mijn naam “LUUSJENNNNNN!!!!” Huh, hoorde ik dat 

nu goed? Ja, het was toch echt mijn naam. Er heeft namelijk niemand anders dezelfde naam 

op deze aardkloot, behalve dan die Belgische wielrenner uit vervlogen tijden. Voor de 

kenners (en ouderen onder ons: Lucien van Impe). Nee, stonden daar ineens twee (niet één 

maar twee) buurvrouwen uit “de straat”. Echt niet normaal! Ik was helemaal flabbergasted. 

Wat bleek, dit zijn namelijk ook vriendinnen van Hieka, dus eigenlijk was het een verrassing 

voor haar en dus niet voor mij. Maar goed, dit neemt niet weg dat ze voor mij niet zouden 

juichen, integendeel! Ik gaf een high five met mijn gewone hand, want die misvormde had ik 

dus niet meer. Jeezes, wat gebeurt hier allemaal! Ik was nu al benieuwd naar de reactie van 

Hieka als zij dit punt zou passeren. Ik keek ze nog even na en kwam daarna weer in mijn 

bekende trance. De lastigste heuvels zouden nog komen en dat zou niet lang meer duren.  

 

Ondertussen zag ik ook iemands IPhone 8 op straat liggen. Jee, je zou je telefoon maar 

verliezen. Vind hem dan maar eens terug (en dan hopen dat er geen 30.000 lopers overheen 

gegaan zijn). Pas een kilometer verder kwam er ineens een jonge vrouw tegen de stroom in 

rennen met gevaar voor eigen leven. Zij was er dus pas vrij laat achter gekomen dat ze haar 

levensgeschiedenis had verloren. Die vind je dus echt nooit meer terug. Succes! 

Halverwege en in een niet onverdienstelijke tijd: 1u50m. Niet veel later kwam de beruchte 

Queensboro Bridge. Een pittige helling met de top op precies 25km. Daarna weer naar 

beneden richting 1st Avenue. Ik nam kleine stapjes en leunde iets naar voren zodat het niet 

te veel kracht kostte. Als je op dit punt al moe was, dan had de kramp je echt een serieuze 

tik uit kunnen delen! Bij mij gebeurde dat niet, want ik had voldoende vocht in mijn lijf en 

dronk een extra bekertje bij elke drinkpost. Overigens stonden die op elke mijl. Ja, je leest 

het goed. Niet voor te stellen, maar wel heel erg fijn. Mijn tempo zakte iets in, maar dat zou ik 

vrij kort daarna alweer ruimschoots goed gaan maken. Over het hoogtepunt heen nam de 

zwaartekracht het van me over.  

 

Nog één bocht en dan 1st Avenue op. Een oorverdovend lawaai van schreeuwende 

toeschouwers kwam als een tsunami over je heen. Kippenvel-momentje! Ik krijg het nu weer 

nu ik dit verslag schrijf. Man man man! Echt niet normaal! 

 

Daarna volgden de lange kilometers richting the Bronx. Met uitzondering van een paar 

heuveltjes was dit stuk vooral licht dalend, wat goed voor het herstel was. Op deze avenue 

was ook het 28 km punt. Daar stonden de supporters van de Rijnmond groep. Ik moest eerst 

wel even goed kijken, maar uiteindelijk zag ik ze weer: de rode jassen brigade. Even een 

dankbare blik naar links en door naar de finish. 

 

Net als in Moskou – 6 weken eerder – wilde ik met muziek op mijn hoofd lopen. Langs de 

route was de muziek van de talloze bands zeer welkom, maar nu de laatste fase van deze 

marathon in aantocht was, wilde ik toch vooral mijn eigen muziek horen. Dus ik koppelde 



mijn Jaybird oortjes met mijn geweldige Garmin Fenix 5 Plus en kreeg (figuurlijk) vleugels. 

En jawel, als eerste “Every tear is a Waterfall” van ColdPlay. Knallen, net als in Moskou. Van 

dit nummer word ik echt heel blij. Huppekee, op naar kilometer 35. De volgende helling had 

zich alweer gemeld: Willis Avenue Bridge. Een venijnig dingetje, bleek al snel. Diverse lopers 

hielden het al voor gezien en waren gaan wandelen of hadden een vervroegde lunchpauze 

ingelast. Ik probeerde het te negeren en dat lukte aardig. Inmiddels had ColdPlay plaats 

gemaakt voor de Imagine Dragons. Ja, dit is een band die mij ook keer op keer weet te raken 

met hun fantastische muziek. Met “Walking the Wire” op mijn hoofd moest ik wel even een 

traantje wegvegen. Gewoon omdat ik aan het genieten ben van deze trip. Denkend aan de 

fijne mensen die ik ken, mijn hardloopmaatjes. Laat ik het volume nog maar even harder 

zetten….. 

 

Linksaf richting Harlem waarna we nog een keer linksaf via de Madison Avenue Bridge de 

5th Avenue op zouden draaien. Nu volgde een lang stuk, meestal licht dalend, richting 

Central Park. Inmiddels hadden steeds meer lopers ervoor gekozen om te gaan wandelen. 

Ik dacht daar geen moment aan, want ik voelde me beresterk. Oké, ik begon natuurlijk wel 

moe te worden, maar de verzuring bleef vooralsnog uit. Want dat zou onherroepelijk kramp 

betekenen en dus einde wedstrijd. Ik nam nog een SiS gelletje want ik had er zes 

meegenomen. Drie voor de eerste 25 km, twee met cafeïne voor de laatste 10 km en één die 

ik toch wel zou verliezen onderweg. En dat gebeurde ook! Nog even een helling en dan 

Central Park in. Bijna bij de finish …. of toch niet? 

 

De komende kilometers bleken echt een Heartbreak Hill. Voor degene die ook in Dublin heeft 

gelopen, weet waarover ik het heb. Er volgden namelijk heuvels die ogenschijnlijk makkelijk 

te bedwingen zijn, totdat je er zelf op loopt met 37 km in de benen! Godgloeiende….. Eerst 

een licht steekje in mijn linkerkuit, daarna een vreemde prik in mijn rechterlies. Als dat maar 

geen voorbode is van…… 

 

Ik paste mijn loopstijl iets aan (voor zover daar nog sprake van was) door mijn knieën minder 

hoog op te tillen en niet meer op mijn middenvoet te landen. Dit leek te helpen. Vanaf dat 

moment was het doorbijten totdat we Central Park weer uitliepen. De drinkposten liet ik links 

liggen aangezien de laatste gel er nog maar net in bleef zitten. De eerstvolgende slok water 

zou op zeker een kotsneiging tot gevolg hebben. Dus dat deed ik dan ook maar niet.  

De muziek stond nog steeds hard, maar zelfs dan hoorde je het publiek er nog doorheen. Ik 

had op dat moment “Ten Feet Tall” van Afrojack aanstaan. Boem! Heerlijk! Wat een geweldig 

nummer is dat 

toch. Deze had ik 

ook gehoord in 

Amsterdam 

tijdens mijn 

“Haas-klusje” voor 

Mascha en was 

sindsdien in mijn 

hoofd blijven 

hangen. En weer 

hoorde ik: “You 

got this!”, Tuurlijk, 

I got this!  



 

Nog één kilometer en het euforisch gevoel kwam op en ging niet meer weg. Het laatste 

nummer van mijn playlist was “Born this Way” van Lady Gaga. Nou, probeer daar maar eens 

niet harder van te gaan lopen!  

 

I’m on the right track, baby 

I was born this way 

And so it is: I was born this way!!!!  

 

Lucien de Konink 

  



10 november 2019 - Zondagsrust 

 

 

Het was rond 09.15 uur en niet echt vroeg dus toen we met ongeveer 60 man/vrouw 

(of'mensen' volgens de genderneutraal aanhangers) Delft betraden. Het was nog rustig. 

 

Wellicht dat daarom 

het monotone contact 

van rubber zolen met 

straatklinkers menig 

musje toch zijn ooglid 

deed optrekken. Ja, 

ook stadsmussen 

kennen de 

zondagsrust die 

normaliter niet voor 

het klokkenluiden van 

de kerktoren verstoord 

wordt. Dat wordt nog 

wat voor die arme 

mussen als straks ook via de luidsprekers van de minaretten vijfmaal per dag met extra 

volume tot het gebed wordt opgeroepen.  

Tegen die tijd moeten wij als bijdrage tot 

beperking van de decibellen maar eens 

overwegen op kousenvoeten door de stad te 

stiefelen of deze route mijden. Dat laatste 

zou jammer zijn. Want het blijft leuk langs de 

Delftse grachten te rennen en naast 

aandacht voor de ongelijke klinkers ook te 

genieten van de historische panden en 

pleinen. 

 

Het waren er maar 15 vandaag, kilometers. 

Genoeg echter om van het mooie weer, de 

omgeving en de route te genieten. En van 

de New York gangers natuurlijk. Want tjonge 

wat waren die trots op hun NYC 

marathonprestatie en beleving. Enkel het 

aanschouwen was al een aansporing voor nieuwe loopuitdagingen. Wordt ongetwijfeld 

vervolgd.  



17 november 2019 - Echt 

 

 

Als je over heuvelen en in de natuur wilde lopen vandaag moest je naar Nijmegen. Als je 

daarentegen vlak wilde blijven en in mooie natuur wilde lopen kon je je gewoon aan de start 

bij Uylenburg melden. Bijkomstig voordeel bij de laatste optie was bovendien 2 km meer 

loopplezier want in Nijmegen hielden ze het traditie getrouw na 15 km al voor gezien.  

 

De ca. 50 starters om 9 uur hadden geen spijt van hun keus voor het vlakke parcours. 

Afgezien van de eerste vijf kilometer richting onze onbetaalbare zorgvriendinnen  bij de stop 

bij De Brede Hoek werd er voornamelijk in groen percelen gelopen. Over het Balijpad en 

door het Floriadepark. Na de kap van twee jaar geleden weliswaar met minder bomen 

opgesierd, maar de herfstkleuren benadrukten tezamen met schitterend hemelblauw en 

nadrukkelijke zon de schoonheid van de omgeving. Lopers genieten dan. 

 

Het rouge aan de eindstreep op de wangen van de atleten was dan ook echt. Het genoegen 

over zo veel moois en plezier was eveneens echt. En de blijdschap dat we het kunnen en het 

ons realiseren? Ook echt.               Hoe we hebben gelopen? Echt lekker. 

 

 



24 november 2019 - Mild 

 

 

Het schema was mild vandaag voor de ca. 

40 lopers. 'Slechts' 14 km werd er 

aangeboden, of voorgeschreven. Ook de 

weergoden waren de lopers goed gezind 

met de geoffreerde 4 gr starttemperatuur, 

het vrolijk zonnetje en wegblijvende wind. 

Starten bij de duivenclub beïnvloedt de 

sfeer over het algemeen ook in positieve 

zin. Het stond bij vertrek dus al vast, er zou 

lekker gelopen gaan worden. En zo 

geschiedde.  

 

En gelijk aan de voorgaande weken trok de 

massa weer richting het Floriadepark. Dat is 

geen straf overigens, integendeel. Ook 

vandaag glom de omgeving over de 

bekende paden de lopers met prachtige 

herfstkleuren tegemoet. Het is een gave 

daar niet aan te kunnen wennen en van te 

blijven genieten. Dat kun je ook op de  

 

verzorgsters betrekken natuurlijk die 

vanochtend op het 7 km punt hun diensten 

aanboden en in de duiventil de ontvangst 

veraangenaamden met herfstaccessoires 

op tafel en lekkers bij de koffie.  

Vanzelfsprekend ook met veel dank aan 

Jan daarvoor.  

 

 

Volgende week doen we er een stappie bij, 

maar met 16 km blijft het nog een makkie. 

 

 
 
 

 

 



1 december 2019 - Humeur 

 

 

De voorspelde lage nachttemperatuur, met zelfs mogelijk geringe vorst, maakte het 

vooruitzicht op een rondje van 16 km rennen, niet aantrekkelijk. Slot ontdooien, autoruit(en) 

krabben of dik ingepakt fietsend naar Du Midi glibberen zijn nou eenmaal niet de ideale 

warming up. Met kans bovendien op een negatief beïnvloed humeur.  

 

 

 

 

 

Nou nee, dat laatste niet eigenlijk, want chagrijnige lopers komen nooit voor. Lucien zette dit 

keer al vroeg de vrolijke toon door lopend vanaf huis in korte broek (!) zich voor de start te 

melden. Hij was en bleef met zijn luchtigheid wel de uitzondering want de overige ca. 50 

starters waren gekleed conform de voorschriften voor een loop in de Syberische lente.  

 

 

 

 

 

Geen chagrijn dus voor aanvang. Eigenlijk wel extra positiviteit door de aanwezigheid van 

een aantal nieuwe m/v talenten. Vanaf stap één bleken zij soepel mee te draaien in het 

peloton en, niet onbelangrijk, lekker mee te roddelen onderweg en zich aan de 

eigenaardigheden van de vaste lopers niet te storen.  

 

Aan de finish hingen geen slingers, maar het was wel een feestje met gelijk gestemden het 

16 km rondje Den Hoorn te lopen.  



8 december 2019 – Pluvius en Aeolus 

 

 

Gisteren nog had Pluvius niet veel goeds voor vandaag voor ons in petto. Geheel volgens 

zijn specialiteit zou er vanochtend veel water over ons uitgestort worden. Menig loopmens 

(zo genoemd op verzoek van D66) bibberde bij die wetenschap en moest een hoge drempel 

slechten om aan de 16 km start te verschijnen. Slechts een enkeling verzaakte en kan spijt 

hebben van die beslissing.  

De regen en temperatuur vielen namelijk reuze mee. Enkel Aeolus lag dwars en houdt 

waarschijnlijk niet van loopmensen. Waarom zouden wij anders door zoveel wind 

tegengewerkt moeten worden bij het invullen van onze hobby? Richting Floriade hadden we 

er in de rug nog een beetje voordeel van. Richting de stal was de tegenwerking knap 

vermoeiend tot tegen het irritante aan. Maar ja, het was een training en het begin nog wel 

van het nieuwe doel richting Rotterdam.  

 

Voor de crew bestaan die niet, trainingen. Die draaien altijd op volle toeren, letterlijk in weer 

en wind. Dus tapten ze ook vandaag voor ons weer uit het juiste vaatje met bijpassende 

gerechten.  

 

Kortom . . .  we zijn begonnen! en liggen volledig op koers richting het grote doel.  



15 december 2019 – 18 Kilometer zon en wind 

 

 

De maan stond aan een staalblauwe lucht. De zon kwam op en prikte voorzichtig door het 

wuivende riet. Onze jacks klapperden kleurrijk tegen de flinke wind in. Een loopster verklapte 

zachtjes dat ze tegen de 18 km op zag vandaag. Haar accent liet een ver land in het 

verleden horen: “Iek vind haid gewoan ver”. Wij wuifden haar twijfel weg; ze hou het halen. 

Net als de rest. Wat is nu 18 km vergeleken met de marathon waarvoor ze trainde. Het 

waren gewoon 18 stukjes van 1000 stappen. Ze knikte instemmend maar keek bezorgd. 

Loopjes en marathonplannen werden uitgewisseld. Begripvol werden blessures besproken 

die grenzen aangaven.  

 

 

 

 

 

 

 

De crew-helden hadden zich kleumend verankerd en waaide nog net niet weg. Tegen de 

wind in een sliert langs het kanaal; de zon schitterde in het kanaal. We zogen het winterlicht 

op en liepen Lekker. 

Er was pech onderweg: Onze meest ervaren loopster was ongelukkig gevallen; arm uit de 

kom die ze zelf zonder blikken of blozen terugzette. André werd achtervolgd door een 

hielspoor en had beloofd rustig aan te doen en nam na 12 km een lift. Matigen is soms 

verstandig. We zouden hem via Strava in de gaten houden. 

Jan had de route vandaag weer zodanig gepland dat we de 2e helft wind mee hadden. We 

werden door de wind getild en hoefden enkel afwisselend onze voeten op te tillen. De maan 

loste op en we mochten de laatste kilometer versnellen of dansen. 

Een beker thee trilde in haar hand. Ze was opgelucht dat ze de 18 km gehaald had en liep 

een ere rondje; wij juichen en klappen. Wat ging er door haar heen? Hoe voelde ze zich? Ze 

moest even denken; keek twijfelend maar toen vastberaden lachend en zei overtuigend: 

‘Iek hab Lekker Gelopen’ 

 

Grrh 



22 december 2019 - Vooruitzicht 

 

 

Na de 21 van vandaag, volgende week nog 16 te gaan en dan zit het er weer op voor dit 

jaar. Er stonden ca. 55 starters aan de streep, voorbereid op een buitje en een trip richting 

Schipluiden. De nattigheid viel mee gelukkig en werd voornamelijk door eigen lichamen 

geproduceerd. Om Schipluiden konden en wilden we niet heen. Altijd een leuke bestemming 

en vast onderdeel in het routeschema. Het en we liep(en) 

gesmeerd werd er aan de eindstreep geconcludeerd en 

het vooruitzicht de verspilde de calorieën de komende 

dagen straffeloos te compenseren creëerde veel brede 

grijnzen en vrolijke blikken.  

 

De laatste 16 dus over zeven  

 

dagen met de inmiddels   

gebruikelijke gezellige   

afsluiting in de duivenclub.   

Soep, oliebollen en glühwein,   

het zal er allemaal wel zijn en   

weer met liefde door onze   

dames van de catering   

opgediend worden. En door   

Petra voor de laatste keer   

weten we. Je zou er een   

traantje om kunnen laten. Doen   

we niet natuurlijk, maar gepast   

afscheid nemen we wel en dat is   

een extra reden in het laatste weekeinde van 2019 aan de start te verschijnen. 

 

Tot volgende week, bij de duivenclub, 16 km, soep, oliebollen, glühwein en afscheid van 

Petra en . . . . . fijne kerstdagen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 december 2019 - Lekker Gelopen! Dank jullie wel!! 

Lieve Lekker Gelopen lopers, 

 

Wat een overweldigend afscheid!! 

Van het bestuur had ik al een 

ontzettend mooi cadeau gekregen, 

een “applaus” beeldje en dan nu ook 

nog door alle lopers in het zonnetje 

gezet te worden is wel ontzettend 

lief. 

Hartelijk dank voor alle mooie, 

lekkere, leuke, lieve, zoete, natte, 

fantasierijke en geurende kado’s! 

Heel mooie woorden en adviezen 

voor het gat waar ik in terecht zou kunnen 

komen……. Een paar adviezen: “Je mag 

ook elke week even komen invallen”, of 

deze, die is ook leuk: “je mag best als Petra 

Davids terug komen”. Dan is er nog een 

advies van “wijze Kees”: Hoe meer dingen je 

viert, des te langer je leeft! 

Jaren lang heb ik zelf gelopen, eerst bij de 

Landlopers en later ook bij Lekker gelopen!. 

Mede dank zij Aad ben ik ook aan die 

belachelijke afstand van 42 km begonnen. 

Tot drie keer toe in Rotterdam mogen 

starten en in 2010 de grote droom waar gemaakt door in New York de marathon te lopen. 

Allemaal mooie herinneringen. Als dan kapotte meniscussen en artrose het hardlopen gaan 

verpesten was het oprichten van de Lekker gelopen! stichting, de penningmeester worden, 

de routes rijden en het fotograferen, toch een mooie gelegenheid om bij het hardlopen 

betrokken te blijven. Zo kwam van het één het ander. 

Meer tijd doorbrengen met de drie dochters, die allemaal niet in de buurt wonen en de 

fotografie hobby hebben mij doen besluiten om het hardloop tijdperk definitief af te sluiten. 

Missen zal ik het ook zeker, de gezelligheid, het kletsen met Trudy en 

Annie. Ik kijk terug op een prachtige tijd met veel lieve, gezellige 

mensen. Jazeker dat kunnen alleen hardlopers zijn! 

Alle lopers veel succes en denk aan deze quote: 

“Running is not about being better than someone else. 

 It’s about being better than you used to be”  

 

Liefs Petra 

https://www.lekkergelopen.nl/wp-content/uploads/2019/12/P1340370_800x600.jpg


29 december 2019 – Dag 2019 

 

 

Bevroren dauw; het gras knisperde; de ijsbaan lag er hoopvol bij. 

Windstil kwam de zon op en als ervaren lopers vlogen we snel drie rondjes rond de duiventil. 

We wilden snel weer terug zijn, i.v.m. de feestelijke afsluiting van het jaar. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Die paar calorieen van die 16 km werden direct gecompenseerd met koffie, glühwein, 

erwtensoep, tomatensoep. “Er is vega-soep!” riep iemand met volle mond en een veeg 

poedersuiker in z’n weekend baard.  

De oliebollen nestelden zich tevreden in de 

buiken in. Er werd gespeeched, bedankt, geklapt 

en gelachen. Het liep lekker; als een lopende 

machine. Het was Fantastisch georganiseerd. 

Lopers die niet veel meer liepen of uitgelopen 

waren, kwamen even een kijkje nemen. 

Zelfs familieleden 

werden gespot. 

 

 

Er werd bijgepraat over: “wel willen, maar niet kunnen”.  

 



Met glühwein in de hand wisselden lopers generatie-overschrijdend ervaringen uit: 

 Een ervaren loper; wilde iedere dag lopen, maar was door een hardnekkige blessure 

verplicht een paar maanden tot stilstand veroordeeld en prevelde vooruit starend 

“rust nemen” voor zich uit. Wellicht zou een derde paar schoenen, speciaal tape en 

sportmassage helpen. 

 Een loper was in de bloei (maar ook spitsuur) van z’n leven maar kon bijna geen tijd 

vinden i.v.m. aandachtvragende kids en een full-time baan. 

 Een andere loper; wilde het liefst nog eens op alle continenten gaan lopen, maar was 

versleten en hield het op kleine rondjes. Dankbaar omdat kleine stukjes nog ‘redelijk 

te doen’ waren. 

 Iemand anders was er gewoon ineens helemaal klaar mee en had afgelopen 

maanden vooral gefietst. Was ook best lekker, maar niet zo handig in de winter dus 

de loopschoenen gingen weer aan. 

 

Kortom het was deze zondag een gezellige bedoeling waar we in gedachten terugkeken op 

een loopjaar waar een hoop gebeurde.  

 

Hoe 2019 was? Up, downs, persoonlijke records, eerste marathons, blessures, maar over 

het algemeen hebben we de laatste 12 maanden vooral Lekker gelopen! 

Grrh 

 

  



  

 

 


