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“De Samenloop”
Vanuit de bestuurskamer
De zomervakantie is net begonnen. We kijken
terug op een succesvol eerste half jaar met
geslaagde evenementen als de 4 Mijl van Börk, de
Midden Drenthe Loop en de eerste Dauwtraploop,
die ondanks het vroege uur veel lopers trok.
KORT-lopers blijken ook grote organisatietalenten
met een groot hart én een grote Ausdauer.
Inmiddels zijn de Westerborkpadrun, een initiatief
van leden van Trimclub Rijlust, en de Roparun
achter de rug. De Roparunners uit Westerbork en
Hollandscheveld haalden ruim 3.245 euro op om
het leven van kankerpatiënten aangenamer te
maken.

Beide

evenementen

waren

een

paar

honderd kilometer lang en vergden maanden
trainingsarbeid.

In dit nummer:

Minder goed gaat het met het invullen van de
enquête over de toekomst van de loopgroep. Via
de

enquête

kun

je

je

mening

geven

over

uitbreiding van het aantal trainingstijdstippen, een
andere

naam

voor

de

loopgroep

en

nieuwe

faciliteiten. We hebben ruim 130 leden, maar tot
nu toe hebben nog niet veel mensen de enquête
ingevuld.

Het

kan

deze

zomer

nog

op:

- Cascaderun 2014
- Koningsloop Beilen
- Dauwtraploop

http://bit.ly/rijlustpoll

- De Westerborkpadrun

Na de zomer zien we iedereen graag op de terug-

- Uit het nieuws geknipt!

van-vakantieloop die dit jaar wordt afgesloten met
een

barbecue

Ledenvergadering

én

een

(ALV)

speciale
waar

Algemene

iedereen

mag

stemmen over een eventuele nieuwe naam voor
de loopgroep.
Namens het bestuur,
Marie-José Klaver

- De Pen
- Denemarken
- De RoPaRun
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Cascaderun 2014
Op zondag 13 april was het zover: voor het eerst
meedoen aan de Cascaderun.
Samen met
loopmaatje Ellen Naber vertrokken we om een uur
of half een richting Hoogeveen. Onze ‘kleedkamer’
was het huis van Jan en Tineke, ouders van mijn
(schoon)zusje Esther Buikema, vlak bij de start.
Daar aangekomen was het huis al vol met lopers,
aangezien Esther, haar moeder en haar zus, de
buurvrouw, schoonzussen van haar zusje en een
vriendin ook meeliepen: kortom een gezellige
drukte.
Naarmate de start dichterbij kwam, werd ik toch
wel wat zenuwachtig. Gaat het me wel lukken, kan
ik het wel volhouden? Per slot van rekening loop ik
nog niet zo heel lang, ik ben vorig jaar begonnen
in de beginnersgroep en heb nog niet eerder een
wedstrijd van 5 mijl gelopen. Wel een uitdaging
dus!
Op het moment van de start vielen de zenuwen
echter van me af, ik ben rustig begonnen en dacht
bij mezelf: geniet er gewoon van. Ellens familie
stond al klaar om ons aan te moedigen en na een
paar foto’s om de Facebook status bij te werken
(dat hoort er natuurlijk bij!) was het om vijf over
half drie echt zover: de start!
De eerste kilometers gingen lekker, en bovendien
is er veel te zien onderweg. Er zijn allerlei bandjes
en DJ’s, en er staat veel publiek langs de kant om
je aan te moedigen. Onderweg zijn er diverse
drinkpunten en kun je een natte spons krijgen als
je daar behoefte aan hebt. Ik vond de sfeer erg
positief en gezellig. Voor ik het wist, had ik er al 4
kilometer op zitten. Ergens in de drukte zijn Ellen
en ik elkaar daar uit het oog verloren, maar dat
mocht de pret uiteraard niet drukken.
Na een kilometer of 6 kreeg ik het wel wat zwaar,
en staken de twijfels de kop op: zou ik dan toch
nog even een stukje moeten wandelen? Maar net
op het juiste moment stonden daar mijn ouders
langs de kant voor de nodige support en dan ga je
door natuurlijk. Vlak daarna kwam het bordje van
1 kilometer voor de finish in zicht en toen dacht ik:
goh, nog maar 1 kilometer en dan ben ik er al!
Voor ik het wist kwam ik over de eindstreep. Bij de
eindstreep vond ik Ellen al snel weer terug, zij was
5 minuten voor mij al gefinisht. Samen hebben we
daarna nog even een flesje drinken en een
welverdiend Ben & Jerry’s ijsje weggewerkt.

Zoals ik al schreef ben ik vorig jaar begonnen met
hardlopen, na jarenlang niets aan sport te hebben
gedaan. In het allereerste begin was het al een
hele uitdaging om 5 minuten aan een stuk te
lopen, en nu loop je 8 kilometer aan een stuk door!
Ik verbaas me er nog iedere keer weer over dat
me dat lukt en het voelt echt als een overwinning,
dat gevoel neemt niemand je af.
En nu in training voor de volgende uitdaging: de
LoopFietsProef!
Marianne Beugel
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Koningsloop Beilen 2014;
om nooit te vergeten
Arend Enting vroeg aan mij of ik nog mee deed aan
de Koningsloop in Beilen. Ik dacht waarom niet. Op
zaterdagavond 26 april was het zover. Er was een
groot aantal Kortlopers aanwezig. Ik kreeg van hen
meer informatie over het parcours, dat het met name
over het industrieterrein van Beilen ging en een stuk
langs de snelweg met daarin twee klimmetjes. Niet
een parcours wat je loopt vanwege het natuurschoon.
De start was om 19.00 uur. Ik ging voor de 10 km,
maar de 5 km startte tegelijk. Deze was één ronde,
wat betekende dat de 10 km 2 x dit rondje liep. De
start verliep wat chaotisch maar we waren weg. Het
viaduct op en naar het industrieterrein. Ik werd links
en rechts ingehaald, maar ik bleef in een groepje
meelopen.
Eerste rondje liep ik in een tijd van ca.27 minuten.
Mijn groepje bleek de 5 km te lopen, dus ik ging
alleen verder. Voor mij liep iemand op 500 m afstand
en achter mij ook een loper met ongeveer dezelfde
afstand. Het tempo ging bij mij omlaag. De groep
was er niet meer en het werd een eenzame strijd
tussen de gebouwen van autohandelaren en
glaszetbedrijven. De marschals aan de kant
moedigden mij nog aan.
En uiteindelijk ging ik over de finish in een tijd van
58.50 min. Er werd snel gelopen, dus het is echt een
loop voor de zeer geoefende loper om je te meten
met anderen.
Hans de Boer
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Dauwtraploop Hemelvaartsdag
In de jaarvergadering kwam als idee naar voren om eens op
Hemelvaartsdag een dauwtraploop te lopen. Enthousiast hebben
Erna Zinger en Esther Draaisma dit idee opgepakt en georganiseerd.
Zo kwam het dat op Hemelvaartsdag voor 6 uur ongeveer 25
deelnemers zich verzamelden in de voetbalkantine van VKW. Daar
kregen wij uitleg over de drie verschillende afstanden die je kon
lopen. De routes gingen over de heide van Scharrelveld, wat na de
regenval van de vorige dagen, behoorlijk nat was geworden. We
hielden onze voeten niet droog, maar dat mocht de pret niet
drukken.
Afspraak was dat iedereen om half acht terug was, zich kon opfrissen
om daarna gezamenlijk te gaan ontbijten. De tafels waren bij
terugkomst mooi gedekt en het ontbijtbuffet zag er goed verzorgd
uit. Hierna dus gezellig samen ontbeten, met koffie, jus en allerlei
lekkere broodjes, beleg en noem maar op. We kregen onze buik wel
vol. Nadien hebben we gezamenlijk opgeruimd en was iedereen rond
half 9 /9 uur thuis.
Dit was een zeer geslaagde ochtend, gezellig, gemoedelijk, gewoon
leuk. Kortom voor herhaling vatbaar.
Erna en Esther, DANKJEWEL.
Klaasje Biel
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De Westerborkpadrun 2014
De periode van mooi weer en vakantie is weer
begonnen en voor velen een periode heerlijk buiten
sporten. Maar ook als het weer wat minder is, wordt
al sportend goede dingen gedaan. Voor zichzelf, het
lichaam, de conditie of voor anderen.
Ook wij hebben al weer twee maanden geleden voor
anderen hardgelopen. Met als doel sporten, beleven
en bezinnen samen te brengen. In estafettevorm
over 340 kilometer, het spoor volgen langs de
deportatieroute van de Hollandsche Schouwbrug in
Amsterdam naar Kamp Westerbork. Het landschap
dat we doorkruisen beleven en bezinnen langs alle
gedenkwaardige plekken over een bewogen route.
Na anderhalf jaar van voorbereiding konden we op 2
mei eindelijk van start. Een bijzonder moment dat
werd ingeluid samen met Jan Dokter, de man die de
ontwikkeling heeft gestart van het in 2012 officieel
geopende Westerborkpad. Door naar joods gebruik
een steen te bewerken en deze op te dragen aan 1
van de 104.000 gedeporteerden, de gepassioneerde
sporter Max Werkendam, kreeg onze tocht ook
ineens een gezicht. De emotie die dat opriep, samen
met de locatie van de Hollandsche Schouwburg,
heeft ons de gehele tocht niet meer losgelaten en
kwam bij aankomst in Hooghalen dan ook tot
ontlading.
Het Westerborkpad onder de aandacht brengen en
houden, zodat mensen niet alleen stilstaan bij al het
moois wat ons land te bieden heeft, maar ook
bezinnen over hetgeen langs deze route heeft
plaatsgevonden. Herinneren, beleven en herdenken
dat was ons uitgangspunt. Heel veel mensen hebben
die boodschap opgepikt, gehoord, gezien, gelezen en
op verschillende manieren doorgegeven.
Via de website westerborkpadrun.nl, facebookpagina
en looptijden.nl waren onze belevenissen te volgen
en ook de lokale weekbladen maakten melding van
onze
activiteiten.
De
aandacht
kreeg
een
stroomversnelling door het radio-interview en de
televisiereportage van RTV Drenthe. We kwamen er
tijdens de loop pas achter dat deze werden verspreid
via RegioNed en wij daardoor in de andere
provincies te zien waren. We merkten dat onderweg
omdat we regelmatig werden herkend: “kijk dat is
die groep die dat pad aan het hardlopen is!”. Ook de
grote artikelen in het Dagblad van het Noorden
zorgden door de verspreiding voor de nodige
aandacht.
Een bijzonder moment was de ontvangst en de
rondleiding door Putten samen met de wethouder,
hardloopgroep De Samenloop en de reportage die
daarvan is gemaakt. >>>
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… vervolg De Westerborkpadrun 2014
<<< Indringend als je hoort en beseft wat daar
is gebeurd. Dat gevoel overkomt je eigenlijk
meer tijdens de route, afwisseling van de
schoonheid van de natuur, de plaatsen waar je
doorheen komt in schril contrast met de
herdenkingsplaatsen en monumenten. Zeker zo
indrukwekkend is het de avond en de nacht
inlopen en natuurlijk ook weer het landschap
langzaam zien ontwaken.
Natuurlijk is het lopen en fietsen van de
Westerborkpadrun een serieuze zaak, maar als
groep
gepassioneerde
lopers
hebben
we
onderweg ook heel veel schik gehad. De heenreis
en de overnachtingen hadden een hoog
schoolreisje gehalte en je raakt door het rare
ritme van lopen, eten en rusten best van slag. De
hele sfeer was daardoor wel ontzettend
ontspannen. Het is natuurlijk altijd spannend als
je een groep mensen bij elkaar brengt. De klik
was er meteen binnen de groep en dat maakte
deze uitdagende tocht dan ook ontzettend leuk,
niets was te veel en alles werd opgepakt. Een
echt team!
Met dit team hebben we deze tocht mogen
afsluiten op het eindpunt van onze route tijdens
de dodenherdenking op 4 mei bij het
herinneringsmonument van Kamp Westerbork.
Ook daar troffen wij Jan Dokter weer die het een
hele eer vond om samen met ons de steen, die
wij de hele route bij ons hadden, op het
monument te leggen. Doel bereikt zou je zo
zeggen. Maar niets is minder waar.
De tocht gaat nog een vervolg krijgen, want de
steen krijgt een extra symbolische betekenis.
Doordat de organisatie van het Herinneringskamp
helaas iedere toevoeging op het monument
verwijdert en ook niet bewaart, al is het een
Joods gebruik, zou onze steen z’n waarde
verliezen.
Samen met De Hollandsche Schouwburg is de
gedachte ontstaan om de steen naar hen terug te
brengen als teken dat er ook mensen na deze
verschrikkingen weer zijn teruggekeerd. Onze
tocht is dus nog niet voorbij. In oktober gaan we
terug naar Amsterdam om daar de steen een
eigen plek te geven.
De grote vraag is uiteraard of hiermee de
Westerborkpadrun tot een einde is gekomen. Het
liefst zien wij dit als begin van iets unieks en
bijzonders waarvoor blijvende aandacht gevraagd
moet worden.

Wij beraden ons op een even uniek vervolg en
hopen, waar mogelijk, op ieders steun in welke
vorm dan ook. We hebben in ieder geval de
uitnodiging van het Westerborkpad aangenomen
om binnenkort met hun is gesprek te gaan om te
bekijken wat wij wellicht voor elkaar kunnen
betekenen. Blijf ons volgen via onze website en
facebookpagina en zie wat voor een moois er
wellicht nog uit volgt. Gebruik in de tussentijd
gewoon de bordjes en stickers van het
Westerborkpad,
volg
dit
bijzondere
pad,
wandelend, hardlopend of zelfs per fiets en laat
ons dat weten dan delen wij jullie belevenissen!
Geen enkele organisatie kan zonder de steun van
sponsoren. Wij zijn dan ook dankbaar voor de
steun die wij van hen kregen. Of dit nu het
bouwen en onderhouden van de website, het
beschikbaar stellen van de voertuigen, de
ontvangst en rondleiding in de Hollandsche
Schouwburg en door Putten, ons onderkomen in
Zeeburg, Putten, Wijster en Hooghalen, de
mogelijkheid om ons live te volgen, de kleding, de
verlichting voor de nacht, het eten en drinken, de
financiële bijdrage voor het rondkrijgen van de
begroting of de onvoorwaardelijke inzet van de
vrijwilligers was. Alles te samen heeft ervoor
gezorgd dat wij onze doelen hebben kunnen
bereiken en deze tocht voor zowel de deelnemers
als voor de duizenden volgers een belevenis is
geworden die zij zich lang zullen herinneren.
Rudy Wolf
Namens de voltallige organisatie, vrijwilligers en
deelnemers
van
De
Westerborkpadrun
www.westerborkpadrun.nl

Pagina 9

Uit het nieuws geknipt!

“De Samenloop”

Pagina 10

… vervolg Uit het nieuws geknipt!

“De Samenloop”

Pagina 11

… vervolg Uit het nieuws geknipt!

“De Samenloop”

Pagina 12

… vervolg Uit het nieuws geknipt!

“De Samenloop”

Pagina 13

“De Samenloop”

De Pen
Hardloopmaatje Esther bedankt voor het doorgeven van de PEN. Nu mag ik een stukje schrijven over het
hardlopen en mijn ervaringen op dat gebied. Ik doe dat aan de hand van een aantal prikkelende
spreuken of zinnen.
Een gezin is als een koninkrijk: de man is schijnbaar de koning, de vrouw de denkbeeldige
koningin, de kinderen de heimelijke maar werkelijke heersers.
Mijn gezin bestaat uit Jan (ondernemer), Bart van 18 jaar en Daphne van 17 en Berner Sennen Ben van
bijna 2. Bart zit op dit moment in Wenzhou (China). Hij loopt daar zijn eindstage voor zijn MBO opleiding
internationale groothandel en export. Daphne heeft eindexamen HAVO gedaan en is geslaagd. Beide
gaan aansluitend naar het HBO.
Als je het niet probeert, heb je al verloren.
Vroeger heb ik altijd volleybal gespeeld. Nadat wij naar Westerbork verhuisd zijn, ben ik begonnen met
spinning. Dit heb ik een aantal jaren gedaan. Een jaar of 5 terug (en zo’n 30 kilo zwaarder) begon de
sportschool met het geven van hardloopclinics. En optimistisch als ik ben, dacht ik dat doe ik. Na 2 lessen
lag ik op apegapen in de goot met een grote pot frustratie en veel pijn in de knieën. Dat nooit meer en
dus de kop in het zand gestopt, doorgegaan met spinning en niet meer aan hardlopen gedacht. Na een
aantal jaren begon het toch weer te kriebelen en kwam EVY mij helpen met lopen. Weer dezelfde
problemen. Maar nu was ik het zat! Op 03-09-2012 is de radicale afvalrace begon waardoor ik in februari
2013 30 kilo lichter was. En daar kwamen op het juiste moment de clinics voor de Midden Drenthe Loop
in mei voor de 5 kilometer voorbij. Ik heb mijzelf opgegeven en ben de trainingen begonnen. En ja hoor,
het ging goed. Zo goed zelfs, dat ik ben blijven lopen. En de laatste editie van de Midden Drenthe loop de
10 kilometer gelopen heb.
Voetballen is heel simpel maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen.
Mijn beide kinderen voetballen. Bart in de A1 van VKW en Daphne in de dames 1 van VKW. Vanaf 2007
ben ik leider of manusje van alles bij het team van mijn dochter. Met ingang van volgend seizoen ga ik er
mee stoppen. Nu is er wat meer tijd om ook eens op zaterdag een training of loopje te doen. Alle
wedstrijden van het WK worden hier thuis fanatiek door het hele gezin gevolgd en op de voetballoze
woensdag wordt dit stukje geschreven.
Voor elke oplossing is wel een probleem.
Ik werk als fysiotherapeut in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit is een specifieke
doelgroep met zeer specifieke vragen. Dit past goed bij mij. Het is een complexe puzzel waarbij je op een
creatieve manier wat moet bereiken. Je wordt voortdurend gestimuleerd om alert en actief te zijn. Een
klein resultaat geeft vaak al heel veel voldoening!>>>
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… vervolg De Pen
<<< Er is geen succes te behalen in een training maar zonder training is er geen succes te
behalen.
Ik probeer 2x in de week te trainen. Vaak op maandag tijdens de duurloop met mijn vaste maatjes
Esther Draaisma en Janet Oosterhof. Op de woensdag volg ik de intervaltraining. Het zijn erg fanatieke
trainingen waarbij je probeert je grenzen te verleggen om nog beter te kunnen presteren. Hierbij
gebruiken trainers Hanneke en Harry elk denkbaar stukje motivatie. Toch is het vaak erg gezellig en
plezierig. Op zondag probeer ik vaak een Z1 loopje te doen.
Het gaat er niet om hoe hard je kunt slaan, maar hoe goed je kunt incasseren.
Ik ben geen snelle loper maar beleef er wel erg veel plezier aan. Hoewel dat laatste ook wel eens
tegenvalt als het keihard regent en je komt op de Perkenslag en er zijn maar 6 andere lopers. Toch is
het zo dat wanneer je dan thuis komt, de douche lekker warm is en het bakje met kwark op is, je
denkt van mooi, dat heb ik toch maar weer gedaan!
Dus….
Het niet snelle lopen (ik merk zelf wel een zeer langzame verbetering en volgens mij gaat het daar
om!) is ook wel eens vervelend als je met een onbekende gaat lopen en deze vraagt / merkt op of je
niet sneller kunt. Maar goed, het kletsen onderweg en de mooie omgeving vergoedt veel.
Sinds begin van dit jaar loop ik ook met de GARMIN FORERUNNER 310 XT. Ik zet elke training de
resultaten op garmin connect (dankzij expert Jannes Dolfing werkt het horloge super). En vaak volgen
er dan vanzelf leuke reacties van medelopers.
Bezuinigen op de aanschaf van hardloopschoenen, is bezuinigen op het verwerven van
hardloopplezier.
Ik heb veel last van mijn knieën. Niet altijd tijdens het lopen maar vaak na het lopen. Ik ben dan ook
veel bezig met goed schoeisel. Mijn schoenen heb ik aan laten meten door een podotherapeut met veel
ervaring op hardloopgebied en deze bevallen erg goed. Daarnaast train ik thuis en in mijn contact met
cliënten uit mijn praktijk mijn beenmusculatuur. Ook de rompmusculatuur onderhouden is erg
belangrijk. Denk hierbij aan de buik- en rugspieren. In mijn werk geef ik veel individuele
hydrotherapiebehandelingen in water van circa 34 graden. Na een zware training op de woensdag, is
dit op de donderdag een welkome ontspanning. >>>
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… vervolg De Pen
<<< Dat we beter zijn is logisch, of we winnen is een tweede.
Samen met Esther heb ik al een aantal wedstrijden gelopen. Niet voor de tijd (een verbetering van de
tijd is altijd welkom) maar veelal voor de fun. Ik ben voor een wedstrijd te zenuwachtig om lekker te
kunnen lopen en probeer dit dan ook te vermijden. Toch hebben wij in ons achterhoofd om in het najaar
de 7-heuvelenloop te gaan doen. Hoewel de blessure van Esther misschien roet in het eten gooit. In
ieder geval doen we in september mee aan de loop fiets proef.
Wie krijgt de pen?
Ik geef de pen door aan Janet Oosterhof. Ik heb bewondering voor haar doorzettingsvermogen om te
blijven hardlopen! Misschien heeft zij nog wat tips en trucs hoe je hardlopen leuk blijft vinden.
Erna Zinger
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En dan loop je ineens podium in Denemarken
Dit jaar geen Koningsloop in Beilen, maar een
loop op de ouderwetse Koninginnedag in
Denemarken welteverstaan.
Begin dit jaar hadden we het plan geopperd om
met mijn schoonouders een weekje op vakantie
te gaan in Denemarken. Lekker aan de zee, niet
teveel plannen en gewoon even een weekje
relaxen. Dat voor mij sporten relaxen is, is dan
weer wat anders maar we hebben allemaal
gerelaxt op onze eigen manier.
Ik heb die week mooi veel kilometers kunnen
maken op de racefiets en daarnaast heb ik ook af
en toe met schoonpa hardgelopen.
Toen we besloten hadden om naar Denemarken
te gaan, was ik een beetje aan het googlen om te
kijken of Denemarken ook hardloopgek was. Er
waren wel aardig wat hardloopwedstrijden maar
de meeste waren Marathons of lange trailruns
door het binnenland, niet echt mijn gebied
momenteel. Maar ineens zag ik een 10 km
wedstrijd in Varde. Ik snel kijken waar dat lag en
het was een kleine 1,5 uur van ons huisje. Ik
dacht, dat is te doen. Vervolgens schoonpa
geïnformeerd of hij ook wilde en die zag het ook
wel zitten.
Nadat ik contact had gezocht met de organisatie,
Deens is niet mijn sterkste punt, om ons op te
geven, gingen we 30 april aan het einde van de
middag op weg naar Varde. De organisatie had
me verteld dat het parcours grotendeels verhard
was en dat het net als in Nederland redelijk vlak
was.
Eenmaal aangekomen in Varde moesten we
rechtsaf een natuurgebied in en de weg dook
direct naar beneden, juist, redelijk vlak. Ook ging
de weg over van asfalt naar grind, ja het is geen
zand, maar wij hebben toch een andere definitie
van verhard. Als er iemand een hekel heeft aan
onverhard dan is het mijn schoonpa al. Dus die
had er ineens heel erg veel zin in.
We waren mooi op tijd en konden zo mooi
inlopen. Het was alles behalve vlak dus dat wordt
afzien. Ik had de tijden al eens bekeken en nu
het terrein gezien te hebben, kan het wel eens
heel hard gaan. Vlak voor de start werd er een
toespraak gehouden en van alles uitgelegd, enige
probleem… Alles in het Deens…
Ik had ondertussen wel even gevraagd hoe ik de
route kon herkennen; kleur bordjes volgen van je
startnummer. >>>
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… vervolg Denemarken
<<< Daar was over nagedacht en ik moet zeggen dat de bewegwijzering ook super was. Daar kunnen
we in Nederland nog wat van leren.
Nog 2 minuten tot de start en iedereen stond minimaal 10 m van de startlijn af. Ehm jongens we
moeten toch zo starten? Dus daar sta je dan als echt Nederlander vooraan, alleen en niemand die bij je
staat. Vlak voor het startschot schuifelen wat mensen naar voren maar het grootste gros blijft gewoon
staan. Prima.
Het startschot klinkt en ik ga zoals gewoonlijk redelijk weg, maar toch behouden. Ik kijk eens om me
heen en loop alleen. Het zal toch niet? We gaan direct vies omhoog en gelukkig daar komt iemand en
daar gaat iemand. Die heeft het gas er goed op heuvel op.
Ik denk nog van “doodloper” pak je straks wel. Maar dat is niet gebeurd, ik heb hem niet weer gezien…
Al snel bleek dat ik op de tweede positie zou blijven lopen. Ik zag de nummer 1 heel langzaam bij me
weglopen en achter mij zag ik niks. Ik kon dus echt maximaal genieten van het supermooie parcours.
99% onverhard maar wat was het mooi. Echt genieten zoals ik niet vaak geniet tijdens een wedstrijd.
Eenmaal terug bij de finish probeerden ze mijn naam nog te roepen maar dat was toch wel lastig in het
Deens. Bij de prijsuitreiking probeerden ze nogmaals mijn naam, maar het bleef lastig. Mijn
schoonvader kon de 3de plek net niet vasthouden en werd verdienstelijk 4de.
We hebben nog heerlijk eten gekregen van de Denen en daarna zijn we terug naar de familie gegaan.
Eenmaal thuis kwam ik erachter dat ik een bon had gekregen voor een kledingwinkel in Varde.. Handig!
Het was leuk om een keer in het buitenland mee te doen met een wedstrijd en dat je dan podium loopt
is dan vooral erg grappig.
Wellicht is een traditie geboren….
Arnoud Gils
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De RoPaRun 2014; ONVERGETELIJK!
Lezerswaarschuwing: Na het lezen van het
onderstaande zou u de onweerstaanbare drang
kunnen krijgen om in 2015 deel te nemen aan de
RopaRun. Lees de bijsluiter op www.roparun.nl
Toen Arend (Stevens) mij in de tweede helft van
vorig jaar vroeg of ik wellicht mee wilde doen aan
de RopaRun, hoefde ik niet lang na te denken. De
RopaRun is een legendarische estafetteloop, van
oorsprong van Rotterdam naar Parijs (vandaar de
naam), tegenwoordig van Parijs naar Rotterdam
en sinds een aantal jaren ook van Hamburg naar
Rotterdam. Maar niet alleen de fysieke uitdaging
was voor mij een reden om mee te doen. Ook het
doel van de estafette, het ophalen van zoveel
mogelijk geld ter bestrijding van kanker, was voor
mij persoonlijk een zeer belangrijke reden om
vrijwel direct ‘ja’ tegen Arend te zeggen.
Maar wat houdt de RopaRun eigenlijk in? De
estafetteloop is (van Hamburg naar Rotterdam)
580 kilometer lang. Met maximaal 8 lopers
betekent dat dus ruim 70 kilometer per persoon!
Oef, misschien in mijn enthousiasme wel heel snel
‘ja’ gezegd. In de aanloop naar de RopaRun (en de
Westerborkpadrun) raakte ik geblesseerd aan mijn
knie. Door te tapen (nogmaals dank Arend
Enting), kon de pijn worden verlicht en kon het
herstel worden ingezet. Net op tijd voor de
Westerborkpadrun en de RopaRun.
Inmiddels waren de maanden voorbij gevlogen,
conditie wel wat minder dan eerst, maar nog
voldoende om de twee estafettelopen te gaan
doen. Nadat de Westerborkpadrun was geweest
(was echt fantastisch!), zaten we nog maar een
kleine 5 weken voor de start in Hamburg. Na nog
een aantal acties om geld in te zamelen
(lotenverkoop, bar tijdens de MDL, bootcampclinic
bij
Fitness
Studio
Westerbork),
een
estafettetraining van 50 kilometer, was het zo
maar zaterdag 7 juni 2014!
Verzamelen om 8.30 uur bij Harry (déjà vu) en om
iets voor negenen met negen man sterk richting
Hamburg. De reis verliep voorspoedig en
reuzegezellig. Met de door Harry aangeleverde
snoepjes en dropjes moest het wel gaan lukken.
Om iets voor half twee kwamen wij aan in
Hamburg. Prima, nog twee uur de tijd om te
acclimatiseren.

Wat een belevenis! In Hamburg is de start naast
het stadion van cult-voetbalclub Sankt Pauli en
naast een immens bouwwerk uit WO II (Flakturm).
Wij kwamen aan in een 9-persoonsbusje en vielen
in het niet naast de vrachtwagencombinaties,
tourbussen en andere grote gevaartes. Maar niet
getreurd: wij hadden het gezelligste team! Nog
snel een pastamaaltijd naar binnen werken, de
fietsen in orde maken, nog een toiletbezoek en
voor we het wisten was het een paar minuten voor
half vier…
De start! Onder luid applaus van de teams die na
ons zouden starten en met een goede beat op de
achtergrond vertrokken we stipt om 15.25 uur.
Harry was onze aangewezen startman en hij vloog
ervan door, zou er iets van adrenaline in zijn bloed
zitten!? Met Arend en Erna als vaste fietsers (later
meer hierover) en de overige lopers, René, Laura
en ikzelf, op de fiets gingen we snel achter Harry
aan. Arend was belast met de navigatie en kreeg
het voor elkaar om na maar liefst 200 meter Harry
al de verkeerde kant op te sturen! Maar gelukkig
waren er meer teams tegelijkertijd gestart en al
snel vonden we de goede route en liepen we
letterlijk van verkeerslicht naar verkeerslicht door
de drukke binnenstad van Hamburg.
We hadden afgesproken om telkens na 2 kilometer
te wisselen van loper en eigenlijk verliep dit heel
soepel. En zo gebeurde het maar zo dat we na
ruim een uur al Hamburg hadden verlaten en het
busje weer tegenkwamen (het eerste deel was
namelijk niet toegankelijk voor het busje).
Iedereen nog fris, iedereen nog soepel, in het
begin gaat het als vanzelf. We hebben lol
onderweg en na zo’n 4 uur hebben we het eerste
blok van 50 kilometer er al opzitten. We worden
opgewacht door team Hollandscheveld en zij
vertrekken richting Bremen voor hun eerste blok
van 50 kilometer.>>>

Pagina 22

“De Samenloop”

Pagina 23

“De Samenloop”

… vervolg De RoPaRun 2014
Wij worden ondertussen in het busje vervoerd richting het eerste basiskamp dat op 100 kilometer van
Hamburg is gelegen. Op het kamp heerlijke macaroni, klaargemaakt door de 4 kampleden (waaronder
onze eigen Gert). Snel onder de douche en voor een aantal van ons, waaronder ik, een massage om de
spiertjes los te maken. Na deze massage de conclusie getrokken dat vrouwelijke (sport)masseurs
duidelijk hardhandiger zijn dan hun mannelijke collega’s (dat kan Edwin ook vast beamen;-) ). Even op
bed om wat slaap te pakken. Maar het is pas 22.00 uur, dus niet moe en het blijft bij dommelen.
Om kwart over elf in de avond snel naar het wisselpunt. Onze vrienden uit Hollandscheveld hebben het
tempo er goed in en we liggen voor op schema. Bij het wisselpunt even rommelen aan de fiets want het
licht doet het niet. Een kwartiertje later kunnen we toch van start, de nacht in. De omgeving licht soms
op van knipperende rode lampjes van de andere deelnemers. Als we midden in de nacht nog een
dronken jongeman tegenkomen en Gert-Jaap en Linda (onze verzorgster) aan het zwaaien zijn met hun
zaklamp, denkt de dronkenlap dat hij wordt aangehouden door de politie. In zijn beste Duits gooit GertJaap er nog een schepje bovenop! Zo komen wij de nacht wel door. Het lopen gaat nog steeds goed en
de stemming is uitstekend!
Om half vier zijn we weer bij het wisselpunt aangekomen, nog steeds in Duitsland, maar het is inmiddels
al wel zondag. Het kamp moeten we zelf nog gedeeltelijk opbouwen (tent), maar met vereende krachten
staat om half vijf in de ochtend ons basiskamp op nog geen 200 meter van een McDonalds. Dat is niets
voor ons, maar een broodje hamburger gaat er bij de meesten wel in. Snel in bed en toch zo maar drie
kwartier geslapen. Na een broodje staan we om kwart over zeven al weer klaar om de ochtendshift voor
onze rekening te nemen.
We weten dat ons derde blok van 50 kilometer ons op de grens van Duitsland en Nederland brengt, dus
de stemming zit er nog altijd in. En iedereen loopt nog heel soepel. Was het bij de start in Hamburg
bloedheet, in de nacht, maar ook de in ochtend is het heerlijk loopweer! Langzaam (met ruim 12
kilometer per uur) komen we in de buurt van Nederland. Maar eerst nog door het Duitse dorpje Surwold,
de plaats waar een oom en tante van mij (beter gezegd van Gertrude) wonen. Het is een korte
ontmoeting, een paar woordjes gewisseld, want de RopaRun gaat gewoon door, maar dit geeft mij een
extra boost!
Kwart over elf, Pinksterzondagochtend. Af en toe een paar druppels, maar belangrijker, we zien
Sellingen! Team Hollandscheveld wacht ons al weer op en we wisselen op de grens van Nederland en
Duitsland. >>>
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… vervolg De RoPaRun 2014
<<< Sommige andere teams kussen de ‘heilige’
Nederlandse grond, wij noordelingen zijn daar te
nuchter voor ;-). We stappen weer met zijn allen in
de bus en gaan richting Dalen, het derde basiskamp
al weer. Ook in Dalen staat er weer een uitstekende
maaltijd voor ons klaar. We nemen de tijd om te
douchen en sommige vrienden en familieleden
komen langs. Tijd om te slapen is er nauwelijks.
Opnieuw bemerk ik dat Arend ’s nachts (maar in dit
geval ook overdag) een aardig bos kan omzagen.
Een kwartiertje dommelen is dan ook alle slaap die
ik krijg, maar de douche is verkwikkend en rond
15.00 uur ben ik er weer helemaal klaar voor. Ook
de rest kijkt weer wat frisser uit de ogen en we
vervolgen onze weg nu op Nederlandse bodem.
We lopen van Dalen naar Almelo. Met bekende
stukjes, maar toch raakt het busje de loper in
Coevorden kwijt. Wat blijkt, de in de TomTom
opgeslagen route blijkt de route van 2013 te zijn,
die op een aantal punten afwijkt van de route van
dit jaar. Toevallig ben ik op dat moment aan het
lopen en eigenlijk vind ik het helemaal niet erg om
een stukje langer te lopen. Via Gramsbergen zakken
we af richting Almelo. Uit het routeboek blijkt dat de
route in Almelo door een café gaat, even rekenen
en ik kom tot de conclusie dat ik dat stuk wel eens
zou kunnen gaan lopen. Harry had in Duitsland al
een prachtige doorkomst bij een camping van
Nederlandse eigenaren, ook in Almelo is er een
feestje!

Wat

een

happening!

Prachtig

weer,

zondagavond om 7 uur, de terrassen stamp- en
stampvol. En Erna, Arend (allebei op de fiets) en ik
genieten met volle teugen. En inderdaad, door het
café, een biertje scorend en feestend verder lopen!
Het wisselpunt is even verderop en wij gaan de bus
weer in, nu richting Zutphen.
Het vierde basiskamp is gelegen in Voorst, onder de
rook van Zutphen. We kunnen in de kleedkamers
van de plaatselijke voetbalvereniging. Stretchers
worden klaargezet en we kunnen bijna een heel uur
slapen. Mijn zus en mijn twee nichtjes komen nog
even langs en we spreken af dat ze ook in Zutphen
bij het wisselpunt zullen staan. En inderdaad om
half twaalf in de avond wisselen we in Zutphen en
neem ik afscheid van mijn zus en nichtje. >>>
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… vervolg De RoPaRun 2014
<<< In Zutphen worden de lopers en fietsers op de Grote Markt verwelkomd door vele
enthousiastelingen en de burgemeester zelf. Met een tasje met wat lekkers en promospul in de pocket
gaan we verder, richting Apeldoorn. Mocht Laura in Zutphen warm onthaald worden, in Apeldoorn is
Harry weer aan de beurt. Dwars door het gemeentehuis (om 01.00 uur) waar een heus feestje aan de
gang is. En bijzonder om te zien dat ook verder op de route we regelmatig applaudisserende
toeschouwers kunnen begroeten. Het is de tweede nacht en dat beginnen we te merken. Zeker als we
de Veluwe oversteken en in het pikkedonker heuvelachtige wegen hardlopend onder ons door zien gaan.
De sfeer zit er zeker nog in, met codewoorden en elke keer een enthousiast ‘heeej!, maar de
vermoeidheid begint een beetje toe te slaan. Het tempo zakt iets terug (maar nog steeds boven de 12
km/u gemiddeld) en tijdens het lopen is het wat stiller.
Voor mij is dit een moment dat ik mij weer heel goed besef waarom ik met deze estafetteloop meedoe.
Het besef dat ik voornamelijk meedoe omdat mijn beide ouders zijn overleden aan kanker, hakt er
midden in de nacht behoorlijk in. Het mooie van deze estafetteloop is dat iedereen zijn eigen reden
heeft om mee te doen, maar dat ook iedereen een gezamenlijk doel heeft.
De nacht komen we ongeschonden door, we zijn vaak begeleid door flitsen van het onweer dat in de
verte is losgebarsten, maar wij zijn nog droog. Dat is anders als we na het wisselpunt aankomen bij het
vijfde kamp in Enspijk (vlakbij Geldermalsen). Het regent dat het giet en er moet een tent opgezet
worden. Niet dus, niet om half vijf ’s ochtends met de meesten van ons aardig aan de latten. We
improviseren en onder het afdakje van de La Place vallen we snel in slaap. Wat kan je daar van
opknappen!
Het stuk tussen Buurmalsen en Meerkerk was prachtig qua natuur! En om 8.30 uur op 2 e Pinksterdag te
worden aangemoedigd door ruim 20 man die op het terras in de zon zitten is natuurlijk ook fantastisch.
Het opstarten na een half uurtje in de bus wordt wel steeds lastiger. Ikzelf heb er niet zoveel last van,
maar een aantal medelopers heeft het toch duidelijk zwaar. Gelukkig is daar Linda, die met wat
massages de beentjes weer loskrijgt en naar mate de temperatuur stijgt, lopen we met zijn allen weer
soepeler door de prachtige Betuwe. Het is maar een klein stukje naar Meerkerk en we weten dat we nog
één stop hebben. We hebben een korte(re) stop in Alblasserdam en vervolgens gaan we gezamenlijk,
dat wil zeggen alle lopers en fietsers (een groep van twaalf) richting Rotterdam.
Vanaf Alblasserdam worden de kruispunten vrijgemaakt voor de lopers en de steden en dorpjes zijn
uitgelopen om de ‘helden’ van de Roparun te begroeten en toe te juichen. Hoorden we eerder
aanmoedigingen als ‘Kom op!’ en ‘Het gaat goed!’, nu horen we voornamelijk bedankjes. Weer komt het
besef waarom we met deze fantastische loop bezig zijn. >>>
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… vervolg De RoPaRun 2014
<<< In Ridderkerk beleeft René zijn ‘finest hour’. Rondom een groot plein is een grote menigte
verzameld en terwijl René zijn rondje doet, hebben de fietsers de grootste moeite om hem bij te
houden! Na nog een aantal mooie doorkomsten komen we in Rotterdam aan. Langs het Familiehuis
Daniël den Hoed waar we een schouderklopje ontvangen. Voor een aantal een emotioneel moment.
Dan richting de Coolsingel. Inmiddels is ook de rest van het team aangesloten en met 22 man (8
lopers, 4 fietsers, 2 verzorgers, 2 chauffeurs, 2 navigators en 4 kampleden) komen we dan op de
Coolsingel aan.
Ik heb voor de gelegenheid een speciaal t-shirt gemaakt met een foto van mijn vader en moeder. We
worden binnengehaald door ambassadrice Nelly Cooman en bij mij staan de sluizen vol open.
Gehaald! Het was fantastisch, emotioneel, gezellig, ontroerend maar vooral ONVERGETELIJK!
Iedereen dank voor de steun bij het realiseren van het gezamenlijke doel!
Alex van Wamel
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Zomerse puzzels

John en Henderikus
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“De Samenloop”
Trimclub “Rijlust” Westerbork
www.trimclubrijlust.nl (opgericht 1 mei 1987)
e

2 kwartaal 2014/ juli 2014/ verschijnt 4 x per jaar/ oplage 195.
Samenstelling bestuur:

Functie

Telefoon

Adres

Ton Driessen

Voorzitter

0591-377112

Hovinghoek 6,

Meppen

Marie-José Klaver

Secretaris

0593-769017

Boerkamp 31,

Westerbork

Alex van Wamel

Penningmeester & vv

0593-851226

Weidemaat 10,

Westerbork

Baukje Jonker

Lid

0593-333242

Lindelaan 18,

Westerbork

Arend Stevens

Lid

0593-332552

Groenkampen 10,

Westerbork

Redactie clubblad:

Henny Gritter, Arnoud Gils en Marjon Speelman
redactietrimclub@hotmail.com

Bezorging clubblad: Jan Heidelberg e.v.a.

Kopij voor het volgende clubblad inleveren
vóór 1 oktober 2014 bij één van de redactieleden of via
redactietrimclub@hotmail.com
Samenstelling activiteitencommissie:
Midden Drenthe Loop: Erwin Beuving (voorzitter), Anita Hegen (secretariaat), Alex van Wamel
(penningmeester), Sonja van Baar, Alex van Wamel en Vacant (sponsoring),
Marcel Kuizinga en Henri Vierhoven (technische zaken), Vacant (draaiboek),
Vacant (PR en Vrijwilligers)
Lief en Leed:

Baukje Jonker en Roelie Zwiers

Trainingen:
Activiteit:

Periode:

Vaste dag:

Plaats:

Tijd:

Duurloop

Gehele jaar

Maandag

Voetbalveld

19.30 uur

Interval

Gehele jaar

Woensdag

Voetbalveld

19.30 uur

Interval

Gehele jaar

Donderdag

Voetbalveld

19.30 uur

Contributie:

Eerste 2 leden gezin € 50.00 p.p. en vanaf 3e lid zelfde gezin € 21.00.

Opzegging:

Schriftelijk opzeggen voor 1 december bij Alex van Wamel.

Publiciteit:

Inleveren verslag voor de krant bij Marie José Klaver per mail. Vóór zondag, 18.00
uur. mjklaver@gmail.com

