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Functie:  Telefoon:  Adres: 
Alex van wamel  Voorzitter  0593-851226 Weidemaat 10   Westerbork 
Marten van der Steeg Secretaris  06-36199945 Mensinghstraat 13  Aalden 
Leen van Zwol  Penningmeester 0593-542949 Uutlangen 1   Westerbork 
Baukje Jonker  Lid   0593-333242 Lindelaan 18   Westerbork 
Arend Stevens  Lid   0593-332552 Groenkampen 10  Westerbork 

Henny Gritter, Leen van Zwol en Marjon Speelman 

Jan Heidelberg en vele anderen 

Erwin Beuving (voorzitter), Anita Hegen (secretaris), Alex van 
Wamel (penningmeester), Sonja van Baar, Alex van Wamel en Hans de Boer (sponsoring), Marcel 
Kuizenga en Arend Stevens (technische zaken), VACANT (draaiboek), Rudy Wolf (PR en 
vrijwilligers). 

Baukje Jonker en Roelie Zwiers 

Activiteit:    Vaste dag:   Plaats:     Tijdstip: 
Duurloop   Maandag  Voetbalveld, Perkenslag 19.30 uur 
Interval   Woensdag  Voetbalveld, Perkenslag 19.30 uur 

Eerste 2 leden van een gezin € 50.00 per persoon per jaar, vanaf het 3e lid van hetzelfde gezin      
€ 21.00 
 

Schriftelijk opzeggen voor 1 december bij Leen van Zwol.

mailto:redactie@loopgroepwesterbork.nl
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Het is voorjaar… het is voorjaar! Hoewel er 
nog maartse buien zijn, is het toch duidelijk 
merkbaar! De dagen worden langer en het is 
af en toe al mogelijk om in de korte broek een 
lekker duurloopje te doen.  
 
Ik hou van de winter (en vooral van de 
bijbehorende wintersport), maar het 
voorjaar mag er zeker ook zijn. Zeker voor 
iemand die met enige regelmaat in de vroege 
morgen zijn hardlooprondje doet, is het een 
genot om de zon te kunnen zien opkomen. En 
met de warmere temperaturen zijn er steeds 
meer mensen die de mottenbollen uit de 
hardloopschoenen halen en zich in de natuur 
begeven. Wij zien natuurlijk graag dat deze 
fanatiekelingen zich aansluiten bij onze 
prachtige loopgroep. Daarom hebben wij – 
op veler verzoek – er voor gekozen om een 
clinic (beginnersgroep, opfriscursus, geef het 
beestje maar een naam) op te zetten. Vanaf 
4 april a.s. hopen wij velen te kunnen 
verwelkomen bij deze trainingen. Daarbij is 
natuurlijk ook de hoop om meer leden te 
trekken, want het ledenaantal zit momenteel 
in een neerwaartse spiraal, wat wij natuurlijk 
graag willen ombuigen.  
 
Ondertussen is de MDL commissie druk bezig 
om het 6e lustrum van de Midden Drenthe 
Loop op 21 mei a.s. weer fantastisch te laten 
verlopen. Met een kleine aanpassing op de 10 
kilometer (momenteel wordt er naarstig 
gekeken naar een mooie alternatieve route 
vanwege een erg drassig zandpad en bomen 
op de weg), maar gelijkblijvende routes voor 
de 5 kilometer en de halve marathon, belooft 
het ook dit jaar een mooi spektakel te 
worden.  
 
Om de jeugdloop een boost te geven willen 
wij een clinic voor de basisschoolkinderen 
houden. Deze clinic zal waarschijnlijk uit 2 
trainingen van ongeveer een uur bestaan op 
donderdag 12 en 19 mei. Aanvang zal rond  
 
 

 
14.15 of 14.30 uur zijn. Lijkt het jou leuk om 
daarbij te ondersteunen en (samen met 
anderen) de jeugd spelenderwijs kennis te  
laten maken met de hardloopsport, meld je 
dan aan bij één van de bestuursleden of de 
trainer. Ook als je maar 1 keer aanwezig kunt 
zijn, ben je meer dan welkom om te komen 
helpen. Ervaring in het geven van training is 
niet noodzakelijk, inzet, maar vooral 
enthousiasme is het hoofdingrediënt!  
 
Helpen bij de organisatie van de Midden 
Drenthe Loop kan natuurlijk ook op een 
andere manier. Tijdens de voorbereiding van 
de wedstrijd, maar vooral ook op de dag zelf 
zijn we afhankelijk van de vele vrijwilligers die 
er jaarlijks voor zorgen dat het weer op 
rolletjes verloopt. Wij zijn nog steeds op zoek 
naar vrijwilligers die hun steentje willen 
bijdragen. Ook als je zelf wilt meelopen is dat 
geen probleem, er is genoeg te doen in de 
voorbereidende fase. Ben of ken jij iemand  

Inhoud: 
- Vroege vogelloop 
- Vrijwilligers bij de Midden Drenthe Loop 
- Trail Dwingeloo  
- Sponsor uitgelicht:   
                                       Rabobank Westerbork 
- Favoriet trainingsrondje 
- Loopclinic voorjaar 2016 
- Lopen in de tropen; SZF- loop  
                                                              Paramaribo 
- De perfecte wrap voor hardlopers 
- Geopark Hondsrun Crosscircuit 
- Midden Drenthe Loop 21 mei 2016 
- Een Ultrra- Het plan, de voorbereiding  
                                                               en achteraf 
- Aalden Rondomme Nieuwjaarsloop 
- 5e 4 Mijl van Börk 
- 4 Mijl vanWesterbork 
- Baggelhuizercross in Assen 
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die ons wil helpen, meld je aan via e-
mailadres: wolfrh@hotmail.com.  
 
En om dit stuk maar af te sluiten: we hebben 
een nieuw logo! Dank aan Kim voor haar 
creativiteit, maar ook dank aan alle leden die 
zich hebben uitgesproken over de 
ontwerpen. Ik ben er zeker van dat we een 
lange tijd vooruit kunnen met dit frisse 
ontwerp dat ook recht doet aan de naam van 
onze vereniging. En dan toch echt tot slot: 
achter de schermen wordt hard gewerkt aan 
de nieuwe clubkleding.  
 
Hierbij besteden wij aandacht aan alle 
facetten van de kleding en het ontwerp. Ik 
heb al een paar ontwerpen voorbij zien 
komen en ik ben erg enthousiast en kan niet 
wachten totdat de kleding tot werkelijkheid 
wordt.  
 

Met een sportieve groet,  
 
Alex van Wamel  

door Laura Batterink 
 
22 februari ben ik naar de lezing van Koen de 
Jong geweest (erg boeiend overigens). Hij 
bleef overnachten in Assen omdat hij de dag 
erna een lezing zou geven in Hoogeveen en 
hij vroeg aan het eind van de avond of er nog 
lopers waren die zin hadden om ’s ochtends 
rond 07:00h een rondje met hem te gaan 
hardlopen. Dat heb ik aan me voorbij laten 
gaan; redelijk vroeg en om er nou voor heen 
en weer naar Assen te rijden…. 
Qua tijd had het achteraf best gekund. 
 
Rond kwart over 5 werd ik namelijk wakker, 
ik heb me eerst nog even omgedraaid, maar 
ik MOEST eruit (volle maan?!). Hupsakee de 
loopkleding aan. Om kwart voor 6 liep ik 
buiten, hoofdlampje mee, maar dat bleek 
niet nodig.  
 
Rond die tijd is het nog zo lekker rustig, alle 
huizen nog donker. Niets dan je voetstappen, 
je ademhaling en al een paar vroege vogels 
die zich al zingend lieten horen. Het had wat 
gevroren, de strooiwagen was me al voor 
geweest. 

Een rondje Orvelte werd het. Een lekkere 
rustige duurloop in de langzame 
vetverbranding, want ik had nog geen ontbijt 
gehad, wel een glas water. Rustige 
ademhaling, langer uitademen dan 
inademen.  
 
Op de Kromboom werd ik ingehaald door een 
auto die even verderop stopte. Dan flitst toch 
even door je heen dat je aardig in de ‘middle 
of nowhere’ rondhobbelt en dat niemand 
weet waar je bent… Bleek dat hij bij het huisje 
stopte en wat in de bus deed, vermoedelijk 
de krant. 
 
Naar Orvelte toe was verder alles nog stil, ook 
geen vogel te horen. Er vloog er wel één weg 
maar hoewel de lucht al langzaam lichter 
werd, was het nog te donker om te zien wat 
het was. Voorbij Orvelte werd het alweer wat  
drukker; een fietser op weg naar 
werk/school, meer auto’s, de bus naar Beilen. 
Richting Westerbork liep ik de maan 
tegemoet, prachtig. Soms 
vol in zicht, soms door de 

mailto:wolfrh@hotmail.com
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kale takken van de bomen en soms een 
beetje verscholen achter wat bewolking. 
 
Bij Westerbork lieten de merels weer van zich 
horen, evenals een haan. Bij verscheidene 
huizen brandde licht, Westerbork ontwaakte. 
 
Over de Heerakkers terug naar huis.  
In het weiland een kudde schapen die nog 
lekker rustig lag te doezelen. De volle maan 
aan mijn linkerzijde en aan mijn rechterzijde 
de pastelkleuren van de opkomende zon. 
 
Dan is hardlopen zo gááf! 

 
Zojuist weer de oproep aan alle leden van de 
Loopgroep gestuurd. Want ook dit jaar houdt 
de Loopgroep, nu al weer voor de 30ste keer, 
de Midden Drenthe Loop. En weer mogen we 
het evenement houden bij onze 
hoofdsponsor KORT Landbouwmechanisatie. 
 
Vorig jaar beseften we ons hoe belangrijk het 
is om te kunnen rekenen op de inzet van 
vrijwilligers. Niet eerder moesten we het 
evenement laten dragen door een absoluut 
minimum aan vrijwilligers. Echt niemand kon 
ziek worden of zich op het laatste moment 
afmelden. Maar we hebben het gered en het 
was voor iedereen weer een geweldig 
evenement. 
 
Als wij vanaf december al met de 
voorbereiding bezig zijn en elke maand onze 
voortgang boeken dan vergeten we soms in 
al het enthousiasme dat wijzelf ook 
vrijwilliger zijn. Het resultaat van al die uren  

 
werk zien we terug op de dag van de loop zelf. 
Want dan moet alles kloppen. De deelnemers 
rekenen op ons. Voor de deelnemer is het 
logisch dat als je aankomt dat alles soepel en 
geolied (ver)loopt. En dan bedoel ik natuurlijk 
niet die goedgetrainde spieren (!). 
 
Tijdens de dag zelf is het hectisch, maar ook 
genieten. Iedereen heeft het naar z'n zin en 
krijgt waar hij of zij voor gekomen is. Een 
hardloopafstand in wedstrijdvorm waar de 
voorgaande maanden hard voor getraind is. 
 
Het is heerlijk om te zien dat al die mensen 
die zich als vrijwilliger hebben aangemeld 
met dezelfde inzet en passie, net als wij, hun 
uiterste best doen om op de opbouw dag en 
de hardloop dag zelf hun steentje bij te 
dragen en het iedereen naar de zin te maken. 
Wij vinden dat altijd de 
mooiste beloning voor al 
die maanden hard werken. 
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Aan het einde van de dag zetten alle 
vrijwilligers nog even de schouders eronder 
om het parcours en de start/finish-locatie  
 
netjes achter te laten. Dit jaar krijgt het einde 
van de dag zelfs nog een bijzonder tintje. Het 
wordt namelijk smakelijk afgesloten. Maar 
daar ontvang je nog nader bericht over. 
 
We maken ook via deze manier nog graag van 
de mogelijkheid gebruik om jou als lid van 
Loopgroep Westerbork te vragen je als 
vrijwilliger dit jaar in te zetten voor deze 
geweldige loop. Vele handen maken licht 
werk en daarmee zullen niet alleen de 
deelnemers, maar ook jouw mede 
Loopgroep-leden én collega vrijwilligers een 
heerlijke sportieve dag hebben. 
 
Laat je ons nog even weten of we je kunnen 
begroeten als deelnemer of vrijwilliger?  
We zien je graag op vrijdag 20 en/of zaterdag 
21 mei aanstaande. 
 
Anita, Sonja, Alex, Arend, Edwin en Rudy 
Organisatie Midden Drenthe Loop 

 

door Klaasje Biel 
 

Gestimuleerd door onze dochter Carin, 
gingen zij en ik op zaterdag 13 februari 
richting Dwingeloo om een trail van 13 km te 
gaan lopen. In oktober hadden we het 
voornemen om de 20 km te doen, maar 
gezien we ons kort van tevoren hadden 
opgegeven en nog geen 20 km in de benen 
hadden, leek ons dit geen goed plan. 35km 

had ook nog gekund… maar we kozen, lekker 
veilig, voor de 13km.  
 
De start was bij camping 
Torentjeshoek, er werd 

http://runforestrun.nl/
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gestart in gedeelten. De route ging over 
zandpaden, over kleine paadjes, onder 
omgewaaide bomen door, over bomen heen, 
door de modder, over smalle paadjes, over 
een heuvel, etc. etc. etc.  
 
Al met al een leuke loop, leuke route en 
gemoedelijke sfeer. De route bleek 

uiteindelijk 14 km te zijn en we waren in 
1:36:12h binnen, niet geheel ontevreden.  
 
Gezellig ook om dit zo met één van je 
kinderen te ondernemen en dat ze achter je 
loopt en je aanmoedigt, “kom op mama, 
doorlopen”. Je hoort dit jezelf nog zeggen, 
toen zij jong waren! 

 



7 
 

 

Wil je jezelf kort voorstellen? 
Als medewerker van de Rabobank 
Westerbork en oud lid van de Loopgroep  ben 
ik, Astrid Kanon gevraagd om de Rabobank 
Westerbork als sponsor onder de aandacht te 
brengen.  
 
Rabobank Westerbork steunt al een paar jaar 
de Loopgroep Westerbork. Rabobank is van 
mening dat sport inspireert en verbindt.  En 
hardlopen is een sport waar in principe bijna 
iedereen aan mee kan doen. 
 
Ook vinden wij het belangrijk om zichtbaar te 
zijn in de samenleving. Bij evenementen in 
het dorp wil de Rabobank Westerbork waar 
mogelijk bijdragen aan sponsering of 
deelname om evenementen mogelijk te 
maken. Op deze manier zoeken we 
verbinding met de samenleving waar wij 
tenslotte onderdeel van zijn, net als veel van 
onze leden en klanten. Enkele voorbeelden 
zijn dan ook o.a. de Midden Drenthe Loop en 
het Loop-Fiets-Proef evenement. 
 
Wat is je relatie met de loopgroep? 
Een aantal medewerkers  van  Rabobank 
Westerbork zijn altijd al heel sportief 
aanwezig bij de diverse evenementen. Zelf 
ben ik 2 jaar lid geweest van de Loopgroep.  Ik 
hoop bij voldoende deelname in april weer 
opnieuw met een loopclinic te beginnen. 
 
Wat is je favoriete afstand? 
Goede herinneringen heb ik aan de vorige 
loopclinic overgehouden. Om in 
groepsverband naar een doel toe te werken 
was ontzettend leuk om te doen. Met als 
uiteindelijk resultaat de 5 km achtereen te 
kunnen volbrengen.  Ook herinner ik mij een 
loop door bos/heide/weilanden en langs 
Schotse Hooglanders. De kick om een uur te 
kunnen lopen zonder te stoppen geeft een 
super gevoel.  
 
 
 

Heb je nog goede (hardloop) tips voor de 
leden? 
Ik denk dat de leden  beter in staat zijn om mij 
hardlooptips te geven dan andersom   
 
Vind je dat je genoeg “in beeld” bent als 
sponsor? 
Als sponsor ben je in beeld door een 
advertentie in het clubblad. Daardoor bereik 
je alleen de leden van de loopgroep.  
Daarnaast zijn enkele medewerkers lid van de 
loopgroep. Dit brengt met zich mee dat we 
ons verbonden voelen met zowel de 
Rabobank Westerbork als de loopgroep, een 
mooie combinatie. Een advertentie is een 
middel, echte verbondenheid kan ook op een 
andere manier. Lidmaatschap is daar 1 van. 
Eigenlijk is dat met het lidmaatschap van de 
Rabobank hetzelfde.  
 
Tijdens de Midden Drenthe Loop zijn wij wel 
veelvuldig in beeld door het beschikbaar 
stellen van de spandoeken en bij de Loop- 
Fiets-Proef met een start- en finishboog. 
Hierbij bereik je ook “niet leden” en laat je je 
gezicht in de samenleving zien. 
 

 
 
Tot slot: 
Bijzondere sportprestaties vragen om 
jarenlange toewijding. Van sporters zelf, 
maar ook van hun omgeving. Rabobank 
gelooft in langdurige steun aan sporters. Niet 
alleen om tot topprestaties te komen maar 
ook om anderen te inspireren. Zo hebben we 
allemaal een aandeel in elkaar.  
 
Astrid Kanon 
Rabobank Westerbork 
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door Henriëtte en Tineke 

 
Iedere zondagmorgen om 09.15 vertrek ik 
vanaf de Beilerstraat , via de Groeneweg en 
dan bij voorkeur via het hertenkamp naar de 
Elperstraat. De 1e 2 kilometer zitten er dan al 
op.  
Samen rennen we dan richting survivalbaan 
maar slaan net voor de baan rechtsaf. Na 
ongeveer 300 meter gaan we linksaf richting 
de Oostermaat. Hier gaan we rechts het 
zandpad op en aan het eind van het bos 
linksaf. Je kan verschillende routes door het 
bos nemen maar je komt altijd op de heide.  
 
Maar we lopen langs de heide richting 
Orvelterstraat en steken deze weg over door 
het bos waar we rechts aanhouden en daarna  

 
 
 
 
links via het zandpad richting 
veldstudiecentrum. Via de Zuideresweg 
steken we weer de Orvelterstraat over. Dan 
houden we links aan richting heidemeertje 
meestal met schaapskudde. Hier slaan we 
linksaf richting ijzertijdboerderij waar we via 
de heide en het bos over de oud  

 
Groningerweg en het Banneveen op de 
Elperstraat uitkomen.  
 
Gevoelsmatig is dit looprondje ongeveer 8,5 
kilometer. Het is een heerlijk rondje waarin 
we volop van de mooie 
natuur rondom 
Westerbork genieten. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjnpb3s_NnLAhXCXRQKHUZ8DOcQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/dim67/3657223577&bvm=bv.117604692,d.d24&psig=AFQjCNF5MJb2sARyVt9oSVXKk8cUiK-i5Q&ust=1458931275783474
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Dit voorjaar organiseert Loopgroep Westerbork een loopclinic! Hardlopen wordt steeds 
populairder, misschien is dit ook een leuke sport voor jou? Hoe pak je dat aan als je geen of weinig 
"loopervaring" hebt?  Hoe voorkom je blessures, motivatieverlies en kun je het lopen op een 
verantwoorde manier oppakken? Hoe kom je zover dat je alleen of gezellig ontspannend pratend 
met een groep onafgebroken kunt hardlopen?   
  
Het antwoord is simpel!  
Je komt er achter als je mee doet aan de loopclinic van Loopgroep Westerbork! 
  
Doelgroepen:  
* Starters, maak voor het eerst kennis met de loopsport  
* Herstarters, je was (even) gestopt maar het lukt niet om het zelf weer op te pakken  
* Doorstarters, na bijvoorbeeld een blessure toch weer verstandig opbouwen  
  
Doel van de loopclinic:  
* Ontdekken of hardlopen ook jouw sport is  
* Verantwoord en ontspannen een aantal km´s kunnen hardlopen  
* Voorkomen van blessures en motivatieverlies  
* Gezelligheid en besmet raken met het loopvirus  
* In 10 weken een half uur aaneengesloten kunnen hardlopen  
  
De trainingsbijeenkomsten:  
De start is op maandag 4 april 2016 om 20:00h. Eerst een kennismaking, uitleg en dan nog korte 
looptraining. De clinic duurt 10 weken en is 2 keer per week op maandag en donderdag.  
  
Kosten voor deze loopclinic €25,- Voor leden van Loopgroep Westerbork natuurlijk gratis.  
Ben je na deze clinic nog enthousiaster geworden, dan kun je voor €30 de rest van het jaar 2016 
lid van de gezellige Loopgroep Westerbork worden.  
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Voor meer informatie of inschrijven kunt u mailen naar: 
- Hoofdtrainer Harry Vos: trainers@loopgroepwesterbork.nl   
- Algemeen bestuurslid Arend Stevens: bestuurslid2@loopgroepwesterbork.nl   

  
Graag bij opgave vermelden:  
Naam:  
Geboortedatum:  
Adres:   
Postcode:  
Woonplaats:   
Telefoonnummer:  
Email:   
Vragen / opmerking:  

door Teddy en Alida  
  
Op vakantie naar Suriname, in 
februari/maart, een goede timing om de 
Hollandse winter enigszins te verkorten. 
Zeker even nodig om te acclimatiseren, 
tropische temperaturen met hoge 
luchtvochtigheid. En dan de hardlooptraining 
continueren!   
 
Een training op straat op een vroeg tijdstip, 
dat gaat aardig. Dan een training later op de 
dag, dat geeft al snel een zwaar gevoel in de 
benen. Met rustig tempo lukt het om de 
training te volbrengen met het vooruitzicht 
dat het zwembad naast de atletiekbaan op 
ons wacht. En daarna een heerlijk drankje in 
de schaduw op het terras, ja, dat is heel goed 
te doen.  
 
Dan de zaterdag van de georganiseerde loop, 
georganiseerd door het Staats Zieken Fonds, 
ook om mensen te motiveren/stimuleren tot 
meer bewegen. Dat leek die dag zeker te 
lukken, want er waren zo’n 2000 
lopers/wandelaars/trimmers aan de start.  
 
Een zee van groene en gele shirts aan de 
start, met daartussen twee blauwe “Kort” 
lopers. Een algemene warming up, niet echt  

 
 
nodig om warm te worden, maar wel 
stimulerend.   
 
Om 16:30 uur Surinaamse tijd, meestal de tijd 
voor loopjes daar, iets minder warm, gaan we 
van start. Met een prima afgezette straten 
parcours renden we door Paramaribo. Met 
een beetje miezerige regen, wat uiteraard 
voor enige verkoeling zorgde. Het parcours 
bleek volgens gps een kilometer korter dan 
de opgegeven 5 km, dat is een detail, het gaat 
tenslotte om de Olympische gedachte…   
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Bron: Gezond eten met Karen 
  

 
Als je wat gezonder wilt eten en niet uren in 
de keuken wilt staan is dit een perfecte lunch 
voor jou. De perfecte wrap gemaakt van 
alleen eieren en wat spinazie.   
 
Een ideale manier om ook aan je dosis 
groente per dag te komen, een fijne herstel 
lunch vanwege de eiwitten en de zalm. Deze 
wrap is overigens ook lekker met kip en 
advocado mocht je niet zo'n vis liefhebber 
zijn. Kortom we praten hier over een wrap 
voor hardlopers.  
  
Ingrediënten:  
- 4 eieren   
- 1 handje spinazie   
- 2 handjes rucola sla   
- zalm  
- 4 reepjes komkommer   
- zeezout  
- peper  
- kokosolie  
  
Bereiding: 
Snijd de spinazie in reepjes en kluts de eieren 
in een kopje los. Snijd één komkommer door 
midden en schaaf met de kaasschaaf wat 
reepjes. Smelt wat kokosolie in de pan en bak 
de spinazie even heel kort in de pan en doe 
dan de geklutste eieren erbij.  
Wanneer je hier een goeie omelet van 
gebakken hebt kun je de wrap op een bord 
leggen.  
Dan kun je er de plakjes zalm opleggen, de 
reepjes komkommer en de sla.   
 

 
 
Rol nu voorzichtig en dan kun je hem 
doormidden snijden. Beetje peper en zout en 
klaar.  
 
Eet smakelijk!   
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door Renate Kikkert 
 
Mijn doel was: ‘Alle wedstrijden meelopen in 
het crosscircuit’. Ik kan nu al zeggen dat ik dat 
doel niet ga halen. Samen met Harry en Erna 
ben ik 31 oktober afgereisd naar Rolde voor 
de Boerbosloop. Onder de aanwezigen 
troffen we andere leden en Börkers aan.  
 
Onder aanmoediging van supporter Henri 
hebben we 2 rondjes door het bos gelopen. 
Wat hebben we toch een mooie natuur in 
Drenthe en wat is er lekkerder om hier 
doorheen te lopen.  
 

 
21 november Boomkroonpad cross in 
Drouwen. Zullen we ‘over’ de toppen van de 
bomen gaan lopen of toch gewoon door het 
bos? Het werd een cross door het bos met 
hier en daar een heuvel. Er zat één 
uitdagende klim in. Het voordeel (of nadeel) 
van deze crossjes is dat je het rondje in ieder 
geval 2x loopt (afhankelijk van de afstand van 
het rondje en de cross). Je weet dus dat je nog 
een keer moet klimmen. Ik vind het steeds 
leuker worden om aan dit soort crossjes mee 

te doen. Het is elke keer weer een uitdaging 
om in het bos te lopen!  

 
27 december stond de Drouwenerzand cross 
in Gasselte op het programma. Een goeie 
aanleiding om de ‘kerstkilo’s’ gelijk aan te 
pakken. Jammer genoeg kon ik niet meedoen 
vanwege rugklachten.  
 
Het was al snel duidelijk dat ik de 17de niet 
mee kon doen vanwege de survivalrun bij ons 
in Börk. Ik had me vorig jaar aangemeld om 
als voor/naloper mee te gaan doen. Na een 
mailwisseling met de vraag of ik voor/naloper 
wilde zijn, kreeg ik van Jan de indeling van de 
lopers. Slik, ingedeeld als voorloper voor de 5 
km. Navraag gedaan over het te lopen tempo 
nog maar een paar keer geslikt. Zaterdag voor 
de survivalrun de route van de 5 km 
gewandeld. Dit bleek een survival op zich.  
 
Nog 2 crossjes te gaan …… 
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door Erwin Beuving namens de MDL-commissie 
 
De Midden Drenthe Loop Commissie is alweer volop bezig met de voorbereidingen van 30e editie. 
Het parcours, afwisselend over asfalt en onverharde wegen, loopt door het prachtige 
natuurgebied tussen Elp en Schoonloo (boswachterij Grolloo). Ook dit jaar wordt er naast de koers 
voor de wedstrijd- en recreatieve lopers een jeugdloop georganiseerd voor kinderen in de leeftijd 
tot en met 12 jaar. De jeugd tot en met 9 jaar loopt 1000 meter en de jeugd van 10 tot en met 12 
jaar loopt 1500 meter.  
 
De wedstrijdlopers kunnen kiezen uit de volgende afstanden: 5 km, 10 km en 21,1 km. De 
starttijden liggen tussen 12 en 13 uur (zie voor de exacte starttijd per afstand de website). 
 
Er zijn prijzen beschikbaar voor de eerste drie binnenkomende atleten per afstand en per categorie 
en daarnaast is er voor elke deelnemer een 
“blijvende herinnering”.  
 
Vorig jaar verschenen er maar liefst 300 lopers 
aan de start, afkomstig uit zowel de nabije 
omgeving als uit verdere windstreken. 
 
Meer informatie over de Midden Drenthe Loop 
(o.a. over de routes) is te vinden op de website 
van de loopclub: www.loopgroepwesterbork.nl.  
 
Inschrijven kan op diverse manieren:  
• via www.inschrijven.nl 
• via de website www.loopgroepwesterbork.nl 
• op de dag zelf is er nog de mogelijkheid tot een uur voor aanvang van de loop 
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Midden Drenthe Loop 
Zaterdag 21 mei 2016 

Start en finish: fa. KORT Landbouwmechanisatie 
Adres: Oranjekanaal Noordzijde 26 te Zwiggelte 

 
Houd deze datum vrij en noteer deze datum in de agenda! 
Kun je deze leuke loop helaas niet lopen en zou je mee willen helpen als vrijwilliger meld je aan via 
inschrijvenmdl@gmail.com 
Wij zien je graag op 21 mei a.s.! 

door Henri  Vierhoven 
 
Het stemmetje in mijn hoofd klonk vrij simpel 
vorig jaar: “Ga in december in Geldrop je 
eerste Marathon lopen en als dat goed 
verloopt kan je net zo goed even doorzetten 
en meteen een Ultra plannen”.  
 
De inschrijving van de Sallandtrail kwam 
dichterbij en dan zit je met de vingers aan de 
knoppen, zal ik wel of zal ik niet. Twijfel, 
twijfel … uiteindelijk de knoop doorgehakt, 
inschrijven voor de 50 km met als escape 
route uitstappen na 25 km. De 50 km 
Sallandtrail kenmerkt zich namelijk door 2 
verschillende rondes van 25 km. De 
inschrijving was dus gedaan, nu alleen nog 
wat trainen.  
 
 

 
 
Eerst maar eens de trailMarathon in Geldrop 
doorstaan en dan met het schema beginnen 
voor de volgende stap. De “tis voorniks 
Marathon” in Geldrop ging eigenlijk best wel 
goed. Klein dipje rond de 25 km, maar na 32 
km liep ik hem eigenlijk fluitend uit. Eigenlijk 
best verrassend voor mijzelf, aangezien door 
allerlei omstandigheden er niet echt 
gestructureerd getraind was.  
 
Ondertussen had ik via de site van de “60 van 
Texel” een aantal documenten gedownload 
over het trainen voor een Ultra, er blijkt 
namelijk niet echt veel informatie te zijn hoe 
je dat dan moet doen. Na het lezen van alle 
informatie heb ik een schema opgesteld, dat 
mij in 14 weken naar het 
gewenste basisniveau zou 
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brengen. Het was mij in ieder geval duidelijk 
dat er 4 maal in de week volgens een vaste 
structuur getraind moest worden.  
 
De trainingsavonden met de loopgroep 
bouwde ik iets uit, dus om 19:00h de deur uit 
voor een paar extra kilometers en daarnaast 
liep ik de vrijdagmiddag een korte loop en 
dan in het weekend een lange langzame 
duurloop. Alles bij elkaar, geloof ik dat ik 80% 
van de kilometers in het donker heb afgelegd.  
 
Daarnaast moest minimaal de helft van de 
trainingen (en kilometers) onverhard zijn, dus 
regelmatig in het donker met mijn hoofdlamp 
over de hei of door het bos. Soms was dat wat 
eng, maar over het algemeen heerlijk rustig 
(en rustgevend).  
 
Daarnaast moet je ook eens gaan nadenken 
over de voeding en het drinken. Qua voeding 
was bij mij meteen duidelijk, dat ik niet met 
behulp van gelletjes mijn energielevel hoog 
wou houden. Een gel werkt bij mij wel, maar 
dan ongeveer 10 minuten. Ik merkte dat mij 
dat steeds meer begon tegen te staan, dus 
het besluit genomen om mijn eigen 
powerbars te gaan bakken. Ik moet zeggen, 
dat beviel goed. Ook tijdens het lopen, geen 
last van de maag en ik had niet de indruk dat 
het energielevel omlaag dook. De vervolgstap 
was om ook het drinken op meer natuurlijke 
basis te gaan maken. Helaas was de tijd te 
kort om hier verder mee te experimenteren, 
dus maar gekozen voor het aanlengen van 

poeder, welke op natuurlijke basis gemaakt 
is. 
 
De laatste weken voor het uur U ben je dan 
aan het afbouwen\taperen en dan slaat de 
twijfel toe (tenminste bij mij wel). Heb ik wel 
genoeg gedaan? Kan mijn lichaam het aan? 
Allemaal vragen die eigenlijk constant door je 
hoofd schieten. Daar kwam bij dat je toch wel 
wat kleine pijntjes gaat ontwikkelen. Gelukkig 
was dit allemaal weg de laatste paar dagen 
voor de start. 
 
De start was om 9:15h in Nijverdal, iets meer 
dan een uur rijden. De avond ervoor alle 
spullen gepakt, bidons gevuld, de rugzak 
gevuld met 2 liter drinken, verschillende 
setjes kleren in de sporttas, schoenen 
gecontroleerd, het horloge aan de oplader, 
de route ingeladen en mijzelf gigantisch 
zenuwachtig gemaakt. Om 8 uur ’s-ochtends 
stond ik dus in Nijverdal te kijken hoe de 75 
km lopers zich klaar maakten voor hun race. 
Het trailwereldje is niet zo groot, dus al snel 
zag ik verschillende bekende gezichten, 
waaronder Margriet, een vrouw van 68 uit 
Amstelveen, waarmee ik in Geldrop zo’n 32 
km gezamenlijk had gelopen, beiden onze 
eerste marathon lopend. Voor je het weet, is 
het dan tijd om naar buiten te gaan voor de 
start. Ondertussen kletsend met nog wat 
andere mensen, die ik bij verschillende 
andere trails had ontmoet. Gelukkig weet je 
dan ook welk tempo ze ongeveer lopen, 
waardoor je niet in de verleiding gaat komen 

om veel te hard van start te 
gaan. Mijn plan was in 
ieder geval om de eerste 
ronde van 25 km op een 
tempo van 7min/km te 
gaan lopen, voor mij op 
onverharde ondergrond in 
een lage hartslagzone 1 en 
dan maar te kijken hoe het 
allemaal zou verlopen.  
 
De eerste ronde was in 

ieder 
geval 

bekend 
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terrein, die had ik vorig jaar ook gelopen, dus 
veel boomwortels, kleine hoogte verschillen 
en zachte, soms sompige, bosgrond. Dus 
goed de voeten optillen, iedere 2 km een paar 
slokken drinken, iedere 8 km een stukje 
stevig doorwandelen om een stukje 
powerbar naar binnen te werken en lopen 
van verzorgingspost naar verzorgingspost. 
Deze waren ook dit jaar weer voorzien van 
allerlei lekkernijen en soorten drinken.  
 
Ondertussen is dan al redelijk duidelijk met 
welk groepje je de gehele afstand gaat 
afleggen. In dit geval waren we eigenlijk 
constant met z’n vieren, Sandra uit Boxmeer, 
Andy uit Bedum en Christian uit Zutphen. 
Christian, op Lunar sandalen, had al enige 
ervaring met een 50 km en was de vrolijke 
noot, Andy was de onverstoorbare 
Groninger, Sandra vond het eigenlijk wel een 
klere afstand en ik had het eigenlijk best wel 
naar mijn zin.  
 
Na het eerste rondje kwam je weer aan bij 
het start/finish gebied en kon je even iets 
droogs aantrekken, je rugzak bijvullen en 
daarna weer door. Ik moet zeggen, dat geeft 
wel even een kleine mentale flipper. Je bent 
3 uur onderweg en je weet dat je nog 
minimaal 3 uur mag lopen om weer terug te 
zijn bij de finish.  
 
Het eerste stuk na de tussenstop was een 
nieuw aangelegd stuk ATB route, veel kleine, 
steile heuveltjes, funest voor de benen. 

Gelukkig duurde dit stuk maar een paar 
kilometer en liepen we de hei van de 
Sallandse heuvelrug op. Wat een schitterend 
gebied is dat. Gigantisch veel 
hoogteverschillen (van +32 naar -11 binnen 
een km was geen uitzondering), mul zand en 
fantastische vergezichten. Met het mooie 
zonnige weer kon je echt kilometers ver 
kijken. Echt redenen om een trail te gaan 
lopen. Andere lopers zag je op grote afstand, 
als kleine fluoriserende stipjes lopen.  
 
De hoogteverschillen begonnen inmiddels al 
behoorlijk op mijn kuiten te werken en tot 
overmaat van ramp, lukte het eten niet meer. 
Drinken was geen probleem, maar de zachte 
powerbars kreeg ik niet meer naar binnen. Je 
weet dat je dan nog zo’n 18km moet lopen, 
dus eten blijft belangrijk, maar ik wist dat er 
op 44 km nog een verzorgingspost was, waar 
aangekondigd was dat er gelletjes (je moet 
wat) zouden liggen voor de lopers.  
 
Ondertussen werd het lopen op het 
gewenste tempo, regelmatig vervangen door 
een stevige powerwalk, zeker als het weer 
eens een stukje omhoog ging. Je weet dat je 
nog een aantal kilometers moet en je energie 
nog goed moet verdelen. Tevens blijf je je 
vasthouden aan het doorgaan, het tempo 
maakt niet uit, de uitdaging volbrengen was 
de wens. Belangrijk daarin waren absoluut 
mijn mede lotgenoten. Als de één een beetje 
in een dip zat, was er altijd wel iemand, die 
met een positieve opmerking, de sfeer weer 

omhoog bracht. Al 
werden de stiltes 
onderling wel steeds 
langer. Ik wist dat 
zolang ik de schoonheid 
van de omgeving nog 
kon waarderen, ik het 
wel ging halen. Positief 
blijven, ook al werd het 
moeilijker. Zelfs nadat 
we op 42 km  
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ingehaald waren door de koplopers van de 75 
km kon ik dat waarderen. De aanmoediging 
uit hun mond: “kom op nog een kleine 
stukje”, doet goed. Ik weet inmiddels wat 
voor trainingsarbeid zij erin stoppen.  
 
Uiteindelijk kwamen we aan op het laatste 
verzorgingspunt. Ik geloof dat ik daar zo’n 6 
bekers thee, cola, bouillon, sportdrank en 
natuurlijk de beloofde gelletjes heb 
weggewerkt. Die vielen in ieder geval goed, 
het drinken daarentegen, moet ik niet weer 
doen. Burp. Bij het verlaten van de post, 
begon langzaam het besef te komen, dat je 
het gewoon gaat halen. Aan de ene kant een 
mooi euforisch gevoel, aan de andere kant 
toch ook een heel klein stukje teleurstelling. 
Dat laatste is, zelfs voor mijzelf, lastig uit te 
leggen. Het zal er misschien mee te maken 
hebben, dat er eind komt aan een periode 
van focus op één specifiek doel.  
 
De laatste kilometers begon ik het gebied 
weer te herkennen en heb ik er nog een soort 
van eindsprint uit kunnen persen. Op de 
finishlijn werden we opgewacht door Bertus 
Boco, de organisator van de trail, die ons 
feliciteerde met het volbrengen van de 
afstand. En gelijk springt de kramp in de kuit, 
het zijn toch bewegingen die je na 50 km niet 
meer moet maken. Na nog even de eindpost 
geplunderd (vlaai, tuc, tumtum, cola, thee,  

 
enz.) te hebben, meteen een afspraak 
gemaakt met de massage en daarna lekker 
douchen en even het zwembad in. Het water 
van het zwembad hadden ze iets verder 
opgestookt naar 32 graden, erg lekker voor 
de spieren.  
 
Na een heerlijke massage van de kuiten 
moest ik verplicht van de fysio een bidon in 
20 minuten leegdrinken. Geen probleem, 10 
minuten later was de grote bidon leeg. In de 
auto terug nog eens doorgerekend wat er 
allemaal naar binnen is gegaan, zo’n 5 tot 6 
liter vocht, 3 powerbars, 2 gels en nog wat 
los-vast spul en in de auto nog ongeveer alles 
wat er nog in zat (brood, krentenbollen, 
chocokoekjes, appel, chips). Op de 
weegschaal thuis was ik nog 2 kilo lichter dan 
’s-ochtends. Mijn lichaam had het wel een 
beetje te verduren gehad. 
De zondag werd ik wakker als zeer oud 
mannetje, van de kuiten had ik geen last, 
maar de bovenbenen des temeer. Lopen ging 
lastig en afstappen na een rondje fietsen ging 
ook wat moeilijker.  
 
Er zijn nog wel een paar lessen te leren van 
deze mooie uitdaging. Qua voeding, daar 
moet ik eens goed over nadenken, heuvel op 
lopen dat moet sneller kunnen en ik ben er 
wel achter dat ik mentaal 
redelijk in elkaar zit. De 
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mentale boost dat een afstand van 50 km in 
6 uur en 38 minuten mogelijk is zal ik in ieder 
geval nog lang meedragen. 
 
Voorlopig houd ik het even op afstanden tot 
40 km, eerst die maar eens zeer goed onder 
de knie krijgen en misschien plan ik dan wel 
weer eens een ultra.  
 
Om af te sluiten met een citaat van 
medeloper Christian, kan ik een ieder aan 
raden eens zo’n mooie uitdaging aan te gaan. 
"Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Maar als 
je ver wilt komen, ga dan samen met 
anderen". 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

door Renate Kikkert 
 
Zaterdag 9 januari was het zover de Aalden 
Rondomme! Om half 12 op de fiets richting 
Harry V naar het verzamelpunt. Richard was 
er al en niet veel later reed de taxi voor.  
 
Mannen onder elkaar: Zweers heb je een 
andere auto? Een paar oh’s en ah’s verder 
stapten we in. Henderikus halen we nog even 
op en dan zit je zo (bijna) klem tussen 2 
mannen op de achterbank. Rustig aan 
koersen we richting Aalden. 
 
Eenmaal in Aalden moet ik nog kiezen welke 
afstand ik ga lopen: 6,5 km of 10 km. Een 
aantal weken niet gelopen wat doe je dan? 
Uiteindelijk schrijf ik me in voor de 10 km en 
ga deze als duurloop lopen. In een uurtje 
binnen zijn zou moeten lukken. Bij het 
inschrijven een aantal leden van de 
loopgroep gespot. 
 
En dan komt het startschot van de 10e Aalden 
Rondomme. De route gaat via het beekdal 
van de Aelderstroom, de nieuwbouw van 
Aalden, de es van Meppen, de 
Mepperdennen, brinkdorp Oud-Aalden en 
door de pittoreske omgeving van Zweeloo 
over verharde en onverharde wegen. Ik loop 
tot aan de splitsing van de 6,5 km en 10 km  
 

 
 
samen met Harry P. Daarna ga ik m’n eigen 
tempo lopen.  
 
Af en toe toch even op m’n horloge kijken en 
dan zie ik dat ik toch iets te hard van start ben 
gegaan. En m’n horloge geeft eerder de 
kilometers aan dan de onderweg geplaatste 
km bordjes. Welke zijn goed? Ik hoop de 
mijne, want dan ben ik eerder bij de finish (!).  
 
Na zo’n 3 km haak ik bij een dame aan die 
voor mij een heerlijk tempo loopt. Een 
gezellig praatje gemaakt tijdens het lopen. En 
nee, ik begon niet met praten (!). Gezellig 
samen door de 125-jarige molen (mede 
mogelijk gemaakt door de Vrienden van de 
Aeldermeul) gelopen.  
 
Iets na de 7 km moesten we tussen de akkers 
door en daar heb ik toch een stapje terug 
moeten doen om niet helemaal kapot over de 
finish te gaan. Met nog iets minder dan 2 km 
te gaan werd iedereen voor het 
schelpenpaadje getrakteerd op muziek en 
applaus. Dit gaf wat extra energie om het 
laatste stukje in te gaan.  
 
58 minuten (doel was een uur) later kwam ik 
met een voldaan gevoel 
over de streep. Na afloop 
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onder de welverdiende douche en daarna 
koersten we weer richting Börk.  
 
Als afsluiting gezellig geborreld bij Harry 
samen met Henderikus, Ina, Zweers, John, 
Ria, Gert en Paul. 
 

 

 
Uitslag: 
Richard Kort   46:22 
Henderikus Doorten 47:39 
Zweers Wijnholds  50:01 
Harrie Vos   52:19 
Renate Kikkert  58:02  

 
 

door Harry Vos 
 
Zaterdag 23 januari was het weer zover. Tijd voor de jaarlijkse 4 mijl van Börk, die deze keer voor 
de 5e keer werd gehouden. Het is geen standaard wedstrijd zoals anderen, er worden altijd 2 
personen (snelste + langzaamste tijden) gekoppeld en hiermee word de uitslag bepaald. Stiekem 
gaat iedereen er toch voor een goede tijd, om net die ene voor te blijven en insiders noemen het 
ook wel de clubkampioenschappen van de Loopgroep Westerbork. 
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Het kan vriezen en het kan dooien 
De voorgaande keren was het weer altijd een 
bepalende factor, meestal hebben we er mooi 
weer bij. Tijdens de survivalrun (week ervoor) 
was het bos volledig vertrapt en door de 
vorst/dooi erg slecht geworden. Tijdens de 
voorbereiding bleek al snel dat een deel van het 
parcours (met name het Hertenkamp) zeer 
slecht was en het niet verantwoord was om daar 
te gaan lopen. Snel werden de rayonhoofden bij 
elkaar geroepen, wat te doen? Veiligheid staat 
voor op, afgelasten was misschien het 
makkelijkst maar er werd snel een aangepaste 
route bedacht en uitgezet. 
 
Verrassende start 
Om 14:00h was de start. Die was anders dan 
gewoonlijk. Iedereen startte 1 minuut na elkaar. 
De startlijst was bepaald n.a.v. in het verleden 
gelopen tijden, hoe sneller de loper hoe later je 
moest starten. Hierdoor mocht de snelste als 
laatste starten en beginnen met een inhaalrace. 
Er werden al doelen gesteld. Of het nu was die 
ene voor blijven of toch proberen in te halen. 

Finish 
Iedereen was gespannen, wie komt er als eerste binnen en de weddenschappen werden 
afgesloten. Ja, daar komt de eerste aan en wie was dat? Paul Laubertsheimer kwam na 37:40 
minuten moe maar vooral voldaan binnen. Het wachten was op de nummer 2 dat was Erwin 
Beuving, die kwam 2 minuten later binnen op de voet gevolgd door een ontketende Henriëtte 
Wortelboer. Henriëtte loopt nu nóg met een smile van oor tot oor, zo blij was ze met haar tijd, die 
7 minuten sneller was dan vorig jaar. In sneltreinvaart kwam iedereen binnen en het wachten was 
op de Road Runner van de club, iedereen was benieuwd. Ja hoor, daar komt hij aan, nog een paar 
honderd meter en met een mooi richtpunt voor zich probeert hij die ook nog te verschalken. Dat 
gaat hem deze keer niet lukken, het is namelijk Renate Kikkert, die heeft maar één doel hem 
voorblijven en gooit er nog een eindsprint uit en laat dat niet gebeuren. Inmiddels is bijna iedereen 
binnen en het wachten is op de laatste deelnemer. De nog steeds ‘hieperdepieper’ Henriëtte 
besluit met een groepje de laatste loper Henri 
Vierhoven op te halen. Hij was 24 minuten later 
dan de eerste en niet toevallig, na Henriëtte 
gestart en kwam na 59:08 minuten binnen. 
 
Uitslag 
Toen was het tijd om de uitslag op te maken, 
tijden uit te rekenen en koppels te maken. Het 
snelste koppel was Jannes Dolfing samen met de 
verbaasde Henny Gritter, koppel 2 was Monique 
van Zwieteren met Erik Pepping, gevolgd door 
Annika Wortelboer en Arend Enting. Natuurlijk was er ook een snelste dame en 
heer, Anita Hegen was bij de dames het snelste en Jannes Dolfing bij de heren. 
 



23 
 

 

Weetjes 
Wist u dat; 
- het altijd weer gezellig is. Er wordt heerlijk 
nagetafeld met soep, met broodjes en een 
drankje. 
- er inmiddels 100 verschillende personen 
mee hebben gedaan en dat Sander 
Batterink nummer   
  100 was en de daarbij behorende eer 
kreeg?  
- er maar 2 personen zijn die alle 5 keer mee 
hebben gelopen, Jannes Dolfing en ook 
Marcel  
  Kuizenga. 
- zonder vrijwilligers (22 personen) zo’n wedstrijd niet mogelijk is. Dus via deze weg nogmaals heel  
  erg bedankt voor jullie hulp.  
- de organisatie aangegeven heeft na 5 jaar het stokje te willen overdragen en er al 3 personen  
  hebben aangeven dit te willen doen. Klaasje, Teddy en Jannes alvast bedankt! 
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door Klaasje Biel 
 
Zaterdag 23 januari was het weer zover, voor de 5de maal de 4 mijl van Westerbork. Georganiseerd 
door de leden, voor de leden en familieleden van Loopgroep Westerbork.  
 
Half 2 zou de start zijn, spannend hoe de start zou verlopen, want inlopen werd afgeraden. 
Iedereen was in afwachting van wat er zou komen. Na uitleg van Hendrikus, mochten we 1 minuut 
na elkaar starten. Dit was voor iedereen een uitdaging, voor degene blijven die achter je liep en/of 
proberen die voor je liep in te halen. De route was deze keer andersom in vergelijking met de 
vorige edities, het Hertenkampbos werd vermeden, wat geen onverstandig besluit was. 
 
Na afloop werd iedereen getrakteerd op soep met broodjes en de snelste lopers werden bekend 
gemaakt. Onder de heren was dit Jannes Dolfing en bij de dames was dit Anita Hegen. 
  
Ook werden de 1, 2 en 3 bij de koppels bekend gemaakt, dit zorgde wederom voor leuke hilariteit. 
Een goed verzorgde verloting bracht de middag tot een leuk eind met nog even gezellig met elkaar 
nazitten. Al met al een geslaagde middag, gezellig, gemoedelijk, maar ook voor de fanatiekelingen 
onder ons een uitdaging. Met dank aan Harry, Arend en Hendrikus en familieleden.  
 
Teddy, Jannes en ondergetekende willen het stokje overnemen. Wij menen dat dit gezellige 
evenement traditie moet blijven. 
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door Marjon  

 

Wanneer je eind november mee wilt doen 
aan een wedstrijdje rennen, kun je er meestal 
wel vanuit gaan dat er niet 7 zonnen schijnen 
en dat het geen warm water regent 
(uitspraak van mijn moeder). Maar met het 
andere uiterste had ik nou ook niet echt 
rekening gehouden…  
  
De Baggelhuizercross is, zoals de naam al 
doet vermoeden, een cross rondom de 
Baggelhuizerplas. Deze plas is ontstaan uit 
een zandafgraving naast de woonwijk 
Baggelhuizen en is, nadat het oefenterrein is 
geweest van defensie, omgetoverd tot 
recreatiegebied met grasvelden, bossen en 
strand. De uitgezette route was 2,1 km lang 
en ging van start op het strand, vervolgens via 
schelpenpaden, door het bos, modder, drek, 
blubber, pap, zooi en meer van dat soort 
smurrie eindigde het weer op het strand. Als 
je zin had, mocht je dit rondje daarna nog een 
keer en nog een keer en nog een keer doen.  
  
Ik had besloten om 3 rondes (6,3 km) te gaan 
lopen. Mijn minisupporters Rogier en Niek 
hebben doorgaans niet zoveel geduld, dus 40 
minuten wachten zou al meer dan genoeg 
zijn. 
De start was om 11:45 uur en we waren ruim 
op tijd aanwezig. De wandeling van de auto 
naar het strand begon prachtig! De zon 
scheen volop en ik twijfelde over mijn outfit 
(lange broek, lange mouwen), maar gelukkig 
hoefde ik niet lang te twijfelen; nog voordat 
we bij het inschrijfbureau waren vlogen de 
dikke hagelstenen ons al om de oren! We 
konden schuilen in het strandpaviljoen en het 
was daar erg gezellig. De cross wordt 
georganiseerd door de atletiekvereniging 
AAC ’61 uit Assen en we kennen daar 
inmiddels veel leden. Een leuk bijkomend 
voordeel was dat ik door al die vrijwilligers 
langs de route enthousiast werd 
aangemoedigd.  
 
 

 
 
Sinterklaas gaf het startschot en werd 
bijgestaan door een groepje Zwarte Pieten 
die af en toe enthousiast mee renden met de 
deelnemers. De 1e ronde was KOUD! Een 
harde wind, regen, hagel en natte sneeuw 
zorgden voor tranen in mijn ogen, 
steenkoude handen en een klapperend gebit. 
Maar het was wel leuk! Een mooie 
afwisselende route waarbij we dus 2 x over 
het strand gingen. Mijn minisupporter Rogier 
stond trouw klaar voor een sportieve high 
five toen ik langs start/finish kwam voor 
ronde 2 en 3. Daar word je sowieso al warm 
van!  

  
Gelukkig werd het weer snel beter; het 
sneeuwen stopte en we konden weer met 
het hoofd rechtop lopen. Op zich zou dat 
hebben gekund, als je niet op je voeten 
hoefde te letten… De modder en drek was af 
en toe zo diep dat ik een paar keer bang was 
dat mijn schoenen zouden blijven hangen in 
de prut. Ook op het strand was het ploeteren 
door diepe plassen en modder tot boven de 
enkels, maar wat was het leuk! Na ronde 3 
vond ik het genoeg en werd ik onder de 
finishboog opgevangen door mijn 
supporters… alhoewel, ze vonden het strand, 
het zand en de modder eigenlijk nog 
interessanter.  
  
De organisatie had warme chocolademelk en 
snert geregeld voor alle 
deelnemers en het was dus 
ook gezellig druk in het 
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paviljoen. Samen met de kidscross en de 
carnicross (met honden rennen) hebben er 
ongeveer 200 deelnemers meegedaan. Een 
gezellige en knusse loop die zeker volgend 
jaar weer op mijn lijstje staat: Wie gaat er 
mee?  
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