
Twiske 
 
De zomer is weer voorbij. En dat was vandaag te merken ook. De afgelopen weken waren we verwend 
als het om het weer gaat. Met de herfst op komst start ieder jaar weer het Meeuwenseizoen. Meeuwen 
trekken niet in grote groepen naar het zuiden, ze getijen goed in dit klimaat. Klaar voor de start voor het 
nieuwe loop seizoen! 
 
Ieder jaar zijn er wel wijzigingen in de samenstelling van de groep maar dit jaar lijkt dat  meer het geval 
te zijn dan de vorige jaren. Een aantal zijn gestopt, geblesseerd en/of vervullen soms andere taken. Dit 
jaar starten we met 76 leden. 
  
De rol van fotograaf werd deze week waargenomen door Tom Mossel (M'T haas van mijn eerste 
Meeuwen seizoen) en Simone Mossel.  De eerste wedstrijd is net al vorig jaar in het Twiske. Dit blijkt een 
traditie te zijn maar voor mij was dit eerste keer in mijn 3 seizoenen van de meeuwen. Het Twiske, een 
mooi recreatiegebied tussen het Landsmeer, Oostzaan en Den Ilp. De start en finish was bij AC 
Waterland in Landsmeer.  
Voor aanvang van de wedstrijd is bij de heren nauwelijks te  merken dat men last heeft van een gezonde 
spanning. Maar een groot aantal vrouwen daarentegen blijken last hebben van de nodige zenuwen. 
Waarom? Dat weten ze zelf niet. Zelf doorgewinterde Meeuw Dorien geeft aan hier flink last van te 
hebben. 
Op de vraag of men de afgelopen tijd getraind heeft voor de competitie wordt vaak een nonchalant 
antwoord gegeven hetgeen mij verbaast. Op diverse sociale media stonden onlangs namelijk de nodige 
top prestaties, foto's en PR meldingen van een aantal meeuwen die naast de gele shirts ook soms ook in 
een door een tandarts gesponsord tenue te bewonderen zijn. 
Van de 76 meeuwen stonden er 46 meeuwen in de regen te wachten op het startschot. De gele shirts 
staken af bij de minder kleurrijke tenues van de overige deelnemers. Na het startschot begon de loop 
door het mooie Twiske, wat ondanks de stromende regen een schitterende omgeving is om te lopen. 
Vanaf het begin tot het eind leek het alsof je niet kon profiteren van meewind. Sterker nog, het leek wel 
of de wind continu meedraaide zodat deze het hele traject voor de nodige weerstand zorgde. 
Grote afwezige bij deze start was Hillie Jonk, die geblesseerd was, maar ook Ed Steur en John Veerman 
schitterden van afwezigheid. Reden te meer om bij deze wedstrijd veel punten te pakken! De vrouw van 
Jan Nieuwboer, Giséla Mühren, laat dit jaar het meeuwen seizoen schieten in verband met de 
voorbereiding van een marathon op een tropisch eiland hier ver vandaan. Wel heeft zij haar man Jan nog 
geïnstrueerd om de functie van haas voor John Veerman en René Bosma over te nemen. Helaas is dat 
deze week niet gelukt. 
 
Nu over de wedstrijd. Het zal geen verrassing zijn te melden dat Joost Zaunbrecher als eerste over de 
finish kwam! Tja, vanaf de eerste wedstrijd in oktober tot de laatste wedstrijd in februari heeft hij zich 
geen zorgen te maken over de flora voorzieningen in huis. Veelal gaat hij naar huis met een bos bloemen 
of met een tas biologische groeten (daar waar drs. Pé een lied over geschreven heeft). Op plaats 
nummer twee en drie Henry Kwakman en Robin Kras. 
Zijn vader, Nico Kras heeft door een blessure de wedstrijd vroegtijdig moeten staken.  
Het midden van het klassement wordt ingevuld door de lopers die ook regelmatig in blauw gekleurde 
tenues te zien zijn. Met als koploper Martien de Graaf die de laatste kilometer het tempo niet meer kon 
bijbenen van Jan Nieuweboer en Harry Sier. Afke stond ondanks haar val eerder deze week gewoon aan 
de start en heeft toch een mooie 19e positie weten te behalen. 
In de achterhoede van het klassement is de strijd gestart tussen, Jojanneke van de Swaluw, Wim Jonk, 



Peter Bond en Saskia Bosma . Peter en Saskia die vorig jaar helaas de competitie niet volledig hebben 
kunnen uitlopen gaan ook nu weer met volle overgave de strijd aan. Saskia Bosma is deze competitie in 
ieder geval gestart met een PR. 
De kop is er weer af. Het aftasten is begonnen en de gezonde strijd zal de komende wedstrijden alleen 
maar toenemen. Volgende week gaan we weer verder met de Vestingloop op de planning. Hopen dat 
het weer dan beter is dan vandaag! Tot volgende week! 


