
Bosloop 
 
De zevende loop dit seizoen. Dit keer 10,5 km in Schoorl. 
Op weg naar Schoorl zag het weer er niet best uit regen, regen en nog 
eens regen. Daar aangekomen hoe kan het ook anders, brak de zon 
door, heerlijk! 
Eerst inschrijven en met maar 40 meeuwen kon er gescoord worden. 
Nu eerst inlopen en kwam ik Nico Spar tegen, hij had last van etalage 
benen! 
Nou, Nico ik heb het even opgezocht. Meer lopen dan gaat het vanzelf 
beter. Yvonne Bond ging het dit keer wat rustiger aan doen, nadat ze 
vorige week vallend over de finish was gekomen, was dit een verstandig 
besluit. Op naar de Start. Hier was het Iwan Lautenschutz die er als een 
raket vandoor ging, met in het achterhoofd dat Joost en Henry niet 
aanwezig waren. Een slimme zet, echter 10,5 km door de duinen zijn 
behoorlijk zwaar. En dan Hein Kroon die in deze drukke tijd weinig aan 
lopen toe komt en dat toch als 8ste over de finish komt. Denk dat het in de 
slagroom zit. 
Afke Collet die vorige week nog Gina en Margriet voor zich moest 
dulden, deelde dit keer geen cadeaus uit, ondanks dat Gina jarig was, 
was ze nu met een 9de plaats voor de beide concurrenten. Grote klasse! 
En wat schetst mijn verbazing, zie ik Theo Mossel langs de kant staan 
ons aan te moedigen. Wat voelde ik me vereerd om door zo’n levende 
legende aangemoedigd te worden, want ooit mensen, toen ik nog lang 
haar had liep Theo 37:19 op de 10 km te weten 15-5-1976. 
Het is al een tijdje geleden maar respect! 
Hopelijk doet hij volgende keer weer mee. Het was uiteindelijk Robin 
Kras die als 1ste over de finish kwam, en Arno als 2de en Iwan toch nog 
een verdienstelijke derde plek. 
 
Groet Jan Koning (fiets) 


