
 

 

De 10 km Veldloop van Abbekerk bestaat al sinds 2011, maar is voor het eerst in 2017 opgenomen 

in het Meeuwenprogramma. Het parkoers gaat voor een groot deel door de omringende landerijen 

van dit pittoreske plaatsje in West Friesland. 

Vorig jaar was door de langdurige droogte de ondergrond kurkdroog en werd een parcoursrecord 

gelopen van 36.42. Dat zat er na de overvloedige regenval van de afgelopen weken deze keer zeker 

niet in.   

De meningen over de cross zijn verdeeld. De ene loper vindt dat geploeter in de modder drie keer 

niks, voor de ander kan het niet zwaar genoeg zijn. De meeste meeuwen geven de voorkeur aan de 

duinen bij Schoorl, Bergen of Castricum. Dat is dan ook meer hun natuurlijk leefomgeving. 

Er zijn binnen de meeuwenkolonie echter ook grote liefhebbers van de cross te vinden, zoals Iwan 

Lautenschutz, Jan Nieuwenboer, Evert Smit en niet te vergeten Jan Dorland. Ik werd afgelopen 

maandag ter hoogte van de kettingbrug door hem bijna van mijn sokken gereden omdat hij mij 

wilde melden dat hij in Abbekerk zeker van de partij zou zijn. Ik had ook niet anders verwacht van 

deze diehard onder de crossers. 

Ed Steur heeft vorig jaar laten zien dat hij op modderige parkoersen goed uit de voeten kan. Hij had 

graag meegedaan, evenals Hilly Jonk en Piet 'De Tank' Mossel kan. Maar door blessures en andere 

ongemakken moesten zij deze wedstrijd aan zich voorbij laten gaan. Ik wens hen en alle andere 

meeuwen die om wat voor reden zijn uitgeschakeld van harte beterschap. 

 

En dan nu het verslag van de wedstrijd. Afgaande op de lage opkomst vorig jaar en ook afgelopen 

week bij de Vestingloop, waren de verwachtingen over het aantal deelnemers niet hooggespannen.           

Maar tot ieders verbazing stonden er 45 meeuwen aan de start of eigenlijk 44, want Marcel 

Schellinger had zich vergist in de starttijd en startte minuten na de rest. Toch behaalde hij nog een 

knappe 13e plaats. 

Als stukjesschrijver hoop je natuurlijk op verrassingen. Dat Joost Zaunbrecher als eerste zou 

finishen en Sandra Butter als beste vrouw (9e in totaal) waren dat natuurlijk niet. Margriet Sta van 

Uitert liep de eerste ronde overigens nog gelijk op met Sandra, maar viel daarna sterk terug naar een 

21e plek. Voorbij de finish moest Margriet ondersteund worden en bleek dat zij al tijdens de 

wedstrijd onwel was geworden. Voor de zekerheid is zij na afloop naar de eerste hulp in Purmerend   

gebracht. Hopelijk valt het allemaal mee.    

Iwan Lautenschutz had aangegeven dat hij deze keer voor Arno van Ballegooij zou finishen en 

maakte dat ook waar. Hij werd derde achter Robin Kras, die nog net een maatje te groot voor hem 

is. Na hem liet Cees Groot zien dat hij op de weg terug is. 

In de achterhoede was het stuivertje wisselen tussen Fred Sinselmeijer en Henk Overeem. Vorige 

week zat Henk nog voor Fred, maar nu waren de rollen omgedraaid. 

Helaas waren er ook twee opgaven te melden. Johan Veerman en Jeffrey Mercx moesten de 

wedstrijd door blessures vroegtijdig staken. Voor Jeffrey was er echter toch een troostprijs. Bij de 

loterij won hij een stevige bezem, die hij ter ondersteuning kon gebruiken voor zijn verzwikte 

enkel. Overigens gingen er nog veel meer meeuwen met een prijs naar huis, waaronder een aantal 

met een zak appels en peren. Simon Mooijer die ook weer van de partij was, wist na afloop te 

melden dat hij tijdens de loop het gevoel had dat hij de hele wedstrijd met een dergelijk zak had 

gelopen. 

 

Volgende week is er trouwens geen meeuwenloop. De eerstvolgende is op 3 november in Hauwert.      

 

  

 

        

 


