
Sint Nicolaasloop 
Fladderende meeuwen. 

Alweer halverwege de Meeuwencompetitie. Tweede tussenklassement, gezonde spanning en weer 

een kans om zaken te doen. De Sint Nicolaasloop Monnickendam kenmerkt zich door winterse 

omstandigheden. Normaal wordt de loop afgelegd met harde wind, slagregens of zelfs winterse 

hagelbuien. Deze keer echter uitzonderlijk prettige weersomstandigheden. Misschien raakten 

meeuwen hierdoor wel wat van slag.  

Tijdens de baantraining deze week begonnen de inleidende onderhandelingen onder andere tussen 

Nico Kras en Simon Mooijer. Ik hoorde ze over niet aanvalsverdragen, verdeling van punten, kop-

over-kop. Jammer mannen, zaken worden uitsluitend gedaan tijdens de loop en niet tijdens de 

training. 

Ben Bruidegom gaf aan dat hij inmiddels bijna alle meeuwen kan uittekenen (allen nog op rugzijde en 

in diepteperspectief) maar – positief als altijd - dat het voordeel hiervan is dat hij voor hetzelfde 

inschrijfgeld langer geniet dan anderen. Jan Koning (fiets) geeft aan dat het momenteel zijn ambitie is 

om niet laatste te worden. Allemaal meeuwen praat; zodra het startschot is gevallen geldt maar éen 

zaak en dat is zakendoen. 

Er waren uitvallers. Sommige met goede excuses zoals Jan Nieuweboer. Hij moest kennelijk afhaken 

door de spanning. Niet van zijn loop, maar van de marathon die zijn eega op dat moment in de 

tropen loopt. (Inmiddels is bekend dat zij haar eerste marathon heeft uitgelopen. Gefeliciteerd 

Giséla!). Aan onze trouwe supporters heeft het uitvallen niet gelegen. Goed Lody en Ada Peeters 

weer te zien net als Jan en Jetty Vlak. 

Goede zaken werden gedaan door Cees Haan. Als inmiddels oudste deelnemer aan onze competitie 

drie minuten sneller dan de vorige editie (respect!). Jeroen Filarski verstevigde zijn positie en kijkt uit 

naar de bos-, duin-, maar niet naar de strandloopjes. Cees Groot handhaaft zich hoog in het 

klassement met een wel heel zuinig trainingsschema. Margriet Sta van Uitert was zo met haar race 

bezig dat zij zonder erg ondergetekende inhaalde en dat zij hier na afloop op gewezen moest 

worden. Joost Zaunbrecher blijft onbetwist aan kop. Iwan Lautenschütz houdt ambitie maar gooit het 

over een andere boeg. Hij was deze keer uiterst vroeg aanwezig waardoor hij zich bij uitzondering 

een keer in alle rust kon voorbereiden. Dit blijkt te werken. 

Gelukkig was er na de finish weer Sinterklaas. Een handje, een compliment en speculaas van hem 

was voor sommige troost en voor andere aanmoediging.  

Op naar de bos-, duin – en strandloopjes. 

Erik Hartog 


