
Meeuwenstrijd in Schoorl: The Rise of Balletje 

Het was weer een bijzondere dag voor de Meeuwen in Schoorl. Warm, geen wind of druppel water te 

bekennen, en dat in eind december. De Meeuwen gingen voor goud. Zo flitste Cees Groot bij de start 

vandaan en wist hij lang een koppositie in te nemen. Deze koppositie kon hij echter niet in stand houden 

want Henry Kwakman ging er – ondanks zijn “blessure” – met de eerste plaats vandoor. Overigens zien 

we dat Martin van Riesen iedere wedstrijd sneller gaat. Met die vooruitgang zal Cees nog meer uitdaging 

krijgen. 

In de top is er nog een bijzondere situatie ontstaan. Sommigen van jullie zullen vast weten dat 

momenteel de laatste Star Wars film in de bioscoop draait, maar hier bij de Meeuwen spelen we de film 

na. In “MeeuwenWars: The Rise of Balletje” zien wij hoe Arno van Ballegooij een heuse comeback maakt 

en Robin Kras weet in te halen. Maar niet te vroeg gejuicht, de competitie is immers nog in volle gang! 

Onder de vrouwen zijn Gina van Riesen en Afke Collet in topvorm die de eerste en tweede plek van de 

vrouwen weten te pakken. Van de organisatie kregen zij voor deze prestatie een soeppakket mee. Eet 

smakelijk! Afke kon de felle kracht van Gina deze keer niet aan en Gina overwint de patstelling in het 

tussenklassement. 

Sommige lopers voelen zich helemaal thuis in Schoorl. Zo voelt Jack Tol zich als een zeemeeuw in de 

haven als hij in Schoorl mag lopen. Dit is ook duidelijk aan zijn prestaties te zien. Zo zagen wij ook Nico 

Kras bij het inlopen nog met O-benen voorbij strompelen, maar de lucht van Schoorl zorgt toch voor 

rechte benen en toch een goede uitslag. Nog een Schoorl liefhebber is klaarblijkelijk John Veerman (voor 

degene die hem niet kennen: ‘de advocaat’). Na al die uren in een kantoor hunkert hij naar het bos. 

Waar hij normaliter Martien de Graaf voor hem moet laten is dat in Schoorl andersom. Bij Cees Haan 

ging het deze keer wat minder. Bij de vorige wedstrijd in Schoorl liep hij nog de sterren van de hemel 

maar deze keer moest hij zich laten passeren. 

In het laatste hoofdstuk van deze wedstrijd krijgt Jojanneke van de Swaluw het olympisch vuur in haar 

benen. Ze ziet namelijk Theo Mossel in de laatste paar honderd van het parcours in haar vizier en ze 

dacht de kans van haar leven te kunnen pakken. Ze haalt het laatste beetje reserve energie uit haar 

kleine teen en met een ware oerkreet sprint ze over de finish. Alleen jammer dat Theo Mossel al eerder 

finishte en nu even aan het uitlopen was.  

Tot de volgende wedstrijd in Castricum op 5 januari, maar liefst 15 kilometer. 

Gegroet, 

Robin Kras 

 


