
De Meeuwen in Zaandam: de Jagersplasloop 
Zondagochtend. Een ochtend waarin de Meeuwen staan te trappelen om uit te vliegen naar hun 
volgende bestemming. Ditmaal Zaandam waar, na een beginstuk van 1,8 km, drie rondjes van 2,7 
kilometer door het mooie Jagersveld over een vlak parcours op het programma stonden. De 
weersomstandigheden waren uitstekend: fris, droog met een matige wind. Na de afgelopen wedstrijden, 
die qua parcours een stuk zwaarder waren in verband met de nodige beklimmingen, afdalingen en een 
ondergrond van bospaden, blubber en strand, waren alle ingrediënten aanwezig voor de Meeuwen om 
hun PR op de 10 kilometer te verbeteren en waar mogelijk ook nog wat punten van de concurrentie af te 
snoepen. 
  
Zoals gebruikelijk was de top vijf van de Meeuwen voor de gewone Meeuw korte tijd na de start al niet 
meer in zicht. Voordeel van het lopen van drie rondjes is dan wel weer dat de wat langzamere Meeuwen 
na verloop van tijd weer in zicht komen van de snellere Meeuwen om of zich te laten inhalen of 
gemotiveerd alles op alles te zetten om dit te voorkomen. Een Meeuw mag tijdens een wedstrijd 
namelijk door iedereen ingehaald worden maar niet door een andere Meeuw. 
  
Na de wedstrijd bleek dat diverse Meeuwen in het klassement hun voorsprong op de concurrentie 
hebben vergroot of de druk hebben opgevoerd door hun achterstand te verkleinen. De top drie met 
Joost, Henry en Robin blijft ongewijzigd en Arno lijkt dit jaar Iwan voor te blijven door vandaag ijzersterk 
als tweede te eindigen. Bij de dames neemt de spanning alleen maar toe. Gina pakte vandaag als eerste 
vrouw niet alleen de eerste prijs maar ook nog eens twee punten op concurrent Afke waardoor Gina met 
Sandra op een gedeelde eerste plaats is komen te staan. Haar opdracht voor volgende week is simpel: als 
eerste vrouw eindigen. Voor Theo was het een minder leuke wedstrijd: hij moest geblesseerd het 
strijdtoneel verlaten. Beterschap Theo! 
  
Volgende week vindt in Bergen aan Zee alweer de laatste wedstrijd van de competitie plaats. Een korte 
loop van 8 km over het strand die mogelijk nog tot wat verschuivingen in het klassement kan leiden. Er 
zijn namelijk diverse Meeuwen, ook in de top drie, die aan deze laatste wedstrijd moeten deelnemen om 
te voorkomen dat zij niet aan minimaal acht wedstrijden hebben meegedaan en om die reden uit het 
klassement worden verwijderd. 
  
Voor wat betreft het klassement kan overigens worden vastgesteld dat diverse Meeuwen niet hun 
eindbestemming dit seizoen hebben kunnen halen. Na vijf wedstrijden vlogen er deze competitie 64 
Meeuwen mee. Na vandaag, de elfde wedstrijd, zijn het er nog maar 47. Dit aantal is een stuk lager dan 
de Meeuwen die in de vorige edities de eindbestemming wel hebben gehaald, te weten in 2016 56, in 
2017 58 en 2018 55. Zin om een keer vrijblijvend mee te lopen met garantie dat je het leuk zult vinden 
én volgend seizoen met ons mee wil doen? Dat kan a.s. zondag in Bergen aan Zee. Klein, groot, jong, 
oud, langzaam, snel: maakt niet uit, iedereen is welkom. Meer info is te vinden op de site van AV Edam. 
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