
Strandloop Bergen aan Zee, 2 febr. 2020 
 

Net als in de voorgaande zes edities van de Meeuwencompetitie vindt de afsluitende en dus 

beslissende wedstijd plaats aan het strand van Bergen aan Zee. Het is een wedstrijd over 8km 

(anders dan vorig jaar nu wel weer correct uitgemeten): de eerste 2km met de wind een beetje 

schuin tegen in zuidelijke richting, daarna 4km met de wind mee naar het noorden, en na het tweede 

keerpunt nog weer 2km naar de finish.  

Dit jaar alles behalve winterse koude, de temperatuur was een graad of 10, maar wel regen en wat 

wind uit het zuid-westen. Gelukkig was de forse wind van gisteravond in de loop van de nacht en 

ochtend een stuk minder geworden. Een uur voor de start regende het nog wel behoorlijk, maar bij 

de start en tijdens de loop viel ook dat alles mee.  

Om half tien was Theo Mossel al gearriveerd in ons vertrekhome: Grandcafé ’t Strand. Theo vertelde 

mij dat hij nog geen startnummer had gehaald omdat hij niet met startnummer 1 wilde lopen, dat 

had hem vorige week geen geluk gebracht. Gelukkig was Theo weer aardig hersteld van zijn 

schrammen van vorige week. Om kwart voor tien stroomden de groepen Meeuwen binnen. Hilly 

twijfelde of ze wel in vorm was. Ondanks dat het wat regende bij het inlopen klonken toch de 

geluiden dat men er wel zin in had. 

Bij de mannen was de strijd om de topposities al vrijwel gestreden, bij dames is het wel spannend: 

Sandra en Gina stonden in punten gelijk, met Afke daar slechts 2 punten achter.  

Om half elf staan er 37 Meeuwen aan de start. Omdat we niet al te veel wind stond vormden zich 

niet echt waaiers maar was er al snel een lang lint van lopers. De eerste twee kilometer tot het eerste 

keerpunt liepen Joost en Henry gelijk op, vanaf daar liep Joost aan kop. Hij finisht dan ook als eerste 

in een tijd van 31 minuten en 4 seconden. Bij de dames blijkt vandaag Gina van Riesen de sterkste. Zij 

is sinds  Marcel Schellinger met haar oploopt en haar extra motiveert in topvorm. Sandra moest haar 

laten gaan. Afke wint nog een puntje op Sandra, waardoor deze drie dames zeer close eindigen in de 

Meeuweneindstand. 

Wat meer naar achteren in de Meeuwengroep voelde Cees Haan zich niet helemaal in topvorm, hij 

had wat last van een (oude-mannen)kwaaltje, vertelde hij. En Fred Sinselmeijer kwam nog op het 

strand ten val: hij struikelde over een hond. Jan Dorland hield ondergetekende van zich af, maar had 

daarbij ook nog alle tijd en aandacht voor de zandlopers die op het strand rondliepen; die zijn mij 

ontgaan. Al met al was ook dit een prima loop. 

Aanvankelijk bestond de Meeuwenkolonie uit 64 Meeuwen, bij de start van deze laatste wedstrijd en 

ook na deze laatste wedstrijd zijn er nog 47 Meeuwen in competitie (29 mannen en 18 vrouwen), zij 

halen dus de eindstand (hebben minstens 8 wedstijden (uit)gelopen). Joost Zaunbrecher is de nr.1 bij 

de heren geworden, Gina van Riesen de nr.1 bij de dames. 

Hartelijk dank aan Robin Kras, aan Jan Vlak voor de foto’s  en aan de anderen die deze leuke 

loopcompetitie mogelijk maakten. Tot ziens op het slotevenement in de kantine van AV-Edam 

volgende week zondag om 16u! 

 

Ronald Heijeler 


