
MEEUWEN PARKCROSS HOORN 
 
It giet oan. Met deze bijna historische woorden kondigde Henk Kroes, 
voorzitter van Vereniging de Friesche Elfsteden, op 2 januari 1997 de 15e 
Elfstedentocht aan die 2 dagen later verreden zou worden. Inmiddels is het 
bijna 25 jaar geleden. Als er ergens in een winter strenge vorst wordt 
voorspeld, dan rijst meteen de vraag: Zal de Tocht der Tochten er dan toch nog 
komen? Komen de Rayonhoofden al bij elkaar? Hopelijk voor de 
schaatsliefhebbers zal het deze winter “oan” gaan. Zoals ieder jaar zijn nu ook 
de eerste schriftgeleerden opgestaan die een strenge winter voorspellen. We 
gaan het zien. 
Om de Volendamse variant van het Fries te gebruiken: “Ut gaet deer”. 
Eindelijk. 
De laatste Meeuwen wedstrijd werd gelopen op 2 februari 2020, de strandloop 
in Bergen aan Zee. Na 636 dagen kan het Meeuwen legioen weer aan de bak. 
Ook voor het Meeuwen programma hebben de competitieleiders flink moeten 
puzzelen. Heel wat verenigingen durven het door de maatregelen omtrent 
Corana nog niet aan om een wedstrijd te organiseren. Wel Hollandia in Hoorn. 
Maar om de Parkcross nou de Loop der Lopen te noemen, dat gaat mij toch 
een stap te ver. Wel een mooie cross overigens. Er zijn echter meerdere 
wedstrijden te bedenken die het predicaat Loop der Lopen verdienen. 
Bovendien is dit nooit objectief te bekijken. De een houdt nou eenmaal van 
modder, de ander van zand en weer een ander van gladde asfaltwegen om te 
lopen. Bij de Meeuwen wedstrijden is er voor elk wat wils. Per week is het 
parcours anders. Voor Arno van Ballengooi is het duidelijk, de Kermisloop in 
Edam is het absolute hoogtepunt van het jaar. Helaas voor Arno valt deze loop 
te vroeg voor de Meeuwen. 
Na het gedwongen rustjaar van de competitie moeten we constateren dat het 
aantal deelnemers wederom is geslonken. Veroorzaakt door ouderdom, ziekte 
en overlijden zelfs. Er zijn echter ook mensen afgehaakt simpelweg omdat zij 
het mentaal niet meer op konden brengen om tijdens een wedstrijd tot het 
uiterste te moeten gaan. Zelfs good old Jan Kok, 78 jaar inmiddels, heeft de pijp 
aan Maarten gegeven. De nestors van de club zijn nu Cees Haan en Henky 
Overeem, beide 75 jaar. Ben Bruidegom, 74 jaar en Wim Jonk, 72 jaar. Maar zij 
richten zich naar het mooie lied van Huub van der Lubbe “Voor altijd jong, blijf 
voor altijd jong”. In vergelijking met vroegere tijden gaan Meeuwen sowieso 
langer mee. Een Meeuw van 50 jaar was toen al oud. 
Uiteindelijk blijft er nog een groep van rond de 55 Meeuwen over die de 
competitie dit jaar aan zullen gaan. Waar we in een nog niet zo ver verleden 
gemakkelijk aan de 100 deelnemers kwamen. Wel zowaar 7 nieuwelingen. 



Dan over de wedstrijddag. De cross. We kunnen zeggen dat het een echte cross 
is geworden. Door de vele regen die in de maand oktober is gevallen was het 
parcours behoorlijk modderig. Door de lange rustperiode leek het wel een 
reünie van familieleden die elkaar jaren niet gezien hadden. Uiteraard is dat 
niet helemaal zo, want veel hardlopers trainen vaak samen. Ieder met zijn of 
haar eigen groepje. Maar het wedstrijdelement voegt toch weer wat anders 
toe. Er komt wat spanning bij kijken.  
In het startvak was een gele gloed waar te nemen van de Meeuwen shirts. 
Uiteindelijk zijn er 38 Meeuwen over de finish gekomen. Er waren wat 
uitvallers door ongemakken. Joost Zaunbrecher is doorgegaan met waar hij de 
laatste wedstrijd mee gestopt was, namelijk eerste worden. Opmerkelijk is de 
4e plaats van Kees Kwakman, een van de nieuwelingen. Getooid met een 
enorme bos krullen, net als Simson, vloog hij over het parcours. Simon Kroon 
pakte de tweede plek, terwijl hij onderweg nog een salto maakte à la Epke 
Zonderland. 
Bij de dames was de eerste plaats ook voor een nieuweling, Petra 
Lautenschütz. 
Gevolgd door Sandra Butter, Mariska Bond en Gina van Riessen. 
Laatstgenoemde lag op kop maar kreeg te kampen met een inzinking. Greetje 
Veerman liep vandaag haar allereerste Meeuwenwedstrijd ooit. De snelheid zat 
er zo goed in dat zij onderweg de juiste route was vergeten te nemen. Hierdoor 
moesten er wat extra meters gemaakt worden.   
Zo de kop is eraf, de eerste kaarten zijn geschud, het spel is op de wagen. Hoe 
zal de strijd verder verlopen. We gaan het zien in de aankomende weken. Eerst 
en vooral moeten we aankomende dinsdag afwachten wat de tovenaars op het 
Binnenhof in Den Haag gaan doen. Welke verrassingen zullen er uit de hoge 
hoed tevoorschijn komen. Hopelijk zal het ons gegund worden om ons 
wekelijkse wedstrijdje te lopen zonder allerlei beperkingen.  
Zonder tegenberichten lopen we zondag a.s. in Hauwert. Een prachtige loop 
door het natuurgebied de Egboets. Bovendien liegt de prijzentafel in dit dorp er 
ook niet om. Aanvang 10.50 uur, vertrek apotheek om 9.30 uur.  
Theo Mossel 


