
Oosthuizense Heerlijckheid 

Onder een bleekgouden winterzon rijdt de Meeuwenkolonie op zondag 30 januari naar Oosthuizen. 

Volgens onze doorgewinterde pensioenmeeuw en nu trouwe supporter Jan Kok, gebied de 

Heerlijckheid. Uitgestrekte weilanden, prachtige polderwilgen en hier en daar een slootje. Twee 

geasfalteerde rondjes van 4,5 kilometer: prima omstandigheden voor de 32 gele gevleugelden. 

Met hierna nog 3 wedstrijden te gaan zitten veel meeuwen in de gevarenzone: nog eentje missen is 

eruit. Praatjesmaker Simon Hansen liet zien dat hij behalve grote babbels ook sterke benen heeft en 

is er dus nog bij. Helaas missen Simon Sunshine Mooijer, Yavanna Mooijer en Louis Lautenschütz na 

vandaag een plekje in het klassement der klassementen.  

De strijd om de eerste Meeuwenplek is zo goed als gestreden: Joost Zaunbrecher hoeft nog maar 1 

wedstrijd op te komen dagen. Hoewel hij meestal niemand anders een eerste plek gunt en zoveel 

mogelijk wedstrijden loopt, vertelde de postduif dat hij gisteren na een flinke hoeveelheid alcohol 

afgevoerd moest worden. Johan Smit kon nu eindelijk genieten van de overwinning en versterkt 

hiermee zijn nummer twee positie in het klassement. De strijd om plek 3 was dit keer in het voordeel 

van Jeroen Lautenschütz die Robin Kras eruit liep. Dat wordt nog spannend!  

Steven Kwakman liep zichzelf naar een mooie 4e plek. 

De strijd bij de vrouwen zorgt ook bij veel mannen voor de nodige onrust. Arno van Ballegooij was 

nadat hij vorige keer de hete adem van Gina van Riesen en Petra Lautenschütz in zijn nek voelde, tot 

het uiterste getergd. Zijn bewering “als ik ingehaald wordt door een vrouw dan zet ik mijn schoenen 

op Marktplaats” hielp daar natuurlijk aan mee. Hij zag de bui al hangen. Gelukkig voor hem kon hij de 

dames (met maar schamele 1 punt) achter zich laten. 

De strijd om de eerste meeuwenvrouwenplek is ook een spannende. Nadat Petra Lautenschütz in het 

eerste deel van de competitie de sterkste was, kwam Gina van Riesen de laatste wedstrijden knap 

terug. Vandaag heeft Petra haar voorsprong uitgebreid door als 6e te eindigen en ook Piet Mossel in 

te maken. Gina van Riesen eindigde op een knappe 8e plek en liep na een extra lusje ook nog een pr 

op de 10 kilometer. 

Het is een beproefde meeuwentactiek: als je zelf zoveel mogelijk wedstrijden loopt, heeft een ander 

die punten níet. Tot nu toe hebben Petra en Jeroen Lautenschütz, Theo Mossel, Henk Overeem, 

Greetje Veerman, Yvonne Bond en Sandra Butter alle wedstrijden gelopen.  

Met deze tactiek en daarmee grote puntenvoorsprong van Sandra Butter op haar concurrentes, kan 

de derde klassementsplek haar bijna niet meer ontgaan. Tijdens de resterende wedstrijden kan er 

echter wel een mentale tik worden uitgedeeld. Werd vorige week de strijd voor de felbegeerde 

derde vrouwenpositie in de eindsprint gewonnen door ondergetekende, vandaag was Yvonne Bond 

de sterkste, net achter Simon Hansen en voor Carlo Jonk die vandaag geen zin had om in zijn eentje 

te lopen. De eindsprint tussen Sandra en ondergetekende was vandaag weer in mijn voordeel! Tijd 

voor een nieuw spreekwoord: “Met drank in de man, gaat je pr er bijna an!” 

Mariska Bond 


