
Meeuwencompetitie wedstrijd #10 in Wijdewormer 

Deze zondag moesten de Meeuwen vroeg uit de veren om te vertrekken naar Wijdewormer. Een zekere 

Meeuw had zijn pyjama nog aan en noemde de starttijd van 09:00 zelfs ‘middernacht’. Afijn, de route 

voltrok zich langs een mooi natuurgebied, tussen de bomen in en over een dijk. Er stond een gure, 

stevige en koude wind die op de gezichten van iedere hardloper een grimas toverde. Wat mij dan ook op 

viel is dat voordat de wedstrijd begon de meeste lopers ernstig uit de ogen keken. Het zal de 

wedstrijdspanning zijn. 

Om stipt 09:00 sloegen de Meeuwen hun vleugels uit. Uit het feit dat de Meeuwenkolonie nu niet louter 

uit gele shirts bestond is op te maken dat de Meeuwen deze keer niet alleen waren. Deze keer is de 

wedstrijd namelijk niet door de Meeuwen zelf georganiseerd, maar door Loper’s Company Purmerend. 

Hierdoor konden wij samen lopen met toplopers.  

Joost Zaunbrecher voerde de Meeuwenkolonie zoals gebruikelijk aan. Hij is (fysiek) hersteld van zijn 

valpartij na een avondje stevig doordrinken waardoor hij de vorige wedstrijd moest overslaan. Toch zat 

er de klad nog bij hem in. Hij moest vele lopers van atletiekvereniging Edam voor hem laten gaan. Erik 

Beudeker verraste Joost op deze manier door een PR te lopen (36:50). Proficiat! 

Tussen Jeroen Lautenschütz en Robin Kras blijft het een bloedstollende strijd tot het einde van de 

competitie. Waar Jeroen het consequent wint op het asfalt doet Robin dat in de modder, het gras, zand 

en andere nare ondergronden. Deze keer had Robin echter een verrassing in petto door voor het eerst te 

gaan lopen op zijn nieuwe rakketten (schoenen met carbonplaat). Deze wedstrijd had louter asfalt als 

ondergrond maar de overwinning gaat desondanks onverwachts naar Robin. De strijd is echter nog niet 

gestreden. Jeroen kan verrassend sterk uit de hoek komen als hij met het juiste been uit bed stapt of de 

dag er voor bami eet. Doordat de gedoodverfde nummer twee Johan Smit door blessureleed de 

competitie niet kan af maken zijn zowel Jeroen als Robin verzekerd van een podiumplek. 

Hierna komen Arno ‘Balletje’ van Ballegooij en Iwan Lautenschütz over de finish. Ook deze twee hebben 

een spannende strijd onderling. Waar Iwan de competitie uitmuntend startte kreeg Arno na verloop van 

tijd de overhand (kom op Iwan, you can do it!).  

Petra Vink komt wederom als eerste vrouw over de finish en heeft hierbij een eerste podiumplaats 

verzekerd. Petra heeft nog moeite gehad met Piet ‘de tank’ Mossel. Net als bij Iwan en Balletje liep Piet 

de eerste helft van de competitie sterker maar in de tweede helft gingen zijn rupsbanden niet hard 

genoeg meer om Petra bij te kunnen houden. Dat is het mooie aan deze competitie, één goede prestatie 

is niet voldoende; je moet het vol kunnen blijven houden. Daarom moeten de Meeuwen strategisch 

omgaan met hun energie voorraden, vooral aan het eind van de competitie en wanneer er bijna elke 

week een wedstrijd is. Dit betekent dat je gedurende de weken dan wat meer rust moet nemen dan je 

gewend bent. Door hard te blijven trainen zullen de wedstrijdprestaties kelderen. Dit is in de praktijk 

waar te nemen maar ik zal geen namen noemen, vooral niet die van Arno Balletje.  

Ik wil nog een bijzondere vermelding maken van de prestaties van Hein Kroon. Normaliter eindigt hij 

achter Petra en Piet maar deze keer had hij het Olympisch vuur in zijn benen en snelde hij ze allebei 

voorbij. Hetzelfde geldt voor Yvonne Bond. Zij heeft in hetzelfde vuur als Hein gestaan en haar 

concurrenten Piet Mossel, Frank Bond en Sandra Butter achter zich gelaten waar zij die normaliter voor 

moest laten gaan. Yvonne krijgt nu wel de hete adem van Simon Hansen in haar nek omdat hij een punt 

wint op Frank en nu in gelijkspel staat met Yvonne.  



Rick Veerman en Saskia Veerman dingen door te weinig deelname helaas niet mee in het 

eindklassement, maar ze eindigen vandaag op een mooie middenpositie. Reinier Stijvers loopt hetzelfde 

als normaal – zonder verrassingen – zoals je van een goed accountant mag verwachten. Een beetje zoals 

Cees Groot die een tijdje weg is geweest maar nog hetzelfde loopt. Hierna komen Afke Collet, Elsa 

Lautenschütz, Nico Kras en Willeke Kwakman – bijna voorspelbaar in hun stabiliteit – achter elkaar over 

de finish. Ondanks deze voorspelbaarheid kan het nog spannend worden tussen Nico en Willeke, Nico 

staat nu nog twee punten voor maar Willeke maakt nog kans op een revanche.  

Wim Brommersma, die vandaag schittert door afwezigheid, kan deze oase van stabiliteit nog verstoren. 

Wim is een veelbelovend nieuwe Meeuw die de gemoederen flink weet te raken. Greetje Veerman is 

vandaag in sterke vorm. Als je denkt dat daar geen haan naar kraait dan heb je het mis, want zeker Cees 

Haan zal inwendig gevloekt hebben toen Greetje hem inhaalde. Een geluk voor Cees Haan is de 

afwezigheid van Jan Dorland, hierdoor staan ze nu gelijk in het eindklassement.  

In de achterhoede wordt het opeens spannend. Natasja Steur liep de sterren van de hemel en liet 

concurrenten Theo Mossel en Henk Overeem beduusd achter haar. Ronald Heijeler heeft er vandaag ook 

zin in. Als hekkensluiter in het klassement wist hij deze keer Henk Overeem, Ben Bruidegom en Wim Jonk 

te overwinnen.  

Al in al een prachtige wedstrijd. De wedstrijd volgende week is een thuiswedstrijd. Ik zie jullie allen graag 

weer bij de Purmerdijk.  

Groet, Robin Kras 

 


