
Purmer Meeuwenloop  
 
Vanmorgen vlogen er eenentwintig meeuwen richting de 400 honderd jaar oude Purmer om 
daar twee rondjes van 5 km te lopen. 
Twee weken geleden stond deze loop ook al in de agenda maar moest deze afgelast worden 
door de harde wind en de regen, dus gingen we het vandaag opnieuw proberen. Met vrijdag 
nog de storm van Eunice in de gedachten kregen we vandaag te maken met een nieuwe storm 
met naam Franklin. Bij aankomst maakte Theo Mossel al bekend  dat er al te veel wind stond en 
de wedstrijd ingekort werd tot 5 km en daar waren toch wel veel meeuwen blij om. 
 
Dit hele meeuwenseizoen reis ik alle wedstrijden af met mijn twee meeuwen vriendinnen 
Natasja en Mariska maar die hadden vandaag een survivaltrainersworkshop in Grootenbroek. Zij 
konden vandaag dus niet mee lopen met de meeuwen, ik heb ze gemist. 
Bij aankomst in de Purmer dacht ik nog Jeffrey Mercx te zien, maar helaas kwam onze meeuwen 
vriend die een sabbatical jaartje heeft genomen ons vandaag weer niet aanmoedigen . 
 
De eenentwintig meeuwen gingen om half 10 van start met de 5 km loop door de Purmer. 
Jeroen Lautenschütz en Robin Kras gingen meteen volle kracht in de aanval voor de eerste 
plaats, Joost Zaunbrecher was vandaag wegens werkzaamheden niet beschikbaar om als eerste 
te finishen. 
Jeroen die vorige week nog patatbenen had ging er meteen al snel vandoor waardoor hij al snel 
Robin op achterstand zette. In de achtervolging kwam Arno van Ballegooij die de eerste 
kilometer heel veel last had van Simon Hansen en nog even dacht praatjesmaker 
Simon dat hij Arno ging verslaan. Maar helaas, Arno was Simon weer de baas. Simon had 
vandaag ook weer eens zijn kameraad Thomas Veerman meegenomen. Iedere keer als ik  
Simon en Thomas zie lopen dan denk ik aan de twee omloop legendes Karel Lautenschütz en Jan 
van het Noorden. Voor de lopers die dit niet meer kunnen herinneren waren Karel en Jan de 
twee lantaarndragers van de omloop en liepen altijd in carnavals kleding mee aan de omloop. 
 
Na die snelle start van Simon moest hij ook nog Iwan Lautenschütz en Petra Lautenschütz -
Vink – de vink die een meeuwtje wil zijn – voor zich laten. 
Petra Lautenschütz die ook vandaag weer als eerste vrouw over de finish kwam met in de 
achtervolging Gina van Riesen, Yvonne Bond en Sandra Butter. 
Het is jammer dat het seizoen voor onze brood en banketbakker Hein Kroon er bijna op zit. Hein 
die vorige week ook al een goede wedstrijd liep was vandaag ook weer goed in vorm. 
In de staart van het meeuwen peloton moest er ook flink geknokt worden voor een mooi 
resultaat en dat ging tussen Hilly Jonk, Elsa Lautenschütz, Willeke Kwakman en Greetje 
Veerman. Vandaag was Hilly ze de baas. Het meeuwen peloton werd afgesloten door de sterk 
lopende Cees de Haan en de nog licht geblesseerde Theo Mossel, Ronald Heijeler, Henk 
Overheem en Ben Bruidengom. 
 
Volgende week gaan we de laatste meeuwen wedstrijd lopen van dit seizoen met een heerlijke 
crossloop. Voor de meeuwen die een of twee keer hebben meegelopen; jullie zijn van harte 
welkom op de blauwe baan bij de AV Edam. Om de meeuwen aan te moedigen of om toch nog 



een paar rondjes mee te lopen, en na de wedstrijd even gezellig met z’n allen aan de koffie voor 
de prijsuitreiking. Natasja en Mariska zullen er ook weer bij zijn en misschien Jeffry Mercx ook. 
 
Groet Arno van Ballegooij 
 


