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De laatste wedstrijd alweer van de competitie. Op het terrein van AV Edam had 
de crosscommissie die het parcours bedenkt weer een mooi rondje gevonden 
van iets meer dan 600 meter. De survivalgroep heeft in de afgelopen weken 
aardig wat kruiwagens met houtsnippers uitgestrooid over het bospad dat om 
de atletiekbaan ligt. Daardoor viel het erg mee met de modder waar overheen 
moest worden gelopen. Eigenlijk een makkie. Om aan de ruim 6 kilometer te 
komen moest het parcours 10 keer worden afgelegd. 
Voorafgaande aan de start was er nog spanning om de 2e en 3e plaats in de 
eindstand tussen Jeroen Lautenschütz en Robin Kras. Wie van de twee vandaag 
als eerste over de finish zou komen, zou automatisch ook als 2e geklasseerd 
worden. Om niemand verder in onzekerheid te laten, Robin heeft uiteindelijk 
Jeroen zijn hielen laten zien. Joost Zaunbrecher was voor iedereen 
onbereikbaar en heeft deze competitie op zijn naam geschreven. 
Bij de dames was er eigenlijk van spanning op voorhand al geen sprake meer. 
Petra Lautenschütz stond ruim voor op haar concurrentes Gina van Riesen en 
Sandra Butter. Hoewel Gina geblesseerd aan de kant stond was de achterstand 
van Sandra te groot om haar nog te achterhalen.  
Pechvogel van de dag was Simon Hansen. Simon moest vandaag over de finish 
komen om de 8 wedstrijden te halen die nodig zijn om in de eindrangschikking 
te komen. Helaas halverwege sloeg het noodlot middels een blessure toe. 
Overigens gold dit ook voor Willem Brommersma, die lijdzaam moest toe zien 
aan de kant dat hij uit het eindklassement werd gegooid. Immers de 
rekenmeester Ben Bruidegom is onverbiddelijk, geen 8 wedstrijden gelopen, 
dan tel je niet meer mee. 
Voor de volledige uitslagen en de gehele eindstand kan ik U verwijzen naar de 
website van AV Edam. Onder het kopje “Wedstrijden”, Meeuwencompetitie 
kunt U alles nog eens nalezen. Bovendien staan hier ook de foto’s die Jan Vlak 
heeft gemaakt van alle wedstrijden. 
Hiermee is dus een einde gekomen aan de 49e Meeuwencompetitie, waarvan 
de eerste editie plaatsvond in het seizoen 71-72. Toentertijd telde de 
competitie 17 wedstrijden, die ook nog eens allemaal meetelden. Jan Jonk (Pé) 
was toen de winnaar. Het seizoen daarna die door Klaas van ’t Hof werd 
gewonnen telden er zelfs 24 van de 24 wedstrijden. Wat is het nu dan toch 
eigenlijk een slap zootje geworden.  
In de historie van de Meeuwen is Jan Zwarthoed (Troet) met 8 overwinningen 
koploper, gevolgd door Kees Zwarthoed (de Beer) met 6 overwinningen. De 
teller voor de winnaar van deze competitie Joost Zaunbrecher staat inmiddels 
op vijf. Joost kan voorlopig nog even mee, dus de kans dat hij ooit de 



koppositie gaat innemen is levensgroot. Bij de dames die pas sinds het seizoen 
85-86 meedoen hebben we 3 koplopers met ieder 6 overwinningen. Gerie Tol, 
Angelic Keijzer en Truus Piels tekenden hiervoor. 
Genoeg over het verleden, terug naar het heden. De 49e competitie dus. 
Ondanks het Corona gebeuren hebben we toch 12 wedstrijden kunnen 
uitzetten. Waarvan 6 parcoursen hier in de wijde omgeving. Van Katwoude tot 
Beets en de Wijde Wormer. Er gingen immers heel wat officiële wedstrijden 
niet door, omdat het niet mocht dan wel dat de organisaties het niet 
aandurfden.  
Te noemen: Castricum, Schoorl, Vestingloop, Abbekerk, Twiske, Sinterklaasloop 
en Jagersplas. In geen van deze plaatsen konden we dit seizoen terecht. 
Jammer maar gelukkig zijn Meeuwen niet voor één gat te vangen en hebben 
we alternatieven bedacht. Wel is het jammer dat de deelname dit seizoen 
gaandeweg de rit steeds minder werd. Met gemiddeld 32 deelnemers over 12 
wedstrijden en 30 mensen in de eindstand houdt het niet echt over. 
Brengt mij meteen bij de volgende vraag. Wat doen we volgend jaar, gaan we 
voor de 50e competitie? Uiteraard zullen vele nu zeggen, natuurlijk! Maar het 
gaat er om als het puntje bij het paaltje komt wat of er echt gebeurd. Komt 
iedereen dan ook weer? 
Wat doen de oudere jongeren als Ben Bruidegom, Wim Jonk, Henky Overeem, 
Cees Haan en Ronald Heijeler? Hoe gaat het verder met de gezondheid van 
onze fotograaf Jan Vlak? Een Meeuwenwedstrijd zonder foto’s is voor mij 
persoonlijk eigenlijk een verloren wedstrijd. Sinds het seizoen 2003-2004 maakt 
Jan al de foto’s. Daarvoor was hij al jaren actief als hardloper. Al die jaren 
trouw bijgestaan door Jetty. Zullen zij in oktober van dit jaar nog de kracht 
hebben om weer een hele winter in weer en wind te staan?  
Dit zijn allemaal vragen die ons allen bezighouden. Voor de antwoorden 
moeten we ruim 7 maanden wachten. In de tussentijd gaan we gewoon door 
met de hobby die ons zoveel heeft gegeven. We treffen elkaar ongetwijfeld wel 
weer ergens onderweg. 
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