
Zomertijd 

Zondag 30 oktober stond de derde meeuwenwedstrijd, de Nea Crossloop in Purmerend op het 

programma. Stónd, want vanwege werkzaamheden door Staatsbosbeheer ging de Cross niet door. 

Flexibel als altijd, had de meeuwenorganisatie gelijk een alternatief: de vorig jaar geïntroduceerde 

Havermeerloop in Beets. Twee rondes, totaal 6,2 kilometer waarvan ongeveer 2,5 kilometer onverhard.  

De ene meeuw blij en gelukkig omdat er alvast een crossloop minder is, verwarrend voor de ander want 

ja: meeuwen vliegen meestal 10 kilometer. Aan het weer kon het niet liggen: windstil, bleekgoud 

zonnetje en een zomerse temperatuur. 

Dat de zomer bij Simon Mooijer nog in zijn hoofd zat, bleek wel toen hij 1 minuut voor de start aan kwam 

hollen: zijn zelfdenkende wekker ging een uur te laat af.  

Zonder de top 3 van het klassement was het handenwrijven voor de rest van de top 10: Johan Smit was 

vandaag (ondanks de nodige alcoholische versnaperingen de dag ervoor) de snelste, met Steven 

Kwakman en Jeroen Lautenschütz er vlak achter. Kees Kroon liep als wannabe meeuw zo goed in zijn 

meeuwengele shirt, dat hij zich met terugwerkende kracht alsnog heeft ingeschreven. Met een 4e plek 

een geduchte concurrent in de top 10! 

Dat de meeuwenwedstrijden uiterst serieus worden genomen, is op zaterdag al op sportapp Strava te 

zien: de een noemt z’n zaterdagloopje “activeren voor de nummer 3”, de ander ”verkent het parcours” 

alvast en nummer 3 doet “een goed gevoel rondje”. Nu had Arno van Ballegooij sowieso een goed gevoel 

bij het niet-doorgaan van de Neacross want hij had zijn meeuwenshirt dit seizoen bijna ingeleverd 

vanwege de vele crossloopjes die op het programma staan. Zijn gevoel werd nóg beter toen hij hoorde 

dat zijn hardloopmaat Ed Steur niet meedeed omdat ie niet lekker was. Hij informeerde nog 

pseudobezorgd of Harry Sier zich wel goed voelde. Elke concurrent minder telt natuurlijk. Harry liet zich 

niet van de wijs brengen en liep zich ijzersterk naar een 5e plek. Arno had aan alle kanten het nakijken. 

Hij werd ingemaakt door Petra Vink, Gina van Riesen én Margriet Sta van Uitert. Het enige lichtpuntje 

tijdens zijn horrorloop was dat ie Rildo Galgren en Kim Kes voor was gebleven. Nu hij is ingemaakt door 

maar liefst 3 vrouwen is het natuurlijk de grote vraag waar hij zijn schoenen dit keer neer gaat hangen. 

Petra Vink deed zichzelf als jarige Job de 1e vrouwenplek cadeau, op de voet gevolgd door Gina van 

Riesen. Die morste wel een punt door Niels Jonk voor te laten. Niels kon wel leven met zijn 9e plek, maar 

er zit zeker meer in het vat voor deze verse meeuw.  

Carlo Jonk had zijn goede vorm te pakken na zijn hoogtestage in Portugal en diverse 

bodybuildactiviteiten en eindigde net buiten de top 10. De strijd tussen Hilly Jonk en Rick Veerman werd 

dit keer gewonnen door Hilly. Nico Kras werd dik ingemaakt door Wim Brommersma en Niels Bergsma.  

Ook in de onderste regionen werd verwoede strijd geleverd: Marga Tol, Greetje Veerman en Cees Haan 

hadden de grootste moeite om duursporter Natasja Steur voor te blijven. Die liep daarna op rozen 

omdat Cees haar pas aan het einde had ingehaald. Wat gaat er allemaal gebeuren als zij er nog meer 

kilo’s af traint?  

Ondergetekende moest wegens een blessure de strijd verliezen van Willeke Kwakman. Beter een keer 

langzamer dan niet. Want je kan nog zoveel strijd leveren, om in het klassement der klassementen te 

komen moet je als meeuw natuurlijk wel 8 wedstrijden lopen. 



 

Zondag 6 november is de Vestingloop in Edam. Inschrijven kan nog tot en met woensdag (via 

www.inschrijven.nl)! Alle meeuwen, niet-meeuwen, wel of niet in de buurt woners, iedereen kan 

meedoen: het is vlakbij! 
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