
Meeuwen crossen niet, die krijg je niet zo gek 

Een meeuw “worden” dat is vrij eenvoudig: 10 euro in een envelopje en er staat een knalgeel 

hardloopshirt en startnummer op je te wachten. Een meeuw “zijn” is echter lastiger: dat betekent 

minimaal 8 wedstrijden lang, week in week uit, de longen uit je lijf rennen. Dat betekent op de dag 

met ‘uitzonderlijke vorst’ moet worden gestreden in harde half bevroren blubber. Dat betekent dat 

je moet leren vliegen. Daar is logischerwijs nog al wat bijscholing voor nodig. Dat leer je niet in één 

meeuwenseizoen. Daar moet je een ervaren meeuw voor zijn.  

Nu de rook is opgetrokken van het eerste klassement beginnen de kriebels te komen. Hoe sta je er 

voor? Wie zijn mijn belangrijkste concurrenten en misschien nog wel de belangrijkste vraag: Hoe 

overleef je toch al die wedstrijden die nog komen gaan? We zitten immers nu pas op de helft. Een 

van die wedstrijden is de SAV Streekboscross. Onderdeel van het All4running crosscircuit (ook al zo’n 

gekke club hardlopers, die crossers).  

Een keertje wat later starten, dat kwam heel wat meeuwen erg goed uit. Zo ook Rick Veerman, die 

gisteren een verjaardag had en even voor vertrek zijn bed uitrolde. Geen probleem, de SAV cross 

begint toch pas om half 12. De late start maakte voor Joost helaas niet uit. Joost, oppermeeuw met al 

3 meeuwen eindoverwinningen op een rij, had als medewerker technische dienst grote problemen 

bij het zwembad en kon daardoor niet meedoen. Crossen is ook helemaal niet weggelegd voor 

meeuwen zou Arno op strava zeggen.  

Dan de wedstrijd. Deze keer stond Cees Haan een keer niet vooraan. Tyas Visser moest deze keer 

uitkijken voor de weer teruggekeerde Johan Smit. Erik die ondanks de koude temperaturen nog even 

op bloot barst werd gespot door een goed oplettende Tini (heeft huisfotograaf Jack ook goed 

opgelet?) had een flinke kluif aan Klaas Ettema. Margriet Sta van Uitert zorgde voor een daverende 

verassing door Petra te verslaan en dus als eerste meeuwendame over de finish te komen. Een 

voorbode voor meer? Van de familie Lautenschutz lijkt vooral Iwan te groeien in het meeuwencircuit. 

Desondanks moest hij tocht zijn meerdere erkennen aan strava expert Kees K. Niels en Carlo Jonk 

kwamen even na elkaar over de finish. Nico Kras, bekend van de fameuze haring, wist zich tussen Kim 

Kes en Yvonne Bond te werken. Vroeger op de basisschool mocht je dan altijd een wens doen. Wim 

Brommersma deed zijn achternaam eer aan en brommerde naar een 23e meeuwen plek. Theo leidde 

dit keer het groepje oudere meeuwen (Jan, Simon (of voelt Simon zich nog niet zo oud      ) en Henk) 

die net achter een club van 4 dames eindigde (Anita, Willeke, Elza en Marga).  

Het blijven bijzondere hardlopers die meeuwen. Het beste is om gewoon maar jezelf onder te 

dompelen tussen al het meeuwengeweld en te kijken waar het schip uiteindelijk strand.  


