
MEEUWEN CROSS EDAM 
 
Zondagochtend was de eerste gedachte die bij mij opkwam 
eigenlijk meteen, wat voor weer zou het zijn vandaag in 
Edam. Immers zaterdagavond waren de voorspellingen niet al 
te best. Rond 8.00 uur was het buiten behoorlijk nat. Oei 
denk je dan, dat zal modderig worden op het crossparcours. 
Zowaar brak de lucht rond de klok van negen uur even open 
op weg naar het atletiekveld. In ieder geval droog over op de 
fiets. Dat is wel lekker. Hoeveel Meeuwen zouden er vandaag 
op komen draven voor de zevende wedstrijd in de 
competitie? Gaandeweg werd het steeds geler in de kantine 
van AV Edam. Uiteindelijk stonden er 36 mensen aan de start. 
Meeuwen wel te verstaan. Daarnaast waren er nog een 
twintigtal andere dapperen die de strijd ook aan durfden.  
Voor een wedstrijd moet er uiteraard eerst nog wat worden 
losgelopen. Dit gebeurde tijdens een druilerig motregentje. 
Het was niet anders. De crosscommissie had weer een leuk 
rondje uitgezet van 750 meter. Op en rond de baan en het 
omringende bospad. Doordat de groep toch wel redelijk 
groot was, wisten de snelste lopers dat het tijdens het 
inhalen krap aan zou worden. De achterste lopers kregen 
toch snel 2 ronden achterstand aan de broek. Totaal moest 
het parcours acht keer worden genomen. Het parcours lag er 
ondanks de regen nog redelijk aardig bij. Op crossschoenen 
was het best te doen. 
Na het startschot kozen de snelste lopers direct het 
hazenpad. 
Bouke Bouma en Joost Zaunbrecher toonden aan dat zij 
inderdaad niet voor niks bovenaan staan in de tussenstand. 
Naaste concurrent Tyas Visser lag geveld door griep in bed. 



Johan Smit en Erik Beudeker volgden op gepaste afstand. 
Overigens wist Sander Collet, vroeger ook lid van de 
Meeuwen familie, zich nog in de strijd om de derde plaats te 
mengen. Af en toe werd ik ingehaald door individuele 
Meeuwen of er passeerde een groepje mij. De strijd is 
ongekend hevig. Grootste pechvogel van de dag was vandaag 
Lex Bos. Eerst raakte hij onderweg al het spoor bijster door 
een verkeerde afslag te nemen op de route. Later zorgde een 
valpartij ervoor dat hij de strijd definitief moest staken. 
Jammer Lex. Pech hoort erbij. Er was nog een mooi detail te 
melden vandaag. Er liepen namelijk drie generaties Veerman 
mee. Moeder, zoon en kleinkind. Greetje Veerman-Snoek, 
zoon Enno en kleinzoon Jacob. Overgrootvader Veerman was 
de bekende politicus Albert Veerman, van de Slinger. Dit 
laatste feit heeft overigens niks met de Meeuwen te maken, 
maar is wel leuk als historisch nieuwtje. 
We zijn alweer over de helft van de competitie. De stand voor 
de bovenste plaatsen komt al aardig in beeld. Bouke staat er 
goed voor bij de heren. Bij de dames neemt Petra 
Lautenschütz de eerste plaats in. Echter Margriet Sta van 
Uitert, die vandaag ook eerste was, zit nu aardig op het 
vinkentouw. De laatst vijf wedstrijden zullen nog aardig 
spannend worden. Zondag a.s. wacht ons een zware 
wedstrijd in Castricum. 10 kilometer over strand, duin en bos 
ligt er op ons te wachten. Er zijn Meeuwen bij die het nu al 
dun door de broek loopt bij alleen al de gedachte wat er te 
wachten staat. We gaan het allemaal zien.  
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