
Johan Smit toont zijn topvorm in de laatste 
Meeuwenwedstrijd van 2022 
 
Dat de meeste meeuwen niet van crossen houden is wel duidelijk. Toch heeft het 
merendeel de moed om aan de start te verschijnen en een poging te wagen. Johan 
Smit was dit keer de meest angstige meeuw. Hij begreep dat Erik Beudeker dit keer 
voluit zou gaan, dus er was flink wat spanning op zijn gezicht af te lezen of hij wel 
voor Erik zou blijven. Ook werden er vooraf alvast wat excuses gemaakt voor als het 
Erik zou lukken.  
 
Dat Bouke Bouma als eerste van de meeuwen over de finish ging zal voor de meeste 
mensen geen verrassing zijn. Joost werd tweede met bijna een minuut verschil. 
Joost, die de laatste twee competities als eerste eindigde in het klassement, zal 
waarschijnlijk een genoegen moeten nemen met een tweede plaats. Echter zal 
Bouke nog wel bij twee van de drie Meeuwenwedstrijden over de finish moeten 
gaan. Ditzelfde geldt overigens ook voor Joost en Tyas. Waar Tyas vorige week nog 
een prijs won, moest Tyas dit keer thuis blijven door een val op zijn heup. Tyas had 
dubbel pech. Tyas moest deze week ook het verdriet verwerken omdat enkele van 
zijn trainingsgenoten zijn (vorige week gewonnen) banketstaaf hadden verduisterd.  
Door de afwezigheid van Tyas werd Johan Smit derde en pakt hierin belangrijke 
punten in het klassement. Johan heeft alles gegeven om voor Erik te blijven en dat is 
gelukt. Johan staat eerste in de wachtrij om het podium te pakken als een van de drie 
eerdergenoemde heren niet de vereiste 8 wedstrijden uitloopt. Klaas Ettema, een 
crosser in topvorm, werd vierde. Erik volgde met een vijfde plek. Plek 6 t/m 10 
werden opgevuld door Simon Kroon, Kees Kroon, Martien de Graaf, Jeroen 
Lautenschütz en Iwan Lautenschütz. Jeroen was niet tevreden en kampt tevens met 
een blessure. Hopelijk herstelt Jeroen de komende weken goed om de eerstvolgende 
Meeuwenwedstrijd weer te kunnen vlammen. 
 
Bij de vrouwen kwam Margriet Sta van Uitert als eerste over de eindstreep. Margriet 
haar grootste concurrent Petra Lautenschütz moest helaas thuisblijven door een 
blessure in de rug. Petra, de eerste vrouw in de Meeuwencompetitie, heeft al de 
benodigde 8 wedstrijden meegelopen en is al vrijwel zeker van een eerste plaats. 
Toch is het te hopen dat we Petra weer aan de start verschijnt in het nieuwe jaar. 
Kim Kes werd tweede van de dames, gevolgd door Hilly Jonk.  
 
Helaas waren er ook nog enkele andere geblesseerden. Eén hiervan was Theo 
Mossel. Vorige week liep Theo nog heldhaftig de laatste 7 kilometer door met pijn in 
de lies, maar deze cross meedoen was niet verstandig. Theo toonde zich wel als 
trouwe supporter om samen met zijn vrouw Simone aan te komen moedigen! Cor en 
Wim Edam stonden ook weer als trouwe supporter paraat. Bij de meeste 



Meeuwencompetities staan ze de deelnemers aan te moedigen. Dit wordt door alle 
deelnemers zeer gewaardeerd! 
 
Zoals reeds vermeld houden de meeste meeuwen niet van crossen. Hierdoor zijn er 
ook enkele thuisgebleven. Arno van Ballegooij is daar een voorbeeld van. Vrijdag 
werd hij in zijn meeuwenjasje nog gespot in de Albert Heijn in Middenbeemster 
terwijl hij Spa blauw aan het inslaan was, maar de lopende band in het verwarmende 
Sportcentrum Atlas loopt immers toch wat lekkerder dan een onverhard weiland.  
 
Na 8 zondagen op rij een wedstrijd gelopen te hebben pakken de Meeuwen nu hun 
welverdiende rust. 15 januari strijken ze neer op het strand van Bergen aan Zee voor 
een strandloop. Hopelijk zijn de meeste geblesseerden dan ook hersteld om weer fris 
aan de start te verschijnen!  
 
Tot dan! 
 


