
Na bijna 10 jaar nieuwsstukjes schrijven voor de website van AV Edam, dan eindelijk mijn schrijfdebuut voor 

de Meeuwen. En wat voor een debuut. Uitgerekend de iconische Strandloop van Bergen welke al sinds jaar 

en dag op het programma staat. Het strand van Bergen. De Champs-Élysées van de Meeuwencompetitie. 

Normaliter als afsluiter van de competitie, maar dit keer als opener van het wedstrijdseizoen van 2023. 

En dan uitgerekend een editie van extreme en heroïsche weersomstandigheden met stormkracht 8, hoog 

water en mul zand. Door deze extremen koos de organisatie ervoor om de wedstrijd in te korten van 8 naar 6 

kilometer. Iets waar de atleten achteraf meer dan blij mee waren. 

Het concept van de Strandloop is simpel. Drop de tassen en spullen op een centrale plaats op het strand en 

trek een streep, loop (in dit geval) 1.5km naar het noorden, vervolgens 3km in zuidelijke richting en weer 

terug.  

  

De laatste paar wedstrijden van de Meeuwencompetitie werden wat minder bezocht. Een overvolle kalender, 

druk op het werk, hier en daar pijntjes en “crossvrees” waren hier mede debet aan. Dat iedereen weer fris, 

fruitig en vol goede moed zin heeft in het restant van de competitie was deze mooie zondagochtend wel 

duidelijk. Voorafgaande gaf vrijwel iedereen aan uit-vorm te zijn en de nodige kerstkilootjes bij zich te 

dragen. Dit gelooft natuurlijk niemand, maar dit terzijde. Met een mooi aantal van 36 Meeuwen gingen de 

lopers ca. 10:27uur van start. 

Doordat de atleten elkaar tijdens deze wedstrijd twee keer tegemoet liepen geeft een wedstrijd wat extra 

cachet. Zo kon ik als schrijver van vandaag goed de duels in het gehele veld gadeslaan. 

 

In de staart van de Meeuwenkolonie was het mooi om de verhitte strijd tussen de veteranen en 

Meeuwencoryfeeën Theo Mossel, Greetje Veerman, Elsa Lautenschutz, Annita Kunst, Jan Dorland en Ronald 

Heijeler te zien. Daarvoor liepen Willeke Kwakman, Yvonne Bond en Simon Mooijer een solide race, waarbij 

Simon elke week weer iets sterker wordt. Tussen Cees Haan en Niels Bergsma is het de gehele competitie al 

stuivertje wisselen. Overigens gaf Niels na afloop aan tijdens het Meeuwenfeest een optreden onder zijn 

pseudoniem Japie Ossevet weg te geven. Dat wordt smullen. 

Hein Kroon voerde de middenmoot aan, met in zijn kielzog Petra Lautenschutz, Enno Veerman, Gina van 

Riesen, de zeer sterk lopende Nico Kras, Reinier Stijvers, Afke Collet, Kim Kes, Rildo Galgren, Mariska Bond 

en Hilly Jonk.  

Op plaats 14 en snelste dame van de dag deed Margriet Sta van Uitert goede zaken voor het algemeen 

klassement. Margriet die als fervent survivalrunner bij zware omstandigheden tot volledige wasdom komt. 

De strijd met Petra wordt nog spannend. Wordt ongetwijfeld vervolgd. Net buiten de top-10 liepen Iwan 

Lautenschutz, de taaie Frank Bond en crosser Arno van Ballegooij naar de plaatsen 11, 12 en 13.  

 

In de top-10 veelal de geijkte namen, maar dan in een verrassende volgorde. De 9e en 10e plaats werden 

bezet door Kees Kroon en Simon Kroon. Geen familie overigens. Met name Kees baalde na afloop. Niet door 

zijn prestatie, maar doordat zijn naaste concurrent Martien de Graaf op plek 6 een zeer sterke race liep en zo 

een goeie zaak deed in het algemene klassement.  

Dan terug naar de eerder benoemde verrassende volgorde binnen de top-10. Behalve de invloed van de 

weersomstandigheden was een vervroegd startschot hier de oorzaak van. Ten tijde van het startschot liepen 

Joost Zaunbrecher, Bouke Bouma en Tyas Visser namelijk nog elders op het strand een beetje te genieten 

van de zee en hier en daar nog een plasje doen. Zij moesten daardoor een inhaalrace van ca. 400 meter 

lopen. Normaliter geen probleem. Maar met de storm was dit onbegonnen werk en werden zij respectievelijk 

4e, 7e en 8e. Balen voor De Grote Drie natuurlijk. Daarentegen weer gunstig voor de anderen. Steven 

Kwakman kon daardoor naar een 5e plaats lopen. Maar met name Erik Beudeker (3e), Klaas Ettema (2e) en 

Johan Smit (1e) profiteerden hier optimaal van. Na afloop gaf dit vanzelfsprekend voer voor enige discussie. 



Maar feit blijft dat je met de Meeuwen altijd scherp moet zijn. Dat is dan ook de kracht en charme van de 

Meeuwencompetitie. 

 

Uiteraard waren we ook vandaag weer nergens zonder de vrijwilligers Jan Jonk Melk, Tini Zwarthoed, Ben 

Bruidegom en Jeroen Lautenschutz. Namens alle lopers wederom dank. 

Nog een speciaal woord aan laatstgenoemde. Jeroen is één van de meest fanatieke en bevlogen hardlopers 

die ik ken. Door slepend blessureleed moet hij zijn hardloopcarriére helaas noodgedwongen op een lager 

pitje zetten. 

Een aderlating voor de Meeuwen. Hopelijk blijven we hem zien als supervrijwilliger, starter, supporter, 

recreant, coach of in welke hoedanigheid dan ook. 

 

De eerstvolgende wedstrijd, nummer 11 van de 12, is de Kaagloop in Wervershoof. Een vlakke en naar het 

schijnt snelle 10 kilometer op het asfalt. Ook wel weer eens lekker na al het crossen, en de strand- en 

duinlopen. Ik heb Arno in ieder geval al genoteerd. De start is om 11:30uur. Dus wees allemaal op tijd. Tot 

dan!  
 

-Johan Smit 


