
11. Kaagloop, Wervershoof 

 

De Meeuwen streken op 29 januari neer in Wervershoof. Waar zegt u? Ja, Wervershoof. Dat ligt 

ergens in de buurt van Hoorn en Medemblik. De kolonie deed vandaag mee met de Kaagloop. En 

nee, deze is niet vernoemd naar voormalig Minister van Buitenlandse Zaken en huidig Minister van 

Financiën Sigrid Kaag, of naar de start en landingsbaan van Schiphol. Nee, de Kaagloop dankt 

zijn/haar naam aan de Kagerdijk, waar we tijdens de 2 ronden langs liepen. In tegenstelling tot de 

vorige wedstrijd van de Meeuwen, die exclusief voor Meeuwen leek, was het hier even passen en 

meten met bijna 700 deelnemers. Hierdoor liep de start, ook in tegenstelling tot de vorige wedstrijd, 

vertraging op. Op de verzamelplaats voor vertrek bij de apotheek kwam Cees Haan met zijn 40-jaar 

oude oldtimer Mercedes pronken. De vraag was natuurlijk of hij de start wel zou halen, of dat hij 

stijlvol met panne langs de weg zou staan. Ondanks deze onzekerheid stapten Henky Overeem (liep 

niet mee maar Meeuw in hart en nieren), Reinier Stijvers en Nico Kras vrolijk in. Uw verslaggever 

zat met 2 Nielsen in een auto. Waarvan die van Jonk ondanks een spierscheur in de kuit meeliep om 

de 8 wedstrijden, benodigd voor het halen van het eindklassement, nog te kunnen halen. Alle 

meeuwen kwamen ongeschonden en tijdig bij de start, en na een paar mislukte pogingen tot het 

aanzwengelen van een jel loste de speaker het startschot voor de 10 km. Vooraf werd al door 

ervaringsdeskundigen gemeld dat dit een supersnel parcours was. En dat bleek ook wel. De ene 

Meeuw na de andere verbrak zijn/haar PR. Waarbij Steven Kwakman 1 minuut en 10 seconden eraf 

schraapte en zijn klok op 38 half stopte. Steven, fanatiek als hij is, liep ook nog even door na de 

finish omdat het toch net niet helemaal 10 km bleek te zijn. Wat een geweldenaar. En zo dachten 

meer deelnemers, wat tot een vrij bizar tafereel leidde bij de finish met een mix van mensen die 

wankelend de kant opzochten en mensen die volle bak nog 100 meter door wilden rennen. Aan de 

kop van de wedstrijd was er een groepje toplopers die een tijd onder de 33 minuten wilde lopen. 

Voor Meeuwentoppers Joost Zaunbrecher en Tyas Visser toch iets te gek, en groep 2 bleek voor hen 

een prima startpunt. Kilometers achtereen weken ze niet van elkaars zijde, tot halverwege de 

wedstrijd. Tyas moest het groepje laten lopen. Joost kon uiteindelijk ook niet tot het einde de groep 

bijhouden, maar had voldoende voorsprong om als eerste Meeuw te finishen met een prima eindtijd 

van 34:35. Johan Smit en Erik Beudeker zaten niet zo gek ver achter Tyas en voor Erik was het toch 

zonde dat hij met 11 seconden verschil Johan voor zich moest dulden. Wel een PR weer voor Erik, 

die in de vorm van zijn leven verkeert. Daarachter Steven die Simon Kroon weer achter zich wist te 

houden. Kees met dezelfde achternaam werd zevende, en liep ook een daverend PR net onder 41 

minuten. Martien de Graaf finishte dit keer achter Kees. Bij de vorige wedstrijd met windkracht 8 

op het strand met veel schuim was hij nog verrassend zesde. ‘Hoe zwaarder de omstandigheden, 

hoe beter’, wist hij vooraf al te melden. De eerste Meeuwin volgde daarna al. Petra Lautenschütz-

Vink deed weer prima zaken in het klassement en wist, met nog een mannelijke meeuw ertussen (en 

dus een punt extra verschil) voor Margriet Sta van Uitert te eindigen. En dat terwijl op het strand 

van Bergen aan Zee het omgekeerde het geval was. De beslissing bij het eindklassement van de 

dames is echter al gevallen in het voordeel van Petra, mede door een uitstekende achtste plaats bij 

de Havermeerloop in Oosthuizen. Enno Veerman kwam achter de beste Meeuwinnen over de streep, 

al was hij bij de laatste afslag nog, samen met Kim Kes en Niels Jonk, per ongeluk rechtdoor 

gelopen. Hierdoor liepen zij uiteindelijk wel meer dan 10 km, maar heeft het gelukkig geen 

puntenverlies opgeleverd. Hierachter kwamen Hein Kroon en Niels Bergsma, die ook een PR liep. 

Althans, van de wedstrijden die hij zich nog herinnert. In zijn eerste jeugd liep deze Niels namelijk 

ook al atletiekwedstrijden, al werden de tijden toen minder stipt bijgehouden. Nico Kras, vorige 

keer nog als een Meeuw in het water op het strand van Bergen, liep nu weer in vertrouwde regionen. 

Ondanks dat eindigde hij toch 1 plaatsje hoger dan vorige keer. En dat kan omdat er nu 28 en toen 

36 Meeuwen meededen. Zo zie je maar: Je moet ook geluk hebben wat betreft het aantal Meeuwen 

dat meedoet, want het kan je zomaar punten opleveren (of kosten). In de buik van het peloton 

finishten Hilly Jonk, Cees Haan, Greetje Veerman (nog bedankt voor het lenen van de speldjes!), 

Annita Kunst, Marga Tol, Natasja Steur, Ronald Heijeler en Theo Mossel. Zegmaar, de vertrouwde 

namen. Zoals eerder gememoreerd waren er ook een paar prominente afwezigen. Wat te denken van 



Bouke Bouma, de nummer 1, die op vakantie is. Simon Mooijer, die ongetwijfeld weer een te 

gezellige avond achter de rug heeft. Iwan en Elsa Lautenschütz waren er helaas ook niet bij, 

alsmede praatjesmaker en in olympische vorm verkerende Arno van Ballegooij. Bij de dames 

ontbrak topper Gina van Riessen. Door de afwezigheid van Klaas Ettema haalt hij de benodigde 8 

wedstrijden niet en valt hij buiten het eindklassement. Hierdoor schuiven Erik, Steven en alles wat 

daar nog achter zit een plaatsje op. Snel verdiend. Over het klassement gesproken: Bovenin het 

klassement ligt de strijd bij de heren door deze eerste plaats van Joost, en het bizarre verloop van de 

wedstrijd in Bergen, nog totaal open. In de volgende, en laatste wedstrijd valt de beslissing. Tyas 

weet zich verzekerd van de derde plaats, en Johan Smit van de vierde stek. Daarvoor moeten Bouke 

en Tyas wel aan de start staan en zich niet verslapen, geblesseerd raken of iets dergelijks. Kleine 

kans dus nog voor Johan om de tweede plaats te pakken (hij heeft al 8 wedstrijden in de tas). Bij 

Erik en Steven is het nog spannend in de strijd voor de vijfde plaats, al staat Erik in de vorm waarin 

hij zich nu bevind op pole position. Maar ook voor Erik geldt dat hij deze wedstrijd MOET 

meedoen om er 8 te hebben gelopen. Dit is ook voor Kees Kroon, Niels Jonk, Carlo Jonk, Frank 

Bond, Arno van de loopband Ballegooij, Rildo Galgren, Hilly Jonk, Kim Kes, Yvonne Bond en 

Simon fuifje Mooijer zo. Er kan dus nog van alles gebeuren voor de deelnemers die bij hen in de 

buurt staan in de rangschikking. Na deze wat frisse Kaagloop met wat miezerregen keerde het 

Meeuwenpeloton weer huiswaarts. Althans, Niels Bergsma werd keurig bij een bushalte in 

Scharwoude afgezet, omdat hij nog met zijn gezin naar een Kazan en Kazan voorstelling ging. Dus 

als u Japie Ossevet ineens allerlei goocheltrucs ziet doen tijdens zijn optreden… De eerstvolgende 

en laatste Meeuwenwedstrijd van het seizoen is de 10 km lange Dijkloop van en naar Warder op 19 

februari.  

 

Joost Zaunbrecher 


