
MEEUWEN EN LAUTENSCHUTZ COMPETITIE 
 
Het zit er weer op. De 50e Meeuwencompetitie werd zondag 
afgesloten met een 10 km langs de IJsselmeerdijk buiten Edam 
richting Warder. Tevens gold deze afstand als eerste wedstrijd voor 
de zomercompetitie van AV Edam de Lautenschütz competitie. 
Deze zomerwedstrijden behelzen 10 afstanden, waarvan 7 op de 
atletiekbaan en 3 op de weg. De laatste afstand zal de 5 km worden 
eind september. Dan zijn we inmiddels al zover in de tijd gevorderd, 
dat de 51e Meeuwencompetitie weer van start zal gaan. En zo zijn we 
eigenlijk het gehele jaar in touw om ergens in den lande een 
wedstrijdje te lopen. 
Over vandaag kunnen we kort zijn. De omstandigheden waren 
zodanig goed te noemen dat er hier en daar een PR genoteerd kon 
worden. Het deelnemersveld telde aardig wat lopers. Een lange sliert 
van gele Meeuwen shirts ging richting Warder waar het keerpunt 
was. Uiteindelijk was het Bouke Bouma die als snelste terugkeerde. 
Bij de dames was dit Angéla de Boer die een tijd onder de 39 minuten 
noteerde. Voor iemand die het rustig aan zou doen viel dit beslist 
niet tegen. Voor de verdere uitslag verwijs ik u naar de site van AV 
Edam waar u een en ander kunt nakijken. Ook de Meeuwen uitslagen 
en foto’s van dit seizoen staan daar trouwens op. 
Na afloop werden de ereprijzen van dit seizoen uitgereikt in de 
kantine van AV Edam. Bij de dames was de volgorde Petra 
Lautenschütz, Margriet Sta van Uitert en Gina van Riesen. Bij de 
heren namen Bouke Bouma, Joost Zaunbrecher en Tyas Visser de 
plaatsen 1 t/m 3 in. Overigens werd het in de kantine nog aardig 
gezellig met een optreden van Japie Ossevet als toegift. 
Rest mij nog om eenieder te bedanken die dit seizoen heeft 
meegeholpen om de competitie weer tot een goed einde te brengen. 
Zoals ik in het begin van dit verslag al aangaf, op naar oktober 
wanneer we weer verder gaan met het Meeuwen seizoen. Hopelijk 
staan er dan weer voldoende deelnemers aan de start om er een 
leuke winter van te maken. Dit seizoen zijn we gestart met 55 lopers, 



waarvan er uiteindelijk 37 de benodigde 8 wedstrijden van de 12 
gelopen hebben. Wat mij betreft tot dan. 
Theo Mossel 


