
 

 

JAARVERSLAG 2018 

 
Januari/februari/maart/april 

 

We begonnen in januari met 37 leden en we zijn steeds op zoek naar manieren om dit aantal in 

ieder geval te handhaven, maar het liefst uit te breiden. In maart kwam Helma Schut de gelederen 

versterken. De looptrainingen op de dinsdagavond in Witmarsum worden goed bezocht. Veel 

deelnemers van de groep hebben een doel kenbaar gemaakt en trainen volgens een op maat 

gemaakt schema. Vele loopjes waar je je voor op kunt geven worden vermeld op de website van 

de Loopgroep (www.loopgroepwitmarsum.nl) en vaak kun je samen met een maatje of een 

groepje voor zo'n evenement trainen. 

 

In voor- en najaar komt het bestuur bij elkaar om de lopende zaken te regelen. Vorig jaar werd 

gesproken over het opzetten van een Facebook pagina en om weer een Start to Run te organiseren. 

Er is besloten om hier nu niks mee te doen, de reden is vooral het tijdgebrek.  

 

Op 11 maart en 7 april deed onze trainster mee met het opzetten van de Zoladztest in Apeldoorn. 

In de organisatie zaten twee toppers, Gerard Nijboer en Gert Jan Wassink, die een ieder 

voorhielden om je trainingsduurloopjes in Zone 1 of 2 te lopen. Hiermee leg je een goede basis 

voor je verdere hardloopcarrière.  

 

Met Pasen had de BBL wat hazen gekocht die een voorsprong kregen op de diverse loopgroepjes, 

helaas kwam men de verkeerde haas tegen die men niet af mocht schieten voor in de pan. Een 

ieder kreeg voor de inspanning een lekker paaseitje. 

 

Mei/juni/juli/augustus 

 

11 juli heeft Janny een opleiding tot Tacoyotrainster gevolgd en zo af en toe gooit ze daarvan wat 

in de Warming-up. De BBL had op 24 juli een uitje gepland in het Heidenskip. Op de boot van 

skipper Klaas werden we in de middle of nowhere gedropt en hebben we gelukkig al hardlopend 

het pad weer gevonden naar de lekkernijen die Betty Bakker op ‘har pleats’ klaar had staan.  

De animo loopt op de zaterdagen in de vakantie terug, we hopen dit weer op te pakken in 

oktober/november. 

 

 

September/oktober/november/december 

 

Op 2 september werd Femke geboren, dochter van Matteke. Gefeliciteerd, ze heeft de lenigheid al 

van haar moeder. 

http://www.loopgroepwitmarsum.nl/


Op 9 september stond De Kidsrun  op het programma, gelukkig kon op aanwijzing van onze 

lopers de kinderen niet verdwalen en kwam een ieder over de finish.   

Wij zijn nog steeds op zoek naar iemand die de trainersopleiding wil doorlopen. 

 

 

Paul heeft het Robbenoordbos ontdekt en daar lopen we nu menig rondje als het loeihard waait. 

18 december zat het bestuur om tafel om alle ins en outs van onze loopgroep te bespreken en 

voorbereidingen te treffen voor de Algemene Vergadering. 

 

De BBL had vanwege Sinterklaasfeest een Pietenloop georganiseerd, de Pieten waren deze keer 

veel te snel voor de achtervolgers, gelukkig was er na afloop een traktatie. 

 

7 leden hebben zich afgemeld waardoor we het jaar 2018 met 31 leden afsluiten. Er is besloten om 

lid te worden van de Koepel om de loopgroep te promoten en om oproepen voor nieuwe leden in 

te zetten. 

 

De website wordt beheerd door Matteke Feenstra. Zij zit te springen om kopy, dit wordt nog 

mondjes maat aangeleverd. Kom op lopers, in de benen en stuur Matteke je ondernomen loopjes, 

leuke routes, je andere wetenswaardigheden, zoals:  

 

Dat onze Ineke Slagman de ceremoniemeester speelde in Skeltemania? Zij dit voortreffelijk deed? 

Dat Trees Hettinga en Jeltje Terpstra de sterren van de hemel zongen in het Theaterstuk We jouwe 

gjin krimp? 

 

Door enkele lopers is deelgenomen aan: 

 

Monnikenloop op Schiermonnikoog 

Condensloop in Leeuwarden 

Wolbergtrail 

Alp’huez in Frankrijk 

Om de Mar in Sneek 

Trail Terschelling 

Trail Schoorl 

Dwingelerveldloop in Dwingeloo 

Zevenheuvelenloop in Nijmegen 

Sinterklaasloop in Bolsward 

Winterloop in Sneek 

Clemenscross in Sneek 

Adventurerun op Ameland 

Trail in Gaasterland 

 

 


