
 

 

JAARVERSLAG 2019 

 

Januari/februari/maart/april 

 

Dinsdagavond 29 januari werd onze Algemene Ledenvergadering goed bezocht, waarna 

we een heerlijk rondje hebben gelopen en na afloop had de BBL een beker 

chocolademelk klaarstaan.  

 

We beginnen januari met 31 leden. 

 

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. Ook dit jaar is door drukte geen 

Start to Run georganiseerd om zo weer nieuwe leden te werven voor onze vereniging. 

 

Onze Jacob is voor een tijd uitgeschakeld. Hij heeft geen hernia maar een vernauwing in 

de zenuwbaan, waar een kyste op drukt die de pijn veroorzaakt. Hij wacht nu op een 

oproep.  

 

Met Pasen was er een passende loop met voor een ieder een paasei naderhand.  

 

Op zaterdag 9 maart is de opleiding tot trailruntrainer voor Janny gestart en op 30 maart 

geeft ze haar examenles aan enkele lopers van onze groep in het Rasterhofpark. Ze heeft 

hierbij een echte examinator uitgenodigd en na afloop krijgt ze tips en tops van beide. 6 

april zit het diploma in de pocket. 

De Woldbergtrail op 13 april van 15 km had een appeltje/eitje voor Yvonne, Nynke, 

Ineke, Anna en Willy kunnen zijn maar dan hoort er niet verdwalen bij, zodoende kon 

Janny na 5 km toch als eerste finishen. 

 

Jacob’s operatie was op 8 mei en tijdens het bezoek door de dames van de BBL werd 

vastgesteld dat de patient knap bij de tijd is en zelfs is begonnen met ‘Noflik Swalking’. 

 

Mei/juni/juli/augustus 

 

Wie had nu gedacht om eens op de welbekende muur van China te lopen, nou in ieder 

geval Yvonne S niet, maar dochterlief trakteerde moeder op dit avontuur en ze heeft 

genoten. Willy rende voor de tweede keer de Alp D’huez op. Er wordt hard getraind om in 

oktober 24 km te rennen. De voorbereiding voor de Dam tot Damloop kende enkele 

hobbels, maar onze Anneke is een bikkel en gaat stug door. 

In de vakantie ligt de animo om op zaterdag te trainen een stuk lager, maar we lopen 

enkele bekende en minder bekende routes en houden zo de moed erin. 

 

 

http://www.loopgroepwitmarsum.nl/


September/oktober/november/december 

 

Betty Bakker heeft te kennen gegeven dat voorlopig hardlopen er niet in zit en meldt zich 

af. Ze heeft een ontzettend leuke tijd gehad en gaat het ook missen. De BBL verrast haar 

met een bloemetje voor de inzet en organisatie van de leuke uitjes. 

De Kidsrun van 8 september, heeft niet al te veel deelname, maar voor het eerst kunnen 

ze gratis meedoen en krijgen allen kinderen een medaille, waar ze de hele dag mee 

rondlopen. De eerste jongen/meisje van elke categorie krijgt nog een beker. Al met al 

toch zeer geslaagd. 

Bij de Dam tot Damloop gaat Anneke door haar enkel, ze probeert nog enkele trainingen, 

maar gaat dan toch in de rust, we hopen een voorspoedig herstel. 

Nok is geopereerd aan staar en heeft ook te kennen gegeven dat lopen niet echt haar 

ding is.  

Juf Ingrid heeft met haar groep 7 en 8 een Loopclinic bij de Floralia gewonnen en op 1 

oktober rennen en vliegen de kinderen in de gymzaal, dit zijn onze toekomstige leden. 

 

Matteke, onze websitebeheerster, is zo nu en dan aan het hardlopen, maar heeft moeite 

om hier structuur in aan te brengen door de drukte van haar gezin. Dit lukt haar al 

helemaal niet op de dinsdagavond en geeft te kennen om haar lidmaatschap op te 

zeggen. Ook voor het beheer van de website moeten wij nu op zoek naar een ander. 

Matteke bedankt voor je inzet en de BBL is met een bloemetje langs geweest. 

 

De trail van Terschelling lopen Willy en Nynke de 10 km en Yvonne en Ineke 15, ze lopen 

allen een mooie tijd. De 24 km van Gaasterland is een lange maar wordt door Yvonne en 

Ineke goed volbracht. 

 

Eind oktober verkend Janny de Flamigoultrail in België, we gaan zeker met een groepje 

lopers in 2020 die kant uit. Betty loopt achter beren aan op Terschelling, maar na 5 km 

heeft ze nog geen beer gezien, maar wel een kleinkind.  

 

Willy heeft ook dit jaar achter Sinterklaas in Bolsward gerend en achter een zakje 

pepernoten in Franeker. 

 

27 November zat het bestuur om tafel om alle ins en outs van onze loopgroep te 

bespreken en voorbereidingen te treffen voor de Algemene Vergadering op 28 januari 

2020. In de Loopgroep app komt een oproep voor een nieuwe voorzitter en commissielid. 

Dezelfde avond krijgen we al twee positieve reacties, geweldig. 

 

Onze Anke Zonderland stond met man Epke in de krant over duurzaam boeren, ze 

organiseert ook wandelingen door het land om te laten zien dat het grasland veranderd in 

een kruidenrijk land.  

 

Vanwege het Sinterklaasfeest had Janny een interessante Sint en Pieten loop / quiz 

uitgezet met uitdagende opdrachten waaronder Sinterklaasliedjes zingen, 

wetenswaardigheden en er werd zelfs gedanst. Na afloop werd er door de BBL een 

traktatie uitgedeeld. 

 

Jeltje en Janny hebben zich na enkele jaren weer aan een loopje (4 mijl) gewaagd, door 

zeer zuinig te lopen konden ze terug zien op een zeer geslaagd loopje. Dat ze onderweg 

werden ingehaald door de zeer snelle lopers Yvonne en Lisette van de 12 km kon de pret 

niet drukken. 

 

De laatste training op 30 december zou de kennis van de lopers getest worden door de 

Oud en Nieuwquiz. We waren maar 5 man en bewaren nu de quiz voor de eerste training 

in het nieuwe jaar, de oliebol na afloop smaakte voortreffelijk. 

 

5 leden hebben zich afgemeld, namelijk Betty Bakker, Nok de Wind, Anneke v/d Wal, 



Herman Slagman en Matteke Veenstra en we hebben 1 nieuw lid, Naomi Vogelzang, 

waardoor we het jaar 2019 met 28 leden afsluiten. Er is besloten om lid te worden van 

de Koepel om de loopgroep te promoten en om oproepen voor nieuwe leden er in te 

zetten. 

 

Al met al hebben we vele kilometers met veel plezier in 2019 gelopen en met elkaar gaan 

we ook in 2020 er een mooi loopjaar van maken. 

 

 

 

 

 

 


