
 

 

JAARVERSLAG 2017 
 

Januari/februari/maart/april 
 
Nadat in 2016 de gymnastiekvereniging had besloten de stekker uit de samenwerking te halen zijn we in februari 
2017 nog met buurtsportcoach Rene van Dam om de tafel gaan zitten om goed voorbereid in maart bij de 
Kaatsvereniging Pim Mulier aan te schuiven. Het bestuur van de kaatsvereniging vond het hardlopen te ver 
afstaan van het kaatsgebeuren, dus zat er voor ons niet anders op om met toestemming van de lopers een eigen 
vereniging op te richten. 
 
We begonnen in januari met 43 leden en we zijn steeds op zoek naar manieren om dit aantal in ieder geval 
te handhaven, maar het liefst uit te breiden. Zo hebben tijdens dit seizoen vier nieuwe lopers zich 
aangemeld, waarvan Anneke Bruinsma en wederom Hennie Walthuis in februari gestart zijn met het 
programma Start to Run en hebben op eigen tijd en dag gelopen met, maar meestal zonder trainer, hulde aan 
de dames. Eind 2017 hadden we 37 leden. 
De looptrainingen in Witmarsum zijn op de dinsdagavond, meestal interval afgewisseld met spel en de 
duurlopen op verschillende locaties op de zaterdag. Soms wanneer Witmarsum in de mist is gehuld en de 
straten glibberig zijn door het opvriezen wordt er een training in de zaal georganiseerd. 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 en vaak kun je samen met 
een maatje of een groepje voor zo'n evenement trainen. 
De BBL organiseerde een geslaagde paasloop waar vele paaseitjes in en onder bomen lagen. 
 
Mei/juni/juli/augustus 
 
In het bestuurlijk overleg in mei hebben we de taken verdeeld om te komen tot een eigen vereniging. Achter 
de schermen is door het bestuur keihard gewerkt aan de statuten om niet alleen de leden, maar ook de 
Atletiekunie en de notaris tevreden te stellen. Tussendoor liepen Hennie en Anneke in juli hun 5 km en 
sloten aan op de dinsdagavond. In deze tijd werden vele vakanties en merkes gevierd en werden voor de 
Kidsrun, onderdeel van de Triatlon, de voorbereidingen getroffen. De trainingen bestaan niet alleen uit 
pittig lopen, maar soms mogen we ook op de fiets even uitrusten om zo onze kilometers te maken. 
 
September/oktober/november/december 
 
Na vele vergaderingen, mailtjes en telefoontjes waren de statuten klaar en goedgekeurd door de leden 
waarna Janny, Jacob en Betty K op 8 september met de notaris om de tafel konden om Loopgroep 



Witmarsum officieel te maken. Ook staan we nu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en als 
Loopgroep bij de Atletiekunie en zijn op hun website terug te vingen. Betty Krol had het hierna nog druk 
om een goed bankrekeningnummer te verkrijgen, wat uiteindelijk pas in december lukte. 
 
Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen: 
Voorzitter:  Janny Yntema 
Penningmeester: Betty Krol 
Ledenadministratie: Jacob Fopma 
Commissieleden: Betty Bakker, Berber Bekema en Lianne Haitsma  
 
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 enz. 
Een merke training werd in Pingjum gevierd van draaimolen tot bier en veel lol.  
De Kidsrun op 10 september vooraf gaand aan de Triatlon werd weer een groot succes, mede met hulp van 
enkele lopers. Enkele lopers hebben enthousiast mee gedaan aan de Triatlon en werden door andere lopers 
aangemoedigd.  
De trainer heeft op de Looptrainersdag in Arnhem in november met 1100 andere trainers weer nieuwe 
ideeën opgedaan wat te zijner tijd weer op onze lopers zal worden uitgeoefend. 
Daar we nu officieel een vereniging zijn moest dit natuurlijk worden gevierd, de commissie voor 
Belangrijke Leuke Bezoekjes heeft bedacht dat we op een reguliere dinsdagavond training ons in het zweet 
moesten werken via een kookworkshop. Gelukkig werd er ook een maaltijd voor ons bereid, wat zeer in de 
smaak viel. Een hele leuke avond, bedankt BLB. 
Het jaar 2017 werd afgesloten met een kerstloop en na afloop was er heerlijke hete chocolademelk. 
 
Door enkele lopers is deelgenomen aan: 
 
Winterloop in Makkum 
Mudrun Witmarsum 
Over de N31 in Harlingen 
Clinic Trail in Leeuwarden 
Trail in Gaasterland 
Dwingelerveldloop in Dwingeloo 
Zevenheuvelenloop in Nijmegen 
Adventurerun op Ameland 
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