12 Dorpenloop 2022
Na twee jaar mocht het weer: draven van polderdorp naar polderdorp, met een uitstapje naar Urk en
de start en finish in Emmeloord. Het team dat de in totaal ruim 76 kilometer in de snelste tijd weet af
te leggen, mag zich winnaar noemen.

Voor het team VAN BLOOIS SPORTADVIES ging William van Boven als eerste loper van start. En zo’n
wedstrijd blijft toch altijd spannend. In de kou, met dikke tegenwind ging hij echter vol goede moed
van start en wist als elfde loper te finishen. En daar was iedereen heel blij mee. Want zeg nou zelf:
wie gaat er graag vroeg van bed om dan ook nog met tegenwind de langste, meest saaie afstand te
lopen?

Na William onderweg nog volop aangemoedigd te hebben, stond Ylva Snoek even later bibberend in
Luttelgeest klaar voor de tweede afstand. Door corona had zij de laatste teamtraining moeten
missen, daarom liep zij nu voor twee! Sjonge, wat zag dat er soepel uit. De verrassing van de dag?
Nee, dat was haar vriend bij de finish

Kees Regelink stond in Marknesse als derde loper klaar. Dit jaar wordt hij 70, maar hij loopt nog als
een kievit. En wat zijn wij ‘groos’ op ‘oenze’ Kees! Wie de foto’s van Simon in ’t Veld goed heeft
bekeken, heeft gezien dat Kees stiekem ook een momentje van fame in Marknesse pakte. Ook daar
werd hij namelijk net voor de finish door Simon op de foto gezet.

Toen kwam Annie van der Linde. En wie haar een beetje kent, weet dat als zij eenmaal in beweging
is, ze het liefst meteen (bijna) al haar kleren uitgooit. Nu was het best fris, zaterdagmorgen, maar
toen Jacquelien haar trof gekleed in een hemd, thermoshirt met lange mouwen, handschoenen en
een t-shirt (en twee jassen en een sjaal), kon zij niet anders dan Annie direct uit de kleren praten. Ze
zou anders nog stikken onderweg. En of onze altijd vrolijke Annie daar na afloop blij mee was!

Zoals Grietje van Urk komt, komt loper nummer vijf – Egon Boerema – van Tuk, zo leerden wij
zaterdag. Deze stoere loper en net als Ylva nieuwkomer in het team, maak je de pis niet lauw. Hij trok
zaterdagmorgen geheel zijn eigen plan: fiets in de auto, stroopwafels in de rugzak en gewoon zorgen
dat je op tijd, warmgetrapt en volgegeten op de loswal in Ens klaarstaat voor een loopje naar Nagele.

Heleen van Boven vertrok voor etappe nummer zes naar Tollebeek. Geflankeerd door o.a. Agnes,
Anke, Babette en Mariska. En ja, ook die vier trainen in een van onze groepen, maar op zo’n dag gaat
het er gewoon om dat je lopers van andere teams zoveel mogelijk voorblijft. En dat deed Heleen heel
knap. Er schuilt toch iets van een killersmentaliteit in onze (volgens Grietje) liefste loper

En toen was de beurt aan Grietje Romkes-Ras… Gank as un koegel vloog zij naar Urk. Met een
gemiddeld tempo van 12,7 km/uur kwam onze roze furie de finish over. Over ‘groos’ gesproken! Ga
er maar aan staan: om half 8 was zij al bij Landwinkel Versluis om de gesponsorde fruitjes op te halen
en dan ook nog de hele dag zorgen dat iedere loper op tijd aan de start staat en na de finish wordt
opgevangen: knap!!

Met zijn tien deelnames is Pieter Roskam onze meest ervaren loper. Sinds onze eerste toen nog 11
Dorpenloop is hij erbij. Niet dat dat altijd even vanzelfsprekend was: toen de dorpenloop op zijn
trouwdag viel, moest er thuis eerst even een nootje gekraakt worden. Wij zijn blij met deze rustige,
loyale hardloper, die wat ons betreft nog jaren meekan. O ja, Pieter liep van Urk naar Espel en kwam
daar zelfs 11 seconden eerder aan, dan toen hij deze afstand in 2019 liep!

In Espel liep Femmy Gnodde zich warm. Lichtelijk gespannen, maar compleet gefocust. De verwarring
die ontstond toen de start op een andere plek moest plaatsvinden, deed haar hoegenaamd niets. Vol
overgave en met onderweg nog tijd voor een paar duimpjes richting fotograaf (maar wij kozen voor
een andere foto), draafde zij snel naar Creil. Als vierde dame kwam zij binnen, zo fris als een hoentje!

Hierna was het de beurt aan Hessel de Vries. De derde nieuwkomer, die - na snel afscheid genomen
te hebben van zijn vrouw - in no time naar Rutten draafde. “De kinderen zitten alleen thuis.”
Jacquelien wreef in Rutten even haar ogen uit, toen zij in de verte iets roods zag naderen. Het bleek
inderdaad Hessel te zijn, die zomaar als vijfde loper Rutten binnen draafde. Hiermee bracht hij VAN
BLOOIS SPORTADVIES naar de op dat moment 16de plek.

Als je afgelopen weken Johannes Schenk gevolgd hebt, weet je dat hij er meer dan klaar voor was.
Wat een praatjes had onze jonge hond. Zelfs andere teams hadden het daar al over
Johannes
maakte zijn belofte echter meer dan waar: in 15,1 km/uur draafde hij naar Bant. Daar kwam hij als
negende loper aan en ons team steeg daarmee naar plek 13.

Tja, en tot slot ons geheime wapen: Mark Versluis. Ook hij liep dit jaar voor het eerst mee. En hoewel
ik graag het beste voor het laatst bewaar (finish op de atletiekbaan is toch wel het summum) en ik
ook echt wel verwacht had dat hij een bijzondere prestatie zou leveren: zijn 16.4 km/uur en als vijfde
binnenkomen, sloeg alles! Ik vraag me af of hij zelf wel wist dat hij zo hard kon lopen. Wat een
knappe prestatie.
Maar niet alleen van Mark. Met elkaar en onder leiding van Grietje heeft dit team de tiende plek
bemachtigd. We kijken terug op een mooie dag, iedereen is gezond en wel over de finish gekomen.
Organisatie, vrijwilligers en lopers: bedankt! Hopelijk kan dit in 2023 weer. Tot dan!
Foto’s gemaakt door Simon in ’t Veld en Tollebeek.

