September 2022

Van de redactie
Voor de meeste
mensen zit de vakantie
er weer op. Het was
een tijd van uitrusten,
sportief bezig zijn en
plannen maken voor
een nieuw seizoen aan
activiteiten. Onze
activiteitenkalender
(Amely Verreijen levert
die altijd trouw aan!)
geeft voldoende
inspiratie om aan leuke
activiteiten deel te
nemen.
Per 1 september start
ook de nieuwe
groepsindeling. Voor
een aantal lopers
verandert weinig, maar
voor een aantal wel.
Naar een andere groep of onder leiding van een
assistent-trainer lopen. De groep Ad-leten wordt
opgeheven. Iedere verandering is wennen, maar
uiteindelijk komt het altijd goed.
In dit nummer kijken we nog even terug op de
vakantie, met bijzondere activiteiten en mooie
evenementen. Er waren een hele lange trail op
de Zugspitze, een leuke loopwedstrijd in
Engelen, een jeugdkamp, junioren die in het
Olympisch Stadion sportten en lopers in de
Ardennen. Maar uiteraard is ook het gewone

rondje op de baan met
een van onze lopers er
weer.
Zoals jullie zien
verspreiden onze
lopers zich over heel
Europa - en soms nog
verder - om aan leuke
evenementen mee te
doen. Hartstikke leuk,
maar het is voor de
redactie niet meer te
doen om alle uitslagen
in het clubblad te
krijgen. Vroeger zetten
alle organisaties alles
op uitslagen.nl, maar
de meeste
organisatoren zetten
het nu alleen nog op
hun eigen sites. Het is
een heidens karwei om
alle uitslagenlijsten
door te worstelen, als we ze al vinden, met het
gevaar ook nog iemand te vergeten.

Daarom hebben we besloten de lijsten – in elk
geval voorlopig - niet meer in TopPunt zetten!
Wij wensen jullie weer veel leesplezier!
Jolanda en Pieter
jolandamik@ziggo.nl
pietervanklinken@gmail.com
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Van het bestuur
De terugkeer van de donkere tijd van het jaar
gaat bijna ongemerkt. Maar dan ineens zijn de
dagen zo kort dat alles plotseling in sprinttempo
moet. Terwijl in de zomer alles lekker op
duurlooptempo kon.
Dan lijkt het niet alleen alsof de agenda versneld
moet worden afgewerkt. Dan blijkt dat sommige
zaken, waarvoor zeeën van tijd leken te zijn, nog
altijd moeten worden afgewerkt. Dat gaat in
kortere donkere dagen minder goed. Uw bestuur
vangt om die reden maar aan met het benoemen
van nog te regelen zaken in een min of meer
willekeurige volgorde.
Uw penningmeester is bijna uitgefaseerd. Hij
heeft met zijn op korte termijn uitdijende gezin
de Bossche wijk de Kruiskamp verlaten en deze
verruild voor een dorp een eind verderop.
Technisch nog wel lid, dat is een vereiste voor
een plaats in het bestuur, wordt het voor hem
praktisch steeds lastiger zijn taken te vervullen.
Bovenaan de op korte termijn te regelen zaken
staat dus de vervanging van Evert Hoogsteen,
die wij met pijn in het hart zien vertrekken.
Het is daarbij een beetje als rijden op de
reservetank. Ook al hebben we berekend dat het
nog een tijdje zou moeten kunnen, als die
berekening in de war raakt door tegenwind, een
file of een paar hobbels, staat de vereniging stil.
Kortom: Heeft u affiniteit heeft met cijfers? Wilt
u met een jong en gretig bestuursteam in het
hart van de vereniging opereren? En durft u in
beginsel een commitment aan te gaan voor vier
jaar? Dan roepen wij u op zich zo snel mogelijk
bij uw secretaris te melden.
Van het jonge bestuursteam zal ook
ondergetekende geen deel meer uit maken, al
was het maar omdat hij niet jong meer is. Uw
secretaris deelt de reservetank met uw
penningmeester, ook al is hij nog niet naar een
ver gelegen dorp vertrokken. Kortom: ook voor
deze bestuursfunctie is een opvolger nodig. Als
de rekeningen niet meer worden betaald en de
post niet meer beantwoord, stopt de vereniging

feitelijk met voortbestaan. Het invullen van deze
twee posities, die van de penningmeester
voorop, is zo brandend, dat ik zal volstaan met
het uitsluitend aanstippen van de rest van de
noodzakelijk in te vullen vacatures. Ik merk
daarbij op dat uw bestuur bestaat uit
bestuursleden en niet uit tovenaars.
Wij zoeken noodzakelijke aanvulling van
vrijwilligers voor tal van taken maar wij
beschikken niet over krachten om die op te
wekken.
Het gaat hier om - houdt u vast - veel
medewerkers voor de groenploeg, trainers voor
de jeugd, een trainer voor de ouderen
ochtendgroep, een extra bestuurslid om het
bestuursteam van zeven personen te kunnen
voorzien, bemensing van twee belangrijke
commissies, de vrijwilligerscommissie en de
communicatiecommissie en last but not least,
een fris team vrijwilligers voor ons oudste
loopfeestje: de Jeroen Boschloop, dat nu niet
langer georganiseerd kan worden in verband
met het feit dat de menskracht ontbreekt.
Toen het niet lukte om voor de schoonmaak een
vrijwilligersteam te vinden is die schoonmaak
door de club ingekocht. Als uitgangspunt ziet het
bestuur dat niet als optie voor andere taken,
vooral om te voorkomen dat de hoogte van de
contributie wordt meegezogen in de huidige
kostprijstornado.
Tot zover de minder vlot verlopende
ontwikkelingen. Nu de omgang met covid anders
is dan de laatste twee jaar, zijn wij bijzonder
verheugd dat we onze vrijwilligers weer in het
zonnetje kunnen zetten. Dat feest is gepland
voor vrijdag 21 oktober. Houdt de website, de
clubapp en uw eigen loopgroep-app in de gaten
voor details over die avond.
Die appgroepen geven wel een springlevende
vereniging weer. Trainers blinken uit in
inventiviteit als het gaat om schema’s en
methoden, maar vooral het enthousiasmeren
van hun atleten. De atleten zelf delen loopjes,

trainingen en materiaal in deze groepen. Dat
bruist en geeft zicht op groei in blijdschap.
Ook bij onze jeugd is dit het beeld. De leden die
in de afgelopen tijd zijn vertrokken, worden
ruimschoots gecompenseerd door nieuwe
aanmeldingen. De jeugdafdeling is bijzonder blij
met de populariteit van onze sport. Of dit het
Femke Bol-effect is, kan niet goed worden
gepeild, maar het geeft meer dan voldoende
toekomstperspectief. Op dit moment is de jeugd
vooral bezig zich voor te bereiden op de nog
komende clubkampioenschappen.
Ten slotte nog dit. Ik ben dit stukje begonnen
met de steeds korter wordende dagen. Dat
betekent voor de buitentrainingen dat de mooie
natuurparcoursen zonder verlichting alleen
bedwongen kunnen worden in het licht, lees: in
het weekeinde. Het is weer smachten naar de
lange lichte avonden om ze onderdeel van de
avondtrainingen te kunnen maken.
Maar ook de wel verlichte routes vergen
aandacht voor veiligheid. Maak uzelf zichtbaar
met actieve verlichting en passief stralende
kleding.

ZUGSPITZE
de hoogste berg van Duitsland
(2962m)
6 personen: 4x49km, 1x68 en 1x108

Rob Nelisse, Peter Meerveld, Frans Krooswijk,
Hans Heirman, Adri Henskens en ikke vinden
rennen in de bergen leuk. Frans heeft ons gek
gemaakt en wij gingen mee.
Wat is er zo leuk aan rennen in de bergen?
De uitdaging: we hebben geen bergen in
Nederland.
De inspanning: uren wandelen, rennen,
dribbelen, pijn, berg op, berg af.
De spanning: wat kan ons lijf allemaal aan?
De bergen: prachtige vergezichten.
De ervaring: het is toch wel stoer als je over de
finish komt. De medaille is bijna te zwaar.

En als u dan toch in een stralende outfit mag
trainen: Geniet van het rennen!
Jeroen Cliteur,
Secretaris
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Zugspitze trail……….
Ja, en dan is het opeens 16 juli en staan we aan
de start. De voorpret is voorbij: rennen bij de
N70 voor de nodige hoogtemeters, elkaar bang
maken voor de afstand en de hoogte. Sommigen
staan beter getraind aan de start dan anderen.
Hierover later meer. Maar alle zes (eigenlijk
zeven. José, de vrouw van Hans is ook mee) zijn
we gespannen of het ons gaat lukken. Van de
tijden die we dachten te gaan lopen komt niet
veel terecht.

Mijn ervaring: Dit is mijn derde bergloop en mijn
lijf heeft het goed doorstaan. Van tevoren ben ik
nog even langs geweest bij masseur Ad en fysio
Leon. Ik ben heel rustig begonnen. Maar al na de

eerste berg voelde ik mijn bovenbenen al een
beetje. Dat werd steeds erger, maar een mens
kan meer dan hij denkt en ik liep de 49k.
Onderweg bij de posten even bijkomen, eten en
kletsen met allerlei nationaliteiten. Af en toe om
me heen kijken, want wat zijn de bergen toch
indrukwekkend. Adri stond al gedoucht en wel
aan de finish mij op te wachten. Hans en Rob
waren ook al eerder gefinisht. Rob is zelfs nog
even een bergmeertje ingedoken. Peter, hij liep
68 kilometer, kwam later aan. Hij was doodop,
wat natuurlijk niet zo gek is. Frans was te stoer,
hij is na 60 kilometer uitgestapt. Maar hij is nog
wel steeds stoer hoor. Iedereen heeft natuurlijk
zijn eigen verhaal. We vonden het allemaal een
erg leuk weekend. Erg leuk zo met deze Volo’ers.
Waar een club al niet goed voor is. Gelukkig was
José erbij en ging het af en toe ook over iets
anders dan lopen. En… zeker voor herhaling
vatbaar. De spierpijn zijn we alweer vergeten.
Nog hoger, nog verder, nog pijnlijker?
Marjo Eshuis
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Na een geweldige Vierdaagse en deze voor de
vierde keer te hebben volbracht, ben ik gaan
lezen over het verschil tussen wandelen en
hardlopen. Wat is eigenlijk beter voor je en zijn
er redenen genoeg voor mijzelf om over te
stappen naar de wandelsport.
Ik las leuke artikelen met leuke feiten, waar ik
jullie graag even in wil meenemen.
Hardlopen en wandelen lijken behoorlijk op
elkaar. In feite is hardlopen niets anders dan
sneller lopen. Het verschil zit hem in de passen.
Bij het hardlopen zijn beide voeten van de grond,
terwijl er bij het wandelen altijd één voet aan de
grond blijft. Wandelen is een efficiënte techniek
waarbij het lichaam een slingerbeweging maakt,
een zwaaibeweging. Hardlopen is minder
efficiënt. Deze beweging heeft meer weg
van het indrukken van een veer. Eén
cyclus bestaat uit achtereenvolgens een
vliegfase, waarin allebei de voeten in de
lucht zijn, gevolgd door een kort contact
van één voet met de grond. Tijdens deze
klap ondergaat het lichaam krachten die
ruim twee keer zo groot zijn als de
krachten bij staan of wandelen. Hierdoor
is de kans op het krijgen van blessures bij
het hardlopen wat groter dan bij het
wandelen.
Hardlopers gaan sneller dan wandelaars
en verbranden om die reden meer
calorieën in korte tijd. Je bereikt dus als
hardloper sneller resultaten. Maar als je 5
kilometer gaat hardlopen, verbruik je evenveel
energie als met 5 kilometer wandelen, alleen
doe je over het wandelen ongeveer twee keer zo
lang. Met hardlopen krijg je dus meer waar voor
je geld dan met wandelen, met name doordat je
dan gewoon meer doet in minder tijd.

De boodschap lijkt duidelijk. Als je geen haast
hebt en een beetje doorloopt, is wandelen net
zo goed voor je als hardlopen. Heb je weinig tijd,
dan is hardlopen beter.
Het feit is dat je gezondheid evenveel verbetert
van hardlopen als van wandelen, maar dan in de
helft van de tijd. Dit maakt hardlopen voor veel
mensen zo aantrekkelijk. Hardlopen heeft wel
extra voordelen voor je hart en bloedvaten,
omdat hardlopen intensiever is.
De kans op voortijdig overlijden bij dagelijks
vijftien minuten matige inspanning door
bijvoorbeeld met stevige pas te wandelen,
neemt al met 10 procent af ten opzichte van

mensen die een zittend bestaan leiden.
Hetzelfde effect zie je bij dagelijks vijf minuten
intensieve beweging, zoals hardlopen. Hardlopen
is dus drie keer zo efficiënt als wandelen
wanneer je kijkt naar de opbrengst van de
hoeveelheid tijd die je eraan besteedt. En daarbij
kan je hart- en vaatstelsel tot wel vier jaar jonger
worden als je met regelmaat hardloopt. Maar
zolang je evenveel energie steekt in wandelen,
heb je er ongeveer even veel aan. De conditie
van je longen, hart en bloedvaten wordt er beter
van, je bloeddruk gaat omlaag, net als je BMI en
de kans op het krijgen van allerlei ziektes. Met
andere woorden: wandel je liever, trek er dan
ver op uit, het liefst in de heuvels, zodat het wat
intensiever wordt. Loop je liever hard dan heb je
in de regel wat meer vrije tijd over. En bedenk
dat een beetje bewegen altijd nog beter is dan
helemaal niets doen!
Terugkomend op mijn idee om over te stappen
naar de wandelsport, ben ik overtuigd! Ik ruil het
hardlopen bij deze in voor de wandelsport. Ook
omdat ik ergens las: als je wandelen combineert
met krachttraining, wint wandelen het wellicht
toch van hardlopen. Ik ga op zoek naar een
sportschool en een potje ‘tijd’.
Elle Boog
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Engelenrun.
De Engelenrun trok dit jaar heel veel O.S.S.-VOLO lopers, jong en oud en allemaal in nieuwe en oude
kleding van de club! En ja, dan ben je herkenbaar en sta je in het clubblad.

Jeugdhonk
De pupillen nemen 3 bekers mee naar ‘sHertogenbosch!

verenigingsklassement in de categorieën Apupillen, B-pupillen en C/mini-pupillen. De
C/mini pupillen van O.S.S.-VOLO zijn derde
geworden, de B-pupillen tweede en de Apupillen ook tweede!
We zijn hartstikke trots op onze pupillen! Op
naar de clubkampioenschappen 1 oktober.
Ellemijn van der Steen
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Jeugdkamp 100 jarig bestaan

Zaterdag 3 september was de finale van de
pupillencompetitie in Gemert. Er werd door de
pupillen eerst een meerkamp afgewerkt en
daarna een stadioncross gelopen. En dat viel niet
mee na een paar weken vakantie!
Tijdens de cross werd de uitslag opgemaakt. De
prijsuitreiking was meteen nadat iedereen was
gefinisht. Zes verenigingen deden mee voor het

Op 18 en 19 juni vierde de jeugd het 100-jarig
bestaan van de club met een feestweekend.
Terwijl de pupillen onder een brandende zon
met een wedstrijd in Vught bezig waren, zetten
de activiteitencommissie en hulpouders alles op
voor een ploegenmeerkamp, een tijdelijke
camping op het veld en een feestzaal in de
kantine.
Om 15:00 uur kwamen alle kinderen
binnendruppelen en kregen ze een gekleurde
bandana. Hiermee kon je zien in welk team je
zat. In groepjes van zes werden vervolgens alle
onderdelen gedaan. Zo moest je buikschuiven op

een zeil met zeepsop, raden welke letters een zin
vormden en was er een echte stormbaan en een
sweeper. De kinderen genoten enorm! Er werd
goed voor ze gezorgd met heel veel water, fruit
en natuurlijk een ijsje.
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O.S.S.-VOLO beloften in Olympisch Stadion

Na de ploegenmeerkamp kon je friet en een
snack halen bij een frietkar op de baan en
daarna was het tijd om de tenten op te zetten.
Ook moesten de groepjes een act bedenken om
tijdens de bonte avond op te voeren.
Toen de dj was gearriveerd kon het feest
beginnen. Er waren superleuke acts en er werd
enthousiast meegezongen en gedanst. Voor
degenen die geen zin hadden om te dansen was
er een kampvuur. Nadat de pupillen naar bed
moesten, mochten de junioren nog het spel
Weerwolven van Wakkerdam spelen in de
kantine. En toen was het de hoogste tijd voor
iedereen om in de tenten te kruipen.
Na een paar uurtjes slaap was het alweer tijd
voor ontbijt. Broodjes, sap en melk stonden klaar
en iedereen kon wat nemen.
Als afsluiter was er na het ontbijt nog een spel
waarvoor de ouders ook waren uitgenodigd.
Daarna ging iedereen moe, maar tevreden naar
huis. Het was een geweldig weekend!
Juliette de Winter

Aan het einde van de vakantie deed een aantal
junioren mee aan de nationale C- en D-spelen in
Amsterdam. Sofie deed op de baan van AAC mee
aan de 80 meter en hoogspringen. Helaas zat de
vakantie nog in haar benen en liep en sprong ze
geen pr’s. Wel was het superleuk om aan deze
wedstrijd met atleten uit heel Nederland mee te
doen.
Een week later was het de beurt aan Viggo en
Finn. Zij liepen hun wedstrijd in het Olympisch
Stadion! Viggo had een flitsende start op de 80
meter horden en verzekerde zich van een plaats

in de finale. Uiteindelijk werd hij achtste van
Nederland. Hij deed ook mee met de 1000 meter
waar hij een mooie tijd neerzette. Finn liep de 80
meter. Hij redde de halve finale net niet, maar
werd wel achttiende van Nederland.
Ellemijn van der Steen
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Minivakanties in de Ardennen
Hallo allemaal, de meesten kennen ons wel. Extrainer Suus en Adrie. En zoals jullie weten zitten
wij van april tot oktober met grote regelmaat
weekenden in de Ardennen, om precies te zijn
op de camping in Houffalize. En enige tijd
geleden vroeg Pieter ons om hier een kort
verhaaltje over te schrijven.

heenenweertje dorp #koffiebijsteef. Alles
afbreken en inpakken. En dan weer naar huis.
Wij zijn daar gewoon heel erg graag en wij
hebben ons nu ook eens verdiept in het waarom.
We zijn daar zo graag door de combinatie van
dingen die wij alle twee leuk vinden
Leven op de camping is leuk. Met je keteltje naar
de kraan om water te halen voor een bakje thee
en koffie zetten met de percolator. Avondeten
op twee gaspitjes fixen. Daarna, zolang het is
toegestaan, een vuurtje stoken in de avond.
Buiten zijn, sporten, relaxed sfeertje.
Onze gezamenlijke hobby is hardlopen en dan
met name trailrunning. Vroeger heette dat nog
gewoon hardlopen in het bos . Wat is er nou
leuker dan hardlopen in de natuur? En dan ook
nog eens met hoogtemeters, lastige paadjes en
diverse ondergronden. En soms moet je dan ook
nog even ergens door een riviertje heen. Dat
allemaal maakt de Ardennen zo leuk.
Gewoon een route ergens vandaan toveren en
vervolgens navigeren met je klokje. Om er dan
achter te komen dat bepaalde stukken route
geen route meer zijn. Dan is het een kwestie van
inventief zijn, de route ergens weer oppakken en
accepteren dat je wat krassen op je benen hebt.
Iets met dichte begroeiing en bramenstruiken…
En uiteraard stuk gaan, soms dood gaan. De
zerken staan er al .

De vraag van Pieter, wat is daar nou zo leuk en
hoe ziet zo’n weekendje eruit?
De korte versie. Vrijdagmiddag pik ik Suus op.
Hop hop, even tweeënhalf uur sturen, tent
opzetten, en dan ….. Choufke op het terras.
Zaterdag een stuk rennen. Zondag meestal

En als je dan moe maar zeker voldaan weer terug
op de camping komt en je stoere verhaal kunt
vertellen onder het genot van een overheerlijke
La Chouffe……Goud waard!
Kortom: de Ardennen zijn een beetje ons tweede
thuis.
Als iemand eens mee wil…..
Adrie Jansen
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Activiteitenkalender najaar 2022
Hierbij weer wat mooie wedstrijdjes, de meesten in de buurt. Er is voor elk wat wils: wegwedstrijden,
baanwedstrijden of mooie trails. Op de kalender op de OSS-VOLO website kun je vanaf deze kalender
weer doorklikken voor meer informatie. Loop-ze!
Datum

Evenement

Plaats

3 sept

6de Athletics Champs pupillen competitie wedstrijd

Gemert

4 sept

N70 trail: 7-56 km, prachtige uitdaging!

Nijmegen

4 sept

Bels Lijntje: 4,4-7,2-10 km + jeugd

Baarle Nassau

9 sept

Brabantse Kampioenschap 10 km (ook 5 km + jeugd)

Berghem

10 sept

Brabantse Kampioenschappen Pupillen Individueel

Info volgt

11 sept

Rondje Rijen: 5-10 km + jeugd

Rijen

16 sept

Wageningen track meeting - baanwedstrijd

Wageningen

17 sept

Brabantse Kampioenschappen PupillenTeams

Etten-Leur

18 sept

Bikse natuurmarathon: 6-10-21-31-42,2 km + jeugd

Hilvarenbeek

18 sept

Smokkelaarstrail: 9-12-21-27 km

Goirle

24 sept

Zandenbos trail: 10-20-30 km

Nunspeet

25 sept

Tilburg Ten Miles: 5-10 km, 10 EM + jeugd

Tilburg

25 sept

Posbankloop: 6-15 km + kids

Velp

28 sept

Rusheuvelloop: 5-10 km + jeugd

Oss

1 okt

Kempenland trail: 7-13-21-30 km

Eersel

2 okt

Singelloop: 5-10-21,1 km + familie-run

Breda

2 okt

Devil’s trail – Utrechtse Heuvelrug: 8-16-26-36 km

Doorn

6 okt

Alphensebergentrail: 8-13-21-25 km

Alphen

9 okt

Eindhoven marathon: 5 km, 1/4-1/2-hele M + jeugd

Eindhoven

16 okt

Keelven Trail: 5-10-20 km

Someren

16 okt

Amsterdam marathon: 8 km, 1/2-hele M + jeugd

Amsterdam

29 okt

Posbanktrail: 6-13-24 km

Velp

30 okt

Marathon Brabant: 5-10, 1/2, hele M + jeugd

Etten-Leur

30 okt

Sparrenbosloop: korte en lange cross (MCC)

Boxtel

5-6 nov

Berenloop: 5-10 km, 1/2-hele M

Terschelling

13 nov

Maresiacross: korte en lange cross + jeugd

Kaatsheuvel

19/20 nov

7-heuvelenloop: 7-15km + jeugd

Nijmegen

20 nov

Scorpiocross: korte en lange cross + jeugd

Oosterhout

26/27 nov

Warandaloop: 5-10km en cross + jeugd

Tilburg
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Rndje op de baan met…
Daniëlle Stork
Mijn naam is Daniëlle Stork en ik loop sinds 2016
bij O.S.S. VOLO. Ik liep al een tijdje zelf, maar
wilde graag op een juiste manier leren lopen.

Wat trekt jou het meeste aan in het hardlopen?
Ik vind het heerlijk om mezelf een beetje uit te
dagen met de intervaltrainingen op de baan. En
daarnaast worden alle problemen opgelost
tijdens een rondje rennen (in de natuur).
Welke vrijwilligersactiviteit doe je bij de club en
waarom?
Graag draag ik mijn
steentje bij voor het
clubgevoel. Zo help
ik wel eens bij de
Engelermeercross
met het uitdelen van
de startnummers,
heb ik eens water
uitgedeeld bij de
Jeroen Boschloop en
help ik graag een
handje mee met de
groenploeg.
Waarvoor gaat 's
ochtends de wekker
af?

Om te gaan werken natuurlijk. Het liefste zou ik
de wekker niet hoeven gebruiken.

weet wanneer ik wat verwachten kan. Hoe ik me
voel bij iedere kilometer.

Met wie zou je 24 uur willen worden
opgesloten?

Welke zanger mag op jouw verjaardag een
liedje komen zingen?

Lastige vraag zeg.. Ik zou wel eens een goed
gesprek willen hebben met Barack Obama. Of
met Angela Merkel. Dat lijken mij zulke sterke,
evenwichtige, positieve personen. Wie weet
steek ik er nog iets van op.

Rag’n’Bone Man. Goede stem!

Aan welk hardloopwedstrijdje wil je nooit meer
terugdenken en waarom?
Haha, de Omloop van Empel 2018. Daar ging ik
echt helemaal stuk. Hans Coomans weet daar
alles van.
Hoe lang kun jij zonder telefoon?
Dat verschilt. De ene dag nog geen minuut en de
andere dag raak ik hem de gehele dag niet aan.
Wat doe je nog meer in je vrije tijd?
Vrije tijd? Wat is vrije tijd? Haha, nee grapje.
Graag ga ik een lekker kopje koffie drinken op
een terrasje. Ik lees een boek of ik ga wandelen.
En sinds kort ga ik ook graag eens een rondje
fietsen op de racefiets.
Heb je een guilty pleasure?
CHOCOLADE!! Niet te missen.

Waar loop je het liefste hard?
Eigenlijk loop ik altijd hetzelfde rondje:
Empelsedijk/Sluisweg. Ik hou ervan dat ik precies

Wanneer heb jij voor het laatst voor een
verrassing gezorgd? En bij wie?
Voor het 12,5 jaar samen zijn met Ronald had ik
een cadeautje gekocht.
Je stond met Abdi Nageeye op de foto, maar
stel, je bent verslaggever en je mag hem
interviewen. Wat zou je hem zeker willen
vragen?
Of hij me een dagje training zou willen geven.
Schrijf hem trouwens ook maar op voor het 24
uur opgesloten worden. Kan dat nog?
Wat is de beste raad die je ooit gekregen hebt,
en van wie?
‘Als je iets wil hebben, zul je er iets voor moeten
doen’. Dat zei mijn vader vroeger en het werkt
altijd.
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