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Van de redactie
En daar gáát tweeduizendnegentien.
Voor sommigen een jaar met een persoonlijk record of een knappe
prestatie of gewoon een jaar van ontspannen trainen.
Voor anderen was het een jaar van blessures en teleurstellingen en
minder of niet trainen.
A fact of life, kun je zeggen.
In het laatste geval is het wel zo
prettig, dat je binnenkort dat
jaar kunt afsluiten. En dat je in
januari met fris elan en vol
goede moed de draad weer op
(probeert) te pakken.
Natuurlijk is het ook een
sentimenteel gevoel. Nuchter
beschouwd is oud en nieuw
gewoon de overgang van
dinsdag naar woensdag.
Maar ach, in deze tijd mag je
toch wel een béétje op het
gevoel spelen?
Wij wensen iedereen een heel
sportief en gezond 2020

Karin en Koos

Heb je kopij? Wacht niet tot het laatst.
De sluitingsdatum voor het volgende nummer is: Woensdag 19 februari 2020
Graag per e-mail naar: karinboel@hotmail.nl / koos.fennis@gmail.com
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Van het bestuur

 Uw bestuur is in deze laatste dagen van 2019 eigenlijk al bezig
met het opmaken van een balans die uiteindelijk op de nu ook al
naderende ALV aan u gepresenteerd zal worden. Als u denkt dat
de verdichting van tijd bij dat balansen een rol speelt, dan klopt
dat. Het schijnt dat met name het ouder worden een sterk besef
van die vervliegende tijd met zich brengt. Maar ook als die
component door uw secretaris buiten beschouwing wordt gelaten,
kan het bestuur niet aan de daar aan gekoppelde verschijnselen
voorbij gaan.
 Pieter Kemper nam deze week afscheid
van zijn lopers omdat hij vanaf 19 december
van dit jaar officieel pensionado zal zijn en zijn
tijd dienovereenkomstig gaat inrichten. Het
was een voor Pieter onverwachte, mooie en
ook emotionele bijeenkomst. Het echt
inzinken van het einde van dit trainerschap
moet bij de groep nog plaatsvinden, maar
gelukkig staan zijn twee opvolgers Rob Nelisse en
Rianne Jansen al klaar.
 Hoe leuk dat trainerschap bij onze club is, kunt u zien op
YouTube waar onze eigen Gerrie van Sommeren reclame maakt
voor het (jeugd)trainerschap en O.S.S.-VOLO. We vroegen ons
daarna wel af of we -voor de andere plekken binnen onze club die
bemensing nodig hebben- óók zo'n wervend videootje à la de
Citytrainers konden maken. Voor daar open vallende plekken
staan er géén vervangende duo's klaar en dat begint behoorlijk te
knellen. Het voelt daarbij wel wat dubbel, want niet te ontkennen
valt dat onze jeugdafdeling juist in bestuurlijk opzicht een duo aan
heeft geleverd dat nu die
belangen binnen het bestuur
behartigt.
 Voor vaste krachten die
op de vorige ALV al over hun
houdbaarheidsdatum
spraken geldt dat echter niet.
Ik doel daarbij in het
bijzonder op onze voorzitter,
net opnieuw vader
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geworden, die nu wel toe is aan aflossing in de marathon die het
besturen, qua te investeren tijd voor hem is geworden. Om die
reden vraagt het bestuur u na te denken over aflossing en de rol
die u daarbij kunt spelen.
 Bemensing is ook nodig voor de grote voorjaarsschoonmaak
die gepland staat voor 14 maart 2020 in het kader van NLDoet.
Vrijwilligers voor dat feestje kunnen zich melden bij ruud@ossvolo.nl
 Als het op die dag regent, kunnen we jammer genoeg niet
schuilen onder de overkapping bij de materialenberging voor de
bouw waarvan uw bestuur op de vorige ALV van u toestemming
kreeg. Nog voor de stikstofcrisis losbrak waren de kosten van de
bouw daarvan al zo sterk gestegen dat het bestuur -ondanks de
sterke financiële positie van de club- afgezien heeft van
realisering van de overkapping.
 Gelukkig zijn er nog andere dingen om naar uit te zien. Op het
moment van schrijven van deze bijdrage staat onze eigen
crossklassieker bij het Engelermeer voor de deur en de daarna te
vieren bedankmiddag voor onze vrijwilligers. Het is goed om te
zien dat de groep van André zich voor de organisatie van die
middag heeft ingespannen naast het werk voor de
Engelermeercross.
 Ook de kerstborrel op 19 december 2019 (na de
avondtraining) toont aan dat de saamhorigheid in onze club steeds
voor nieuwe feestjes zorgt.
 Tenslotte doet het
bestuur nog een beroep op
de historici onder ons. Een
van onze oud leden mailde
uw secretaris vanuit een ver
buitenland over de naam
van onze vereniging die zij
beschreef als: "Oefening
Staalt Spieren / Voor Onze
Lichamelijke Opvoeding”.
Graag vernemen wij, mede
in het kader van ons
komende eeuwfeest, van
die
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historici onder u of dat de historisch verantwoorde verklaring voor
onze clubnaam is.
En voor het overige:
Geniet van het rennen!
Jeroen Cliteur, secretaris

“TRAIN MEE VOOR DE
ROTTERDAM MARATHON”
-oproep van een trainer in opleiding Net als het afgelopen jaar gaat ook in 2020 een groep
marathonlopers van onze vereniging trainen voor de Rotterdam
Marathon of desgewenst een andere voorjaarsmarathon.
 Onder de vertrouwde leiding van Pieter Kemper trainen we
vanaf 4 januari 2020 elke zaterdag in en rond de Drunense
Duinen. Aan een aantal trainingen zal ik als aspirant-trainer
meewerken, zodat ik wat praktijkervaring kan opdoen met het
geven van de marathontraining.
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 Het grootste deel van de trainingen gaat over de bospaden van
de Loonse- en Drunense Duinen. De vele zachte landingen
(tussen de 250.000 en 300.000 per loper deze trainingscyclus) die
we op deze vriendelijke ondergrond gaan maken, dragen bij aan
het voorkomen van nare blessures aan knieën en andere
kwetsbare delen van het onderstel. Een klein deel van de
trainingen gaat wel over het asfalt en de semi-verharde
zandwegen, zodat we mentaal toch goed voorbereid worden op
het Rotterdamse asfalt. De Road to Rotterdam trainingen van
Prins Hendrik zijn een keuze-optie tijdens ons
marathonprogramma.
 Elke zaterdag om 09:30 starten we vanaf Duinoord. De groep
verdeelt zich in twee tempo’s: 5:30 - 5:45 per km en 6:00 - 6:15
per km.
We hopen dat veel marathonlopers met ons gaan meetrainen.
Geef je dus op en bel/app mij: 06-22500872.
Ik zet je dan in onze speciale Rotterdam Marathon 2020 appgroep.
Sportieve groet en tot ziens in de duinen,
Rob Nelisse
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Team 100
Je weet dat onze vereniging in 2022 honderd jaar bestaat?
Dan weet je misschien ook dat er al een werkgroepje is opgericht
om voorbereidingen te treffen voor dat jubileum.

De afgelopen maanden hebben we de lijst met ideeën aangepast,
weggestreept en toegevoegd.
De komende periode ligt de nadruk op onderzoeken:
wat zijn de subsidiemogelijkheden bij de gemeente, wat voor info
zit er in het stadsarchief, welk goed doel kunnen we aan het
jubileumjaar koppelen, wat gaan we voor de jeugd organiseren,
etc.
Vanaf nu heet ons werkgroepje: Team 100.
En o ja, mocht je alsnog een ingeving krijgen, zo van: dát is
misschien ook wel leuk voor dat jubileum, geef maar door:
koos.fennis@gmail.com
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EEN RNDJE OP DE BAAN MET:
Esther Bruls; in een paar jaar tijd van
kwakkelende, geblesseerde en -daardoor- enigszins
ongeïnspireerde recreant, veranderd in een
serieuze en gedreven atlete.
Waar ‘m dat in zit? Wie weet in Kipchoge, of komt
het tóch door Ed Sheeran? Lees onderstaand
interview en je komt nog véél meer over haar te
weten!
Waarvoor gaat 's ochtends de wekker af?
Voor mijn werk! Ik werk als basisarts op de afdeling
Geriatrie van het Elisabeth-Twee Steden Ziekenhuis in
Tilburg. Deze maand gaat de wekker echter niet zo vaak ’s
ochtends af, ik heb momenteel een
dienstblok (met avond-, nacht- en
weekenddiensten).
Wat trekt jou het meeste aan in het
hardlopen?
Het feit dat ik na een lange
werkdag mijn hoofd leeg kan
maken, dat het achteraf altijd een
voldaan gevoel geeft, dat ik buiten
ben en dat het lopen in een groep
bovendien ook nog eens erg gezellig
is. Kortom, er is dus niet één ding
wat mij het meest aantrekt, het is
een combinatie van al deze dingen
wat ervoor zorgt dat het mijn
favoriete sport is!

8

Met wie zou je 24 uur willen worden opgesloten?
Met Eliud Kipchoge. Niet alleen kan ik qua hardlooptechniek
nog veel van hem leren hij is ook nog eens een ontzettend
inspirerende man. Ik denk zelfs dat 24uur nog te kort is!
Vind jij het ook zo erg als huiskatten voortaan binnen moeten
blijven?
Ja! Mijn kat (Pebje) is bij mijn
ouders blijven wonen toen ik
ging verhuizen naar een
appartement. Ze geniet
namelijk enorm van het buiten
zijn en dat kan bij mij niet.
Hoe lang kun jij zonder telefoon?
Dat heb ik op vakantie eens
uitgeprobeerd, één week heb ik
het toen vol gehouden. Ik kwam
toen tot de conclusie dat je
eigenlijk vrij weinig mist als je
een week geen telefoon hebt.
Maar tegelijkertijd kan ik in het dagelijks leven ook weer
niet zonder…Best erg hѐ!
Wat doe je in je vrije tijd?
Hardlopen! Of telt dat niet? Ik spreek graag met vrienden af
voor een borrel of etentje. Ook ga ik graag naar een leuk
dansfeestje, concert of festival.
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Hoeveel tandenborstels staan er bij jou in de badkamer?
Eentje maar! En tot grote vreugde van mijn tandarts is dat
sinds kort een elektrische tandenborstel ook nog.
Heb je een guilty pleasure?
Pomberen eten :)
Jij hebt de laatste jaren een
behoorlijke progressie doorgemaakt,
qua hardlopen. Kun je aangeven
waar dat door komt? En heb je nog
ambities op loopgebied?
Wat leuk om te horen! Ik had een
aantal jaren geleden een blessure
waardoor ik genoodzaakt was een
stapje terug te doen. Ik ben toen in
de beginnersgroep (loopgroep van Susanne) mee gaan
trainen om weer op te bouwen. Uiteindelijk had ik het daar
zo naar mijn zin dat ik nooit meer ben weggegaan. Het
afwisselende trainingsschema in combinatie met langzamer
trainen (ik trainde jarenlang altijd op de toppen van mijn
kunnen) én drie keer per week trainen (in plaats van twee
keer) heeft zijn vruchten afgeworpen. Dus door in eerste
instantie langzamer te gaan trainen ben ik sneller
geworden. In de toekomst zou ik graag de 5 kilometer onder
de 22 minuten willen lopen en stiekem droom ik ook van
een marathon. Het is alleen lastig om voor allebei te trainen,
aangezien de trainingen totaal anders zijn, dus ik zal toch
moeten kiezen waar ik me op wil gaan richten.
Waar ben jij op Eerste Kerstdag?
Van 08:30u tot 14:30u ben ik aan het werk. Ik heb de
zogenaamde ‘visite dienst’, waarin ik samen met de internist
visite loop over alle patiënten. Hierna word ik afgelost door
de avonddienst en ga ik naar mijn oom & tante voor een
kerstdiner met de hele familie.
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Welke zanger mag op jouw
verjaardag een liedje komen
zingen?
Ed Sheeran!
Wanneer heb jij voor het
laatst voor een verrassing
gezorgd? En bij wie?
Dat was in september voor
de verjaardag van Susanne.
Ik heb haar kaartjes gegeven
voor DJ Paul Elstak in het Gelredome zaterdag 14
december. Lekker ‘hakken’! Misschien is dat ook wel een
quilty pleasure ;-)
Stel, je bent verslaggever, en je moet Marco Kroon
interviewen. Wat zou je hem vragen?
Of hij nog wel carnaval wil gaan vieren….
Wat is de beste raad die je ooit gekregen hebt, en van wie?
Dat je altijd je hart moet volgen… Deze raad krijg ik het
afgelopen jaar van verschillende mensen die mij lief zijn.

Esther
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Van de activiteitencommissie
Helpende handen gezocht!
 Voor de groenploeg zijn de data voor
2020 bekend:
16 mei, 4 juli, 1 augustus en 3 oktober.
Ben je beschikbaar op één of meerdere
dagen?
Meld je dan bij Wim Kompier 0647942191.

Graag bedanken wij ook iedereen die
zich de afgelopen periode voor onze
vereniging heeft ingezet!

Andere openstaande vacatures:
Bekijk voor het volledige overzicht onze website: https://www.oss-volo.nl/algemeneinformatie/vacatures

Coördinator schoolsportdagen
Meerdere scholen maken gebruik van onze baan en materialen om
sportdagen te organiseren. Dit is een belangrijke inkomstenbron voor
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O.S.S. – VOLO. In deze rol onderhoud je contact met scholen en met
Wout van Dongen rondom materialen, facturering, kantinediensten etc.
Op de site van de gemeente kun je zien wanneer welke school onze
baan bezoekt.
➔ Meer info bij: Wout van Dongen 073-6423506
Penningmeester
Na 5 jaar zit de termijn als penningmeester er voor Edwin Hofma in 2020
op en hij stelt zijn positie graag beschikbaar. Een penningmeester
beheert het geld van de vereniging. Zijn taken zijn onder andere het
bijhouden van de kas, het beheren van de bankrekeningen en het doen
en ontvangen van betalingen. En het maken van een financieel
jaarverslag.
➔ Meer info bij: Edwin Hofma 06-16517132

Diverse uitslagen najaar 2019
Uitslagen kunnen doorgegeven worden via uitslagen@oss-volo.nl.
Als bij de inschrijving onze clubnaam vermeld staat ben je
makkelijker te vinden voor in het clubblad.
6 oktober Bredase Singelloop, Breda 10km
Annelies Koppers-Kuipers

38:37

6 oktober Brussels Airport Marathon, Brussel halve marathon
André Boel

1:34:49

Karin Boel

2:02:31

20 oktober Great Bruges marathon, Brugge marathon
Christiaan Jansen

4:12:31

20 oktober Molenhoeks Makkie, Molenhoek 5km
Francé van der Pol

29:42

Emmy van Boxtel

30:27

Koos Fennis

31:19

Peter de Laat

32:26
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Jolanda Mik

33:07

Ingrid van Egmond

33:09

20 oktober Molenhoeks Makkie, Molenhoek 10km
Jos Rombouts

57:29

Evert van der Meulen 59:09

Fred van Breugel

1:01:10

Jeroen van Dillen

1:01:16

20 oktober Molenhoeks Makkie, Molenhoek 15km
Rob Nijskens

58:51

Hans Coomans

1:13:22

Jelle van der Haring 1:15:49
20 oktober Blauwe Meer cross, Loon op Zand 8700mtr
David van der Geld

28:36

Ronald Alaerds

30:44

Rik Veenboer

29:51

27 oktober Sparrenbosloop, Boxtel 7300mtr
Julliëtte de Winter

45:21

Koos Fennis

47:18

27 oktober Sparrenbosloop, Boxtel 11km

Rob Nijskens

40:35

Ronald Alaerds

44:43

Danny Smith

45:50

André Boel

47:00

Hans Coomans

48:51

Henny van der Horst

50:17

Elena van Vught

58:45

Karin Boel

1:02:19

Fred van Breugel

1:06:35

2 november Vestingstad run, Woudrichem halve marathon
Corine Ansing

14

1:46:56

3 november Drunense duinencross, Drunen 6300mtr
Mark van der Heijden

29:07

3 november Berenloop, Terschelling halve marathon
Adri Henskens

1:28:40

André Boel

1:31:39

Jelle van der Haring 1:39:21

Rudo van den Brink

1:39:55

Marjo Eshuis

1:48:42

Karin Boel

2:01:31

Jeroen van Dillen

2:02:05

3 november Berenloop, Terschelling marathon
Krista van Soldt

3:32:50

Dennis Riebeek

3:32:52

Hans Heirman

3:32:53

Wim Kompier

3:43:44

Hans Coomans

3:40:23

3 november Krollenloop, Veghel 5km
Esther Bruls

22:58

Peter de Laat

29:47

Pauline Messing

29:28

3 november Krollenloop, Veghel 10km
Michel Maassen

43:12

Joep Swartjes

43:55

Iris Huth

57:47

Anne Kozica

1:03:53

16 november 7-Heuvelennacht, Nijmegen 7km
Hans Coomans

30:23

Frits van Helsdingen

40:50

17 november 7-Heuvelenloop, Nijmegen 15km

Rob Nijskens
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53:30

Rik Veenboer

56:33

David van der Geld

58:37

Ronald Alaerds

1:00:28

Patrick Rutten

1:01:23

Rob Groothuijse

1:04:30

Michel Maassen

1:05:31

Joep Swartjes

1:07:01

Henny van der Horst

1:08:41

Ray van den Berg

1:10:04

Anthony Fortin

1:10:05

Jos de Vries

1:12:16

Gertjan Kok

1:12:52

Fabian Verdonk

1:13:15

Axel van der Veen

1:13:35

Michel Verwijmeren 1:16:19

Francé van der Pol

1:25:07

Lianne Groen

Anne Brooijmans

1:41:22

1:31:16

1 december Maasloop, Maasdriel10km

Karin Boel

52:51

1 december Maasloop, Maasdriel 15km
André Boel

1:01:28

8 december Engelermeercross, Den Bosch korte cross
Fabian Verdonk

27:51

Juliëtte de Winter

32:35

Ad Sleutjes

32:36

Arianne Theesing

36:22

Marian Post

38:13

Marion Nabuurs

41:49

8 december Engelermeercross, Den Bosch lange cross
David van der Geld

34:20

Adri Henskens

35:52

Ronald Alaerds

36:44

Dennis Riebeek

38:34

Michel Maassen

39:42

Hans Heirman

40:39
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Rianne Jansen

40:55

Hans Coomans

40:59

Wim Kompier

40:59

Karel Weijkamp

41:59

Geert Mulders

42:05

Krista van Soldt

42:23

Jelle van der Haring

42:47

Lieve Teugels

43:53

Gerard Wolters

43:53

Axel van der Veen

44:42

Leon Rijken

45:16

Marjo Eshuis

45:44

Romy van Hoevelaken

48:07

Evert van der
Meulen

50:37

8 december Stratenloop, Waspik 5km
Steffie Kozica

28:17

Berenloop 2019
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Pindasoep voor 4 personen
Ingrediënten
2 grote uien
2 eetlepels olie
1 prei
1 zoete aardappel
2 teentjes knoflook
1 eetlepel sambal oelek
2 eetlepels ketjap manis
1,5 blokje groentebouillon
3 eetlepels pindakaas
1 blik kokosmelk
4 hardgekookte eieren
Taugé
Snijd de uien klein. Bak de uien glazig in de olie. Snij de prei in
ringen en voeg deze toe. Snijd de zoete aardappel in blokjes en
voeg toe. Knoflook persen en meebakken. Voeg de sambal en
ketjap toe. Goed roeren en 5 minuten bakken. Voeg 1 liter
gekookt water met de bouillon toe. Dan de pindakaas erbij en
goed roeren totdat de pindakaas is opgelost. Kokosmelk erbij en
klaar is de soep
Voeg de eieren in stukjes en de taugé als garnering toe.
Eet smakelijk.
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Advertentie

Julianastraat 30
5258 NB Middelrode
Tel: 073 5032500
Fax:073 5034533
www.kivada.com
email: info@kivada.com
ma, wo, do: 8:30 -18:00
vrij: 8:30 - 20:00
zat: 8:30 -16:00
di: gesloten
pauze: 12:30 tot 13:30 u.

Ruime keuze Race en Mtb van de volgende merken:
Specialized / Niner 29 (inch) M.T.B./ Focus en Ridley.
kledingcollectie: Assos, Specialized, Purl-Isumi.

Bezoek nu onze internetsite voor recente aanbiedingen:
www.kivada.com

Kivada Wielersport
Voor eerlijk advies en een goede service
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PRIKBORD
Donderdag 19 december
Kerstborrel in het clubhuis
v.a. 20.30 u (zie postertje)

Clubzorg
Elke donderdag
inloopspreekuur
20.30 – 21.00 u. in
clubhuis.

De redactie wenst je hele
gezellige feestdagen en een
sportief en gezond 2020
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Activiteitenkalender winter 2019/2020
Voor meer informatie over de onderstaande wedstrijden: kijk op de
activiteitenkalender op onze website, daar kun je doorklikken naar de
website van de wedstrijden zelf. Kies wat mooie doelen uit voor deze
winter!
Datum

Evenement

Plaats

8 dec
8 dec
15 dec
15 dec
19 dec
22 dec
26 dec
29 dec
31 dec

Indoor pupillen/junioren DAK Drunen
Engelermeerveldloop: korte/lange cross + jeugd (MCC)
Lido-cross: korte/lange cross + jeugd
Indoor Atledo voor pupillen
Kerstborrel O.S.S.-VOLO! ☺
Herperduincross: korte/lange cross + jeugd (GPCC)
Kangoeroeloop: 5-7,5-12-15-21,1 km
Auwejaorscross Oirschot: korte/lange cross + jeugd
Sylvesterloop: 5,5-11-16,5 km
Happy newyear!
Lunettencross: korte/lange cross + jeugd (MCC)
Bedaf cross: korte/lange cross + jeugd (Keien cross)
Indoor D’n Ouwe Toren, Pup & Jun GAC Gemert
Wilkin Sport Cross: korte/lange cross + jeugd
1/2 + 1/4 marathon van Egmond + kidsrun
Witte Ruysheuvelcross: korte/lange cross + jeugd (GPCC)
Spiridon cross: korte/lange cross + jeugd
Dieprijtcross: korte/lange cross + jeugd (KCC)
Dijkenloop: 3-6-9-12-15 km
Mastbos trail 12,2-23 km
Indoor O.S.S.-VOLO pupillen/junioren
Mastbos cross: korte/lange cross + jeugd
Joe Mann Bosloop: korte/lange cross + jeugd (KCC)
Lithse Ham cross: korte/lange cross + jeugd (GPCC)
Dommelcross: korte/lange cross + jeugd (MCC)
Atledocross: korte/lange cross + jeugd
Pannenkoekenbakkerscross: korte/lange cross + jeugd (Keien)
Wedertcross: korte/lange cross + jeugd (KCC)
Rico Salvettiloop: 5-10-15 km

Drunen
Den Bosch
Waalwijk
Dongen
Clubgebouw
Herpen
Vught
Oirschot
Middelrode

5 jan
5 jan
11 jan
12 jan
12 jan
12 jan
19 jan
19 jan
19 jan
25 jan
26 jan
26 jan
26 jan
1 feb
2 feb
2 feb
2 feb
9 feb
9 feb

22

Vught
Uden
Gemert
Goirle
Egmond a. Zee
Oss
Rijen
Eersel
Den Dungen
Breda
Den Bosch
Breda
Best
Lith
St-Michielsgest.
Dongen
Zeeland
Valkenswaard
Moergestel

16 feb
22 feb
1 mrt
8 mrt
8 mrt
8 mrt
15 mrt

Nederheide Commanderij cross: korte/lange cross + jeugd
Kruikenloop: 15 km
23-25 feb Carnaval!
Rusheuvelcross: korte/lange cross + jeugd (GPCC)
Attilarun: 5-10-15 km
Karpencross: korte/lange cross + jeugd (KCC)
Parkcross: korte/lange cross + jeugd (Keien cross)
Drunense Duinenloop: 4,5–10–21,1 km + jeugd

Milheeze
Tilburg
Oss
Tilburg
Eindhoven
Uden
Drunen

Het is een ongeschreven wet om je eigen hardloopgroep te
trakteren als je een persoonlijk record (pr) hebt gelopen. Zo is het
leuk om je pr te vieren. Maar het wordt ook een leuke uitdaging
elke wedstrijd te proberen toch weer net iets sneller te zijn. En
niet onbelangrijk, je trainingsgenoten kunnen lekker mee
smikkelen zonder er zelf iets voor gedaan te hebben.
Als je traint in een groep
met jonge mensen, heb je
vaak iets lekkers na de
training. Als je jong bent,
vliegen de pr’s nog om je
oren. Dit blijft helaas niet
eeuwig zo. Er komt een
omslagpunt. Daar krijgt
iedereen mee te maken.
Er komt een tijd dat je het niet meer voor elkaar krijgt om een
persoonlijk record te lopen. Je bent dan ouder aan het worden en
dan word je, hoe erg het ook is, vaak niet meer sneller. Het aantal
keren dat je trakteert, neemt af en dit geldt voor meerdere lopers

23

in de groep. Gevolg: saai, want er is zelden meer iets lekkers na de
training en het groepje theedrinkers slinkt ook.
Dit wordt opgelost door andere gelegenheden aan te roeren om
te trakteren. Verjaardag, huwelijksdag, geboorte, opa of oma
geworden, noem maar op. Er is eigenlijk altijd een reden om te
trakteren.
Maar wanneer is het eigenlijk een pr? Als je met het ouder
worden dezelfde snelheid kunt behouden, ben je eigenlijk sneller.
Dus elke wedstrijd is zo een pr. Dat wordt natuurlijk te gek en zo
krijgen we die traktaties er niet meer vanaf gerend. Je zou
bijvoorbeeld een volgende leeftijdscategorie weer bij nul kunnen
beginnen met je pr. Dan hoef je je ook niet schuldig te voelen als
je nooit meer trakteert en alleen
de traktatie opeet van de jongere
(en snellere) lopers in je groep.
En dan kun je nog discussiëren
over wie er moet trakteren. Als jij
een pr loopt, moet dan niet jouw
groep trakteren om jou in het
zonnetje te zetten? Als je jarig
bent krijg je toch ook kadootjes en
hoef je niet de kadootjes te gaan
uitdelen. Misschien moeten we hier eens een commissie voor in
het leven roepen. Dan kunnen we duidelijk op papier zetten
wanneer er getrakteerd moet worden en door wie.
Nee, dit gaan we natuurlijk niet doen. Een traktatie moet iets
leuks en spontaans zijn en blijven, en geen verplichting. Maar
alleen trakteren als je een pr gelopen hebt, daar kunnen we wel
vanaf. Neem gewoon iets lekkers mee als je er zin in hebt of als je
een baksel hebt uitgeprobeerd en wilt laten proeven. Er is altijd
een reden voor een traktatie. Knoop dat maar in je oren.
Elle Boog
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