
 

 

Nieuwsbrief nummer 7        3 februari 2004 
 
Van het bestuur: 
 
Hier issie weer: de nieuwsbrief van onze loopgroep. 
Allereerst de mededelingen. 
 
Eigenlijk zijn er geen mededelingen, of het moet zijn dat er binnenkort weer een paar leuke 
loopjes aankomen. Natuurlijk op 15 februari de prachtige Groet uit Schoorl-loop. Afgelopen 
jaren zijn we daar met een aantal lopers heen geweest en het is iedereen gelukt daar een mooie 
tijd te lopen, door een prachtige omgeving (duinen bij Schoorl). Online aanmelden kan nog 
tot 5 februari (www.groetuitschoorl.nl), anders is het ter plekke ook mogelijk om aan te 
melden. Wie gaat er mee? Meld je even op loopgroep2003@hotmail.com, dan kunnen we 
samen reizen.  
Verder op 21 maart de Spaarnwoudeloop. Ook leuk en lekker dichtbij. Kijk op 
http://www.xs4all.nl/~dimaroan/avh/spaarnwoudeloop/ voor verder info.  

 
Afgelopen zondag 1 februari) was de vijfde 
wedstrijd in het Kennemer Crosscircuit. 
Henk en Tom waren erbij. Een verslagje lees 
je verderop. In deze nieuwsbrief ook nog een 
heroïsch verslag van Jan-Willem’s en Sjaak’s 
halve van Egmond, een “dramatische” 
bijdrage van Vera en nog wat leuke plaatjes. 
Op 1 april bestaan we 1 jaar. Dat moeten we 
natuurlijk vieren. Het probleem is echter de 
locatie. Wie weet er een plek war we met ca 
75 mensen lol kunnen hebben? Mail het 
even. 

We hebben een aantal geblesseerden onder ons. Erik heeft last van zijn knie en moet rustig 
aan doen, Karen blijft last houden van haar blessure, Ditte, Sandra en Frederiek zijn tijdelijk 
gestopt maar komen waarschijnlijk wel weer terug en we verwelkomen Annemieke in de 
loopgroep.  
En tenslotte: lopers/loopsters die behoefte hebben aan het trainingsschema van de komende 
weken kunnen dit bij ons opvragen (ook via loopgroep2003@hotmail.com) 
 
Nou, ik dacht dat er geen nieuws was maar dat valt weer mee. 
 
Groet, Tom  
 
 



De “halve van Egmond” 
 
Zondag 11 januari was de dag waar mijn 
loopmaatje Sjaak en ik naar uit hadden gekeken. En 
jawel we mochten niet klagen….het kwam met 
bakken naar beneden en de wind woei fors door de 
bomen. 
Zo ook op de Egmondse boulevard waar menig 
loper zich verschanst had tussen de huizenrijen om 
zich nog eens achter de oren te krabben wat ze in 
hemelsnaam bezielden om aan zoiets mee te doen. 
Vrouw en kinderen hadden ons ondertussen erg 
veel succes gewenst, om zich vervolgens snel uit de 
voeten te maken.  
Zemel als ik ben was het niet zozeer de wind, 
regen, danwel de kou die me bezighield, alswel of 
ik er nou wel of niet goed aan deed om in korte 
broek te lopen, ik wel genoeg ontbijtspek tot me 
genomen had (in één van de nummers van 
Runnersworld gelezen dat Kenianen het daar goed 
op doen) en of ik nou toch niet weer zo’n griepje 
voelde opkomen (net als bij de Trosloop 2003). 
Ondertussen stond Sjaak onverstoord te praten met 
een collega die hij al enige tijd niet gezien had en 
leek zich in tegenstelling tot mij weinig druk te 
maken over de dingen die komen gingen. 
Om 12.25 uur klonk ons startschot en mochten we 
op pad. Na het carnavalsrondje door Egmond 
draaiden we het strand op en blies een meer dan 
forse wind ons bijkans achteruit. 
Bloed, zweet en tranen zeven kilometer lang en 
toen weer naar boven om door de duinen terug te 
mogen. Viel allemaal niet mee, een lange stoet 
lopers, smal glibberig pas en bovenal wetende dat 
het persoonlijke halve marathonrecord absoluut, 
maar dan ook absoluut niet te benaderen is. Dus dan 
maar in gedachten bezig hoe dit uit te leggen aan 
vrouw en kinderen die rechtvaardig doch kritisch 
vragen zullen stellen over hoe dat met die tijden zit. 
Hopen dus maar dat die toppers ook langzaam 
hebben gelopen. Na 1 uur en 44 minuten aan de 
finish als een vorst onthaald, ook zelf toch weer 
trots dat ik het gered heb en nadat ik het gerucht 
vernomen heb dat de toppers het ook zwaar hebben 
gehad is het gevoel helemaal oké. 
Al met al een dag om niet snel te vergeten en nu 
met Sjaak op naar de marathon van Rotterdam op 4 
april.                                      
                                                                                                             
Jan Willem 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Gelezen in het Haarlems Dagblad van 7 jan. J.l. 
Misschien leuk om te lezen…… 
 
Bofit succesvol bij aanpak burn-out en 
stress 

HAARLEM - Een nieuwe gezondheidslijn noemen ze het 
zelf. Tegelijkertijd werken aan je conditie door (hard)lopen 
en praten over je problemen. Na ruim drie jaar blijkt de 
aanpak zo goed aan te slaan bij mensen met een burn-
out, oververmoeidheid, RSI of een depressie, dat het 
Haarlemse bedrijf Bofit meer mensen in dienst neemt, 
trainingen elders in Nederland en België gaat geven en 
volgend jaar filialen in Nederland wil openen. 

Via ervaringen van anderen, via de website Bofit.nl en 
vooral via de ArboUnie weten steeds meer mensen de weg 
naar Bofit te vinden. ,,In 2002 hadden we al een 
verdubbeling van de omzet ten opzichte van het jaar 
daarvoor en in 2003 wisten we de omzet te 
verdrievoudigen. Vorig jaar hadden we bij de individuele 
trainingen en de groepjes in totaal 2800 mensen. Dat is 
inderdaad veel. Zo veel, dat we deze maand ook twee 
nieuwe mensen in dienst nemen'', meldt Ramon van 
Bergem trots. 
 
Samen met Bo Bogaard begon hij in september 2000 het 
bedrijf Bofit. De beide Haarlemmers spelen duidelijk in op 
een behoefte om iets te doen tegen stress, maar dan wel 
op een individuele manier. ,,We willen laagdrempelig zijn. 
Het intake gesprek is niet op kantoor, maar meteen 
ergens in een duingebied. Gewoon praten tijdens het 
lopen. Je bent meteen buiten en omdat je niet steeds 
oogcontact hebt, praat dat makkelijker. Daarna is er een 
of twee keer per week een training van een uur. 
Conditietraining, ademhaling en je houding verbeteren. 
Fysiek en mentaal moet je weer in balans komen. Eerst je 
hoofd eens leeg maken met hardlopen en dan praten over 
de problemen'', zet Bogaard de unieke aanpak uiteen. 
,,Gezien de enthousiaste reacties van de mensen werkt 
het ook. Na de sessie van twintig keer willen veel mensen 
doorgaan. Daarvoor hebben we aparte loopgroepjes van 
maximaal tien mensen. In feite allemaal lotgenoten en dat 
vinden mensen ook prettig om zo ervaringen uit te 
wisselen.'' 
 
De individuele aanpak is voor een particulier niet 
goedkoop, 45 euro per uur, maar na overleg met een 
arbo-arts of een afdeling personeel en organisatie blijken 
die vaak bereid de kosten volledig te dekken. ,,Bedrijven 
zijn tegenwoordig ook verplicht om alles uit de kast te 
halen om te voorkomen dat mensen in de WAO terecht 
komen. Dat speelt ons in de kaart. Daarnaast staan we 
bovenaan de lijst bij de ArboUnie als die mensen 
doorverwijzen met klachten als rsi en burn-out. Daardoor 
krijgen we klanten uit heel Noord-Holland'', verklaart Van 
Bergem de drukte. 
 
De belangstelling vanuit de rest van het land en zelfs 
België is zo groot, dat Bofit dit jaar weekendtrainingen in 
Nederland en België gaat geven. ,,Volgend jaar willen we 
echt vestigingen gaan openen. Dat zou nu al kunnen, 
maar het is erg moeilijk om geschikt personeel te vinden. 
Je moet veel van de psyche en het lichaam weten en ook 
nog eens levenservaring hebben om je te kunnen 
verplaatsen in de problemen van die persoon. We zullen 
personeel zelf moeten gaan opleiden. Dat kost veel tijd en 
omdat we dit jaar ook nog een burn-out congres in 
Haarlem willen houden, hebben we de filialen uitgesteld 
naar 2005. Kwaliteit staat voor ons voorop.''  
Frans van den Berg 

woensdag 07 januari 2004  

 



29 december 2003 / Laatste 
training door dennenappel???? 
 
Je kent het gezegde wel, soms zit het mee, 
soms zit het tegen. Afgelopen maandag 
had ik een BOB dag (billen op de bank 
dag.) En zou dus ook niet gaan trainen. 
Maar het bloed LOOPT toch waar het niet 
gaan kan (ofzo iets) Toch de loopkleding 
aan en tuf tuf natuurlijk met de auto (je 
bent lui en een loper nietwaar???)  naar de 
sporthal waar we altijd starten. Dit keer 
waren we met z’n negenen inclusief 
Ronald.  
 
Het was lekker weer dus wie zou ons tegen 
houden? Op plaats van bestemming 
aangekomen, gingen we looptraining doen, 
is altijd goed om je techniek te verbeteren 
en neem van me aan dat dat echt nodig is.  
 
Je gelooft het of niet maar om een uur of 
half acht stak er opeens zomaar een 
dennenappel over en sprong zomaar onder 

mijn linkervoet. Gevolg 
was dat daar 1 meter 
79 geheel onvrijwillig 
tegen de vlakte ging. 
Ik wist niet dat ik zo 
geïnteresseerd zou 

zijn in asfalt en al helemaal niet in het 
donker, want dan kun je er toch niets van 
zien. Geschrokken zeg je dan Au. Tom was 
snel bij me en vroeg hoe het met me was, 
tja wat moet je zeggen nietwaar??? 
(Het lijkt wel een gewoonte te worden van 
mij om de grond nader te inspecteren).  
 
Dit keer had ik wat minder geluk, in de 
eerste instantie zaten er alleen aan beide 
handen wat losse velletjes (soms zit het 
tegen), broek heel en de enkel niet 
gebroken (soms zit het mee). Toch maar 
voorzichtig naar de auto dribbelen en de 
andere vol verbazing? achterlaten. 
Met Tom liep ik voorzichter nu (want je 
weet maar nooit of een of andere eikel ook 
die stunt wil uithalen met je) terug. We 
gingen even bij een familielid van Tom 
langs die meteen spoorslags pleisters en  

sterilon ging zoeken. Tom deed deskundig 
wat van de fijne sterilon op de wondjes en 

er werd gevraagd of 
ik niet beter even 
kon gaan zitten 

(werd ik bleek ofzo??? 
je weet het niet he!) 

Sterilon deed veel 
minder pijn dan je 

zou verwachten, 
handen in de pleisters, maar ja ondanks dat 
de broek niet stuk was, was mijn knie wel 
stuk ook daar een pleister over en klaar. Ik 
kon van alles krijgen,  een kopje thee tegen 
de schrik??? Nee, hoor laat mij maar naar 
huis gaan even douchen en dan de wondjes 
nog even bekijken. Nog bedankt mevrouw 
Puts!!!. 
 
Ik heb mijn lesje wel geleerd, als ik echt 
moe ben ga ik niet meer trainen, want voor 
je het weet ben je geblesseerd en ben je 
verder heen dan als je gewoon de BOB dag 
had afgemaakt. 
(al moet ik mezelf vastbinden op de bank, 
niet gaan trainen als je blijkbaar toch te 
moe bent!!!!!) 
 
29 december 2003 / laatste training door 
dennenappel??? voor mij wel. 
In 2004 probeer ik zonder kleerscheuren en 
“velscheuren” de trainingen weer te 
volgen. 
 
Bij deze hoop ik dat jullie een heerlijke 
kersttijd achter de rug hebben en ik wens 
iedereen namens loopgroep ’03 een 
geweldig sportief en gezond 2004. 
 
 
Vera Raadsen 
   
 



 
Haarlems Dagblad, 2 februari 

 
Modder tot op mijn kruin… 
 
Afgelopen zondag was de vijfde cross in het 
Kennemer Crosscircuit. Om in het klassement 
te komen moet ik er vier van de zes lopen. Dit 
was mijn vierde. Zondagochtend nog even uit 
het raam gekeken. Het was redelijk droog. Dus 
gaan, naar Beeckestijn. Het was daar een 
mooi zonnetje, veel wind en  modder. Heel 
veel modder. De eerste modderplassen 
probeer je nog te ontwijken maar dat gaat een 
keer mis en dan ben je nog nat. Mooi parcours, 
lekker snel, mooie omgeving. Ook Henk liep 

mee (zie foto) en finishte in 44 minuten en nog 
wat. Ik had zelf 41: 46 en weer 77 punten 
verdiend voor het algemeen klassement. Ik sta 
14E in mijn categorie (mannen 40-45 jaar, met 
oneven postcodes, benzineauto’s en twee 
kinderen (jongens) . Over drie weken de 
laatste cross (Castricum) en over twee weken 
met zijn allen naar Schoorl….  
 
Tom 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Loopagenda 
za. 7 februari 2004 
Apeldoorn, Croon Midwintermarathon.  

 

zo. 8 februari 2004 
ING-Marquetteloop. Heemskerk 
7, 14 en 21 km (11.45 uur).  

zo. 15 februari 2004 
Groeten uit Schoorl. Schoorl. 
Wie gaat er mee? Tom gaat, en Maarten en Ton en 
Annemieke en Henk misschien 
10, 20 of 30 km.  

zo. 22 februari 2004 
6e Kennemercross, Castricum,  
10 km (10.30 uur). 

za 13 maart 2004 
Drentse Wolt Marathon 
zo. 21 maart 2004 

 
Spaarnwoudeloop.  
Velsen-Zuid, 11.00 uur 
10, 20 en 30 km. Voor elk wat wils. 
Onderdeel Sportsupport Circuit. 

   

 


