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De ene winter is de ander niet weten wij maar al te goed. Zo hebben sneeuw en ijs ons de 
achterliggende maanden relatief weinig overlast bezorgd tijdens het lopen. De regen en wind 
daarentegen des te meer en de lage temperatuur af en toe. Maar, hoe bijzonder, de zomer 
komt er aan. Een mooi moment om via deze brief even bij te praten over ontwikkelingen in 
het recente verleden van Lekker gelopen! en de komende periode.  
 
 
31 maart  start vanaf Duivenclub 
De laatste training (10 km) uit het schema voor de Rotterdam 
Marathon is 31 maart a.s. Zoals inmiddels gebruikelijk starten 
en eindigen we daarvoor bij de Duivenclub. Met nazit om  onze 
ervaringen uit te wisselen. Maar ook om al onze marathoners 
succes te wensen voor hun trip in prachtig Rotterdam. De crew 
dames leuken het geheel weer extra op met gratis koffie en 
koek en de voorzitter zal waar nodig de moed er nog even in 
spreken. Locatie noteren dus en (loop)feestmuts opzetten.  
 
 
GEEN steunpunt Rotterdam Marathon 2019 

Tot onze spijt moeten wij de Rotterdam Marathon lopers meedelen dat 
er dit jaar door A.V. de Koplopers geen marathon steunpunt wordt 
georganiseerd. Dit omdat men er niet in is geslaagd om vervangers te 
vinden voor de organisatie van dit unieke gebeuren. 
Ook bij Lekker gelopen! is tevergeefs gepolst of iemand de kar wilde 
trekken. Wel ontvingen we enige positieve reacties om te komen 
helpen. We gaan onderzoeken of er misschien volgend jaar iets 
georganiseerd kan worden. 

 
Marathon lopers wordt geadviseerd om gebruik te maken van de faciliteiten van de marathon 
organisatie zelf en onderling via Facebook of WhatsApp te communiceren over afspraken 
met een gezamenlijk belang, zoals bijv. vrijdag of zaterdag gezamenlijk startnummers 
ophalen en evt. afspraken voor de dag zelf. 
 
 
Financiën 
Elke kleine onderneming zou er trots op zijn, op zoveel liquide 
middelen. Na het feestjaar 2017, waar de verlies & winst 
rekening een verlies liet zien, zijn we 2018 geëindigd met een 
positief saldo. Credit daaraan zijn de bijdragen van lopers  én de 
sponsorbijdragen, waar we heel erg blij mee zijn. Ook de 
Rabobank clubactie heeft Lekker gelopen!  € 182,- opgeleverd. 
Dat was een leuke meevaller. De wekelijkse uitgaven kunnen op 
dit moment makkelijk betaald worden wat resulteerde in het 
besluit om voor de langere afstanden ook twee soorten gelletjes 



beschikbaar te stellen. Born Energy Super gel (Maltha Sport) en Sis Go Isotonic Energy 
(Lopers Company) zijn de soorten gelletjes die gretig aftrek vinden. Tevens blijven de 
consumpties die de lopers bij de Duivenclub nuttigen ook in 2019 gratis.  
 
Rest nog de mededeling dat de penningmeester voor 2018 “decharge” is verleend door de 
kascontrole commissie bestaande uit Jan Lansbergen en Elly Bruinen. 
 
 
Crew ervaring 
De startgolven blijven een succes en worden als positief ervaren door de lopers en de crew. 
De crew spoedt zich van de ene plek naar de volgende en maakt daarbij gebruik van een 
“opwarm momentje” in de auto voor handen en voeten.  

 
Het is voor routeplanner Jan Opstal en de 
crew de afgelopen periode een uitdaging 
geweest om steeds paden en wegen te 
vinden waar wél gelopen en gereden mag 

worden. Helaas is het einde van alle wegwerkzaamheden nog niet in 
zicht. Kijk daarom steeds op de site voor de laatste informatie en improviseer onderweg als 
er toch weer een blokkade is. TIP: Check op zondagochtend altijd even de laatste info! 
 
 
Oooh . . . . Petra stopt ermee ! 
Petra, onze penningmeester, crewlid en –coordinator en fotograaf gaat 
stoppen met haar Lekker gelopen! activiteiten. Van  paniek is nog 
geen sprake want ze stopt niet vóór eind dit jaar. Maar we hebben 
natuurlijk wel (een) vervanger(s) nodig. Dus heb je zin (of ken je 
iemand) mee te draaien in de Lekker gelopen! organisatie, er zijn  
 
Vacatures 
- voor penningmeester en lid van het stichting bestuur 
- crewlid en crewcoördinator, voor de invulling van de verzorging  
   tijdens de zondag duurlopen, het route rijden naar de verzorgings-   
   posten en de bepaling van de verzorgingspunten op de route 
- fotograaf voor het wekelijks vastleggen van al het plezier dat lopen  
  op zondag oplevert.  
 
Vind je het leuk bij Lekker gelopen! betrokken te blijven of te geraken en heb je interesse in 
één van de activiteiten, vraag dan evt. aan één van de bestuurders om meer informatie of 
stuur een mail naar info@lekkergelopen.nl.   
 
 
We zullen doorgaan . . .  

uiteraard, na de Rotterdam Marathon op 7 april met de 
zondagmorgen duurlopen. Maar korter en relaxter tot ongeveer 
midden juni. Vanaf dan strikken we de veters weer strakker voor 
de start van het najaars trainingsschema. 
Voor de komende periode echter heeft Anja 
Kropmans de schema’s geactualiseerd en 
heeft Jan Opstal er wederom passende 
routes bij bedacht voor loopjes van niet 
meer dan ca. 16 km.  

 
 Alle informatie is binnenkort op de site te vinden. 
 



 
Budapest Halve Marathon  
Maar liefst 25 lopers en supporters reizen op 6 september met RUNTOURS af naar 
Budapest om in deze mooie stad een halve marathon te gaan lopen. Over de afstand maken 
de lopers zich niet druk, want als je regelmatig bij Lekker gelopen! mee loopt is dit eigenlijk 
een normale zondag. Niet normaal is natuurlijk het drukke programma wat we af gaan 
werken. Immers als je in de stad bent, wil je niets laten liggen en zoveel mogelijk zien.  
 

Gelukkig hebben we Gaby als Hongaarse gids 
en zij is nu al druk in de weer om zaken te 
regelen. Op vrijdag gaan we na aankomst direct 
de stad verkennen en op zaterdag brengen we 
een bezoek aan het parlementsgebouw. 
 
Op zondag lopen we onder aanmoediging van 
onze supporters 21,2 km langs de oevers van de 

Donau en ’s avonds gaan we met elkaar dineren op een boot, afgemeerd aan de kade van 
diezelfde Donau. Op maandag doen we de laatste inkopen en vertellen we jullie de zondag 
erna wel hoe mooi en leuk samen lopen, ook in Budapest, met Lekker gelopen! is.   
 
 
Starttijden 

Warm mooi weer en starttijden, het voelt een beetje gek om daar nu 
over te beginnen als we van de dijk afwaaien en -spoelen. Toch komt 
het er weer aan hoor dat mooie warme weer. En om dan niet al te warm 
te lopen, starten we eerder dan we normaal doen. Dan kun je extra lang 
met een tevreden gevoel van het mooie weer genieten. In de hele 
maand juli en augustus beginnen we daarom om 8:30 uur. Houd altijd 
de site in de gaten, want wie weet begint de zomer wel in mei en eindigt 
hij in oktober. Of starten we extra vroeg bij heel warm weer. 

 
 
Heat stroke / hitteberoerte 
Ook deze winter hebben we weer flink in verschillende omstandigheden lopen buffelen. Meer 
dan andere jaren beïnvloedde de wind ons tempo, stroomde de regen via navel en bilnaad in 
onze schoenen of pijnigde de kou hoofd, handen 
en voeten. Maar daar hebben we onze outfit prima 
op aangepast.  
 
Het pareren van de warmte is echter een geheel 
ander verhaal. De zon en de warmte zijn een 
serieus gevaar voor hardlopers. Recent zond 
Zembla een documentaire uit over “De dood van 
een hardloopster”  als gevolg van heat stroke / 
hitteberoerte. Het komt erop neer dat de klachten 
vaak niet onderkend of herkend worden en de 
behandeling te laat op gang komt met desastreuze afloop tot gevolg. Neem daarom geen 
risico en ga goed voorbereid de zomer in. Lees je in via Internet over dit onderwerp.  
 
 
 
 
 



 
 
Afscheid van coach Ben Laros 
Tezamen met Aad heeft Ben namens Lekker gelopen! jarenlang als 
coach/trainer lopers en loopsters over de paden in en rond Delftse 
Hout rondgeleid en getraind.s. Na het gebruikelijk vertrek om half tien, 
liep hij met zijn volgers in een rustig tempo de uitgestippelde routes, 
deelde op tijd zijn befaamde Tum Tummetjes uit en doceerde 
tegelijkertijd over de details van het duurlopen. Sinds kort heeft Ben 
echter zijn coach schoenen ingewisseld voor die van “gewone” loper 
en volgt hij nu Victor en Frank die zijn taak hebben overgenomen. 
Tijdens een gezellig afscheidsetentje hebben veel van zijn lopers en 
loopsters Ben bedankt voor al zijn inspanningen en wijsheden. 
Namens heel Lekker gelopen! sluiten wij ons daar graag bij aan.  
 
Ben ontzettend bedankt voor je overdracht van kennis en ervaring en 
daarmee je bijdrage aan de ontwikkeling van Lekker gelopen! .  
 
 
Trompper Optiek Golden Tenloop 
Op 30 mei 2019 organiseert AV De Koplopers alweer voor de 32e keer de Trompper Optiek 
Golden Tenloop. Om er ook dit jaar weer een groot feest van te kunnen maken hebben we 
nog veel vrijwilligers nodig. Heb je familie, vrienden of kennissen die samen met jou willen 
komen helpen en genieten van deze leuke en vaak zonnige dag...? Alle vrijwilligers zijn van 
harte welkom! 
 
Op allerlei fronten zijn de vrijwilligers actief: Het verzorgen van de inschrijvingen, overschrij-
vingen en uitdelen van startnummers;  het tot in de puntjes regelen van de start en de finish; 

het uitdelen van water bij de diverse verzorgingspos-
ten; als parcourswacht & verkeersregelaar; als 
EHBO’er;  bij het uitdelen van de gratis T-shirts; voor 
het verzorgen van de catering van alle vrijwilligers; 
etc. etc. 

Wil je komen helpen, meld je dan aan via:  
https://goldentenloop.nl/home/meer-info/vrijwilligers/ 
of email: vrijwilligers@goldentenloop.nl 

 

 
Bestuur Stichting Lekker gelopen!  


