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van de voorzitter
Als ik dit schrijf bedenk ik mij, dat het niet de
makkelijkste periode is om het voorzitterschap
van John Iseger over te nemen.

Er zijn in 2021 gelukkig toch nog een aantal
wedstrijden geweest, waar een aantal van deze
fanatieke leden aan mee hebben gedaan, zodat
er toch niet helemaal voor niets getraind werd.
Al hoop ik dat de deelname aan de wedstrijden
in 2022 zal toenemen. De wedstrijdcommissie
is aan het brainstormen, om het meedoen aan
wedstrijden aantrekkelijker te maken.

John heeft het 10 jaar met veel beleving en inzet
gedaan en de vereniging door het eerste corona
jaar geloodst.
Het is aan mij de taak om AV Start, met behulp
van de andere bestuur- commissieleden en
diverse vrijwilligers gezond en levendig te
houden, dit vraagt om de nodige creativiteit.

Mede door deze wedstrijden had de
wedstrijdcommissie de gelegenheid om het
nieuwe elektronisch tijdregistratie systeem te
testen.

Waar nodig zullen we ook een beroep op de
leden doen om bij te springen.

Verder zijn er op dit moment een aantal
zaken die onze bestuurlijke aandacht verdienen,
namelijk: de SVN, de Wielerbaan en de WBTR.

Helaas hebben we de maandagavond en woensdagavond training moeten laten vervallen. Dit
enerzijds door te weinig animo, anderzijds door
een gebrek aan trainers. We hopen dit in 2022
weer terug te kunnen draaien. Dus wil je trainer
worden bij deze fijne vereniging, schroom niet
om je aan te melden.

Door de recente lockdown, komt ook de
nieuwjaarbijeenkomst, weer te vervallen. Dit is
een streep door de spreekwoordelijke rekening.
Laten we hopen dat we wel de Algemene
Ledenvergadering op de gebruikelijke manier
kunnen houden.

Het 30 jarige bestaan van de vereniging, wat een
gezellige bijeenkomst had moeten worden, ging
helaas niet door. We verplaatsen dit dan maar
naar 2022, wat in het vat zit, verzuurt niet, zegt
het spreekwoord.

Bij deze wil ik van de gelegenheid gebruikmaken,
om onze trouwe adverteerders te bedanken voor
hun financiële steun in deze corona periode.
Verder wens ik jullie allen Prettige Kerstdagen en
een gezond en sportief 2022.

Wat betreft het leden aantal is er een kleine
daling 183, waaronder 28 jeugdleden.

Dirk Schenk
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Particulieren

Rietgedekte panden

Agrarische (loon)bedrijven

MKB

Bij De Onderlingen verzekeren wij op coöperatieve basis. Betrouwbaar, betrokken en zonder winstoogmerk.
Bij ons bent u geen klant, maar lid. Dat betekent dat er ruimte is voor ideeën, meningen en ervaringen van
onze leden. Zo beslissen wij gezamenlijk over onze strategische koers.
Wilt u ook lid worden van onze vereniging en bijvoorbeeld uw verzekeringen bij ons onderbrengen? Of wilt u
meer weten over onze mogelijkheden voor uw bankzaken of hypotheek? Neem contact op met één van onze
adviseurs via 0348 - 45 13 39. Zij maken graag kennis met u en nemen u alles uit handen op het gebied van
verzekeren, bankieren & hypotheken.
Bij De Onderlingen doen we het voor, dankzij en met elkaar.
www.onderlingen.nl

Koeriersdienst Marius van der Laan

Marius van der Laan
Westeinde 59
2941 EE Lekkerkerk
Telefoon: 06-55872064
Email: mariusvanderlaan@kpnmail.nl
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Ledenadministratie
Contributie
De contributie wordt ieder jaar tijdens de
Algemene Ledenvergadering voor dat betreffende jaar vastgesteld.

Bij aanmelding voor 1 juli is voor het gehele
kalenderjaar contributie verschuldigd, bij
aanmelding vanaf 1 juli wordt 50% van de
jaarlijkse contributie gerekend. De contributie
wordt automatisch afgeschreven. Donateurs zijn
altijd het volledige bedrag verschuldigd.

Voor 2020/2021 gelden de volgende bedragen:
Junioren		€ 15,00
Senioren / Veteranen € 30,00
Donateurs		€ 15,00

Wij wijzen er op, dat men lid is van onze
vereniging nadat men zich heeft aangemeld.
Dit betekent dat opzeggen gemeld dient te
worden. Opzeggen kan middels het formulier
“opzegging lidmaatschap” dat op de website
www.avstart.nl kan worden gevonden.

Zo spoedig mogelijk na de Algemene Leden
vergadering zal de contributie van uw rekening
worden afgeschreven. U ontvangt circa 10 dagen
van te voren bericht via de mail.

Doorgeven van wijzigingen van contactgegevens
en/of woonadres dient te gebeuren per email
aan info@avstart.nl, of aan
penningmeester@avstart.nl

Nieuwe leden vullen bij aanmelding een
inschrijf/machtigingsformulier in. Dit formulier
kan via de website www.avstart.nl worden
ingevuld en verzonden. U kunt het formulier ook
uitprinten, invullen en inleveren kan ook bij
		
Rinus van Meijeren
		
Jan Ligthartstraat 101
		
2941 SC Lekkerkerk

Als u lid bent geworden van AVStart kunt u met
korting kopen bij onderstaand bedrijf.
‘t Groenehart Tuin en Parktechniek,
Benedenkerkseweg 42 a, Stolwijk
(10% korting op de aanschaf van een nieuwe machine)
website: http://www.groenehart-tuinenparktechniek.nl
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Trainen bij A.V. Start

trainingen

Start biedt gedurende de week op vier avonden
de mogelijkheid om te trainen.

Het ontstaan van START

Op maandag geen trainer.

Het zal in 1983 geweest zijn dat Piet v.d. Velden,
Hans Gouwens en Kees van Buren het plan
opvatten om gezamenlijk te gaan hardlopen in
de Krimpenerwaard. Gedrieën hadden ze reeds
ervaring bij een aantal atletiekverenigingen in de
regio. Al gauw hadden zij een groep van 20 lopers
verzameld die op de woensdagavond vanaf Het
Gebouw in Lekkerkerk vertrokken. Gekozen werd
voor de naam hardloopgroep Start

Dinsdag is er ook snelheids- en
intervaltraining met regelmatig een
heuveltraining onder leiding van Arie Visser.
Ook deze avond is voor alle niveaus en de training begint om 19.00 uur. Vertrek vanaf de ijsbaan.
Op woensdag geen trainer.
Donderdag is de topdag wat betreft de
activiteiten. Om 19.00 uur is het behoorlijk druk
bij de ijsbaan.

Samen Trainen Als Recreatie Team
Het aantal deelnemers groeide gestaag en eind
1990 besloten we de groep een officiële
status te geven, waarna in het voorjaar van 1991
Atletiek-vereniging Start werd opgericht. We
noemden ons Atletiekvereniging om ruimte open
te houden in de toekomst andere takken van de
atletiek te gaan beoefenen dan alleen duurlopen.
Wil je gaan hardlopen maar weet je niet waar je
moet beginnen? Kom dan gerust eens kijken op
een van onze trainingsavonden, je bent altijd van
harte welkom.
Alle trainingen zijn zodanig samengesteld dat
lopers van elk niveau aan hun trekken komen
en worden vooraf gegaan door een gezamenlijke
warming -up en cooling -down.
Je vindt ons in het park Weijdehoeck, gelegen op
de hoek van de Weidelaan en de Randweg in
Lekkerkerk. (ijs- en skeelerbaan)

Allereerst zijn er de jeugdgroepen onder leiding
van Marleen Vermeij en Fieja Jansen. Hier wordt
op een speelse manier getraind met, momenteel,
kinderen van zes tot en met zeventien jaar.
Daarnaast is er een groep die is ontstaan uit de
beginnerscursussen en het doel is de conditie uit
te bouwen zodat men na verloop van tijd een uur
of 10 km kan lopen.
Eenmaal per jaar is er ook nog een drie maanden
durende beginnerscursus die van maart t/m juni
op de donderdagavond door Marylin Bruinsma
Labelle, Chris Bruinsma en Rob Mul gegeven
wordt.
Naast deze doordeweekse trainingen is er op
zondag nog een officieuze training. Hier is formeel geen trainer aanwezig. Meestal is wel een
van de trainers aanwezig en die nemen vaak het
voortouw voor wat betreft de route en de afstand. Vertrek is om half tien vanaf de Hooiberg
in de Loet. Er wordt meestal tussen de zestig en
negentig minuten gelopen. Het tempo ligt tussen
de 5:45 en de 6:15 minuut per kilometer. Als er
zijn die sneller willen dan splitst de groep.
Vanaf januari is er ook altijd een groep die de
Zondagse duurloop uitbouwt naar een lange
duurloop (25km en langer) met het oog op de
marathon van Rotterdam.
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trainingen (vervolg)
Onze trainingsdagen en tijden zijn:
Maandag

19:30 uur

tijdelijk opgeschort

Dinsdag

19:00 uur

Clubhuis, intervaltraining alle niveaus

Woensdag

19:00 uur

tijdelijk opgeschort

Donderdag

19:15 uur

Clubhuis, jeugdtraining vanaf 6 jaar.

Donderdag

20:00 uur

Clubhuis, jeugdtraining vanaf 12 jaar.

Donderdag

19:00 uur

Clubhuis, groep 5:45 / 6:15 per km
en een groep die wat rustiger loopt

Donderdag

19:00 uur

Clubhuis, beginnerscursus (Maart t/m Juni)

Zondag

09:30 uur

Loetbos, Hooiberg duurloop 10 - 15 km
Niveau: 10 km binnen het uur kunnen lopen,
geen trainer aanwezig!

Trainers

Arie Visser

Jeugdtrainers

Beginnersgroep

Rob Mul

Begeleiders donderdag groepen

Marleen Vermeij
Fieja Jansen

Digitale clubbladen “Startsein”
Met ingang van 2013 is het clubblad vervangen door een Nieuwsbrief per e-mail en
één of tweemaal per jaar een clubblad.
Algemeen E-mailadres voor aanleveren van kopij clubblad: clubbladredactie@avstart.nl.
De redactie en de uitvoering worden verzorgd door: Bouke den Ouden
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V e r s l a g b a a n lo o p
Verslag van de baanloop 800 meter voor de jeugd
t/m 11 jaar en 1 Engelse mijl.

Daarna waren de dames aan de beurt op de
Engelse mijl, een mooie serie waarin een aantal
keren van stuivertje werd gewisseld uiteindelijk
werd deze wedstrijd gewonnen door Faye in een
tijd van 07.38 gevolgd door Carolien in een tijd
van 07.52.

Op vrijdagavond 10 september was het zover,
onze baanloop in Schoonhoven, alles zat mee,
we zouden om 18.30 beginnen met het gereed
maken van de baan en om 18.25 stopte de regen
bleef het droog en lag de baan lag er prachtig bij.

En dan de Engelse mijl voor heren, hier stond ene
Gijs (jeugdlid!) aan de start, hij ging zo hard van
start dat zelfs Cornelis hem niet kon bijhouden,
helaas kon Gijs dat moordende tempo niet volhouden en eindigde hij moe maar voldaan in de
achterhoede, Cornelis won deze race in een tijd
van 05.31 gevolgd door Fred in een tijd van 05.57.

De jeugd beet het spits af op de 800 meter, zij
gingen zéér voortvarend van start, sommige van
hen hadden vóór de finish hun kruit al verschoten,
maar aangemoedigd door hun trainsters Fieja
en Marleen haalden zij allen de eindstreep, Mees
finishte als eerste in een tijd van 03.21 op de voet
gevolgd door Senna in een tijd van 03.28.

Onze volledige uitslagenlijst vind je op onze site.
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Fa n n y B l a n k e r s – Ko e n v e r s u s Fo e k j e D i l l e m a
Foekje Dillema, hardloopster, gymnastieklerares,
geboren op 18-09-1926 te Burum, overleden op
05-12-2007 te Kollum op 81-jarige leeftijd, begraven op 08-12-2007 te Burum. In de zomer van 1949
stond de complete Kuip op zijn kop tijdens een
atletiekinterland tegen Italië. ‘Toen Foekje daar zo
liep, dachten wij terug aan die zaterdagmiddag van
de zevende augustus 1948, toen Fanny in Londen
haar kunststukje uithaalde.’ Waarmee bedoeld
werd dat Blankers-Koen vanuit schijnbaar geslagen
positie de Nederlandse Olympische estafetteploeg
naar goud liep. In 1949 stal Dillema echter de
show met een weergaloze race. Er moest iets
heel geks gebeuren als ze niet internationaal zou
doorbreken. Of een stel gekken tegenkomen, wat
in haar geval gebeurde. Dillema werd op schandalige wijze uit de Nederlandse ploeg gezet na een
dubieuze seksetest. Die was ‘noodzakelijk’ omdat
Dillema erg op een man leek. Nota bene
Blankers-Koen zelf werd hier op aangekeken.
Maar Dillema werd hiervan slachtoffer, mede omdat Blankers-Koen had gezegd niet tegen een vent
te willen lopen.
vooral van de kant van Fanny. Foekje deed nog
maar twee jaar aan atletiek, toen ze al fenomenale
tijden liep. Fanny meed rechtstreekse duels met
Foekje. “Ik loop niet tegen een vent”, zei ze tegen
collega’s.Voor haar stond het vast dat de uit de
kluiten gewassen Foekje een verklede man was.
Fanny en haar man-coach Jan Blankers, tevens chef
sport bij De Telegraaf, zouden hun grote invloed
hebben aangewend om Foekje als atlete te
liquideren. Dat lukte. Er volgde een duistere
keuring en Foekje kreeg een levenslange
schorsing. Bij de test werden voor de schijn nog
andere atletes opgeroepen. Ze moesten
plaatsnemen in een verlosstoel om hun
vrouwelijkheid te laten betasten. Zelfs als iemand
net moeder was geworden, moest het vrouw-zijn
worden bewezen. Alle deelneemsters lieten zich
gewillig keuren, trekt u uw slipje maar even uit, of,
in die tijd waren het eigenlijk nog onderbroeken,
flinke onderbroeken, want anders kreeg je
blaasontsteking. Foekje werd onderweg naar de
keuring in de trein, nog voor deze keuring dus
bij haar had plaatsgevonden, al afgekeurd verklaard en naar huis teruggestuurd, dat was eigenlijk
het hele doel van die keuring. Daarna werd Dillema schofterig uit de atletiekwereld geschopt.

De harde, egocentrische kant van Fanny kwam
scherp tot uiting in haar gedrag tegenover de
donkerharige vrouw op de foto. Die vrouw was
Foekje Dillema, een Friese atlete. De vrouwen
stonden op die foto wel zo zusterlijk naast elkaar,
maar onderhuids broeide er een felle animositeit,
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v e r v o lg
Je moet er even je koppie bij houden. Foekje werd
ze genoemd, naar haar grootvader de
boerenknecht Foeke Mientes van Straten die bij
het gezin Dillema inwoonde. Haar oudere zussen
Aafke en Antje (gestorven 1991) waren al
vernoemd naar hun oma’s. Het vernoemen van
kinderen in traditionele gemeenschappen verliep
volgens zeer strikte regels. Bij het huwelijk lagen
de namen van de kinderen allang vast: De oudste
jongen kreeg de naam van de vader van zijn vader.
Het oudste meisje de naam van de moeder van
haar moeder. De tweede jongen de naam van de
vader van zijn moeder. Het tweede meisje de naam
van de moeder van haar vader. Altijd werden eerst
de grootouders vernoemd. Zij konden zo weer
voortleven in de namen van hun kleinkinderen.
Wat nu als er eerst vier meisjes kwamen, zoals in
het gezin Dillema? De eerste twee dochters
hadden dus de namen van hun grootmoeders.
De derde dochter kreeg dan volgens de strikte
regels de naam van de vader van haar vader, maar
in de vrouwelijke vorm: Foekje naar opa Foeke.
Het verklaart waarom er zoveel vrouwelijke
varianten van mannennamen zijn in traditionele
gemeenschappen. De grootouders moesten
vernoemd! Er kwam vervolgens nog een meisje
bij de Dillema zussen. Ze werd genoemd naar de
vader van haar moeder: en die heette Klaas.
En zo heet de vierde dochter in het gezin Klaaske.
De conclusie is onvermijdelijk: Als Foekje een
jongen was geweest had ze Foeke geheten en als
Klaaske een jongen was geweest had ze Klaas
geheten. Ja maar, hoor ik nu de kenners van de
zaak Dillema al weer denken, als mijn oma een
baard had. Ze denken: misschien is Foekje Dillema
wel geboren als Foeke, maar omdat ze een meisje
wilde zijn of als meisje wilde hardlopen noemde ze
zichzelf Foekje. Laat ik die twijfel bij uw
wegnemen. Bestaat Foeke Dillema? Ja zeker, Foeke
Dillema bestaat en leeft! De eerste jongen - het
zesde kind in het gezin Dillema - werd opnieuw
volgens de strikte regels van de naamgeving vernoemd naar de vader van zijn vader: Foeke! Ook
al was er al een Foekje in het gezin. Ja, je leest het
goed, Foekje Dillema heeft een broer die Foeke
heet. Het was het zesde kind in het gezin.

Nooit wordt bekend wat er precies gebeurde en
waarom, want alle mensen van de Atletiekunie
zijn dood. Maar de betrokken atletes wijzen naar
de familie Blankers, die hoe dan ook een nieuwe
sprintheldin uit de geschiedenis wilde schrappen.
Foekje Dillema heeft de draad van haar vergalde
leven zo goed mogelijk opgepakt. Ze wil maar een
ding: rust in plaats van eerherstel. Laat hier geen
twijfel over bestaan: het is mevrouw Dillema. Ze
kwam thuis en durfde er niet over te praten, met
niemand niet. En haar zussen wisten toen ook
niet meer hoe het nu zat. maar ze was enorm
gekwetst, haar droom was voorbij en haar leven
geruïneerd.Ze durfde zich een jaar lang niet meer
buiten te vertonen. Foekje heeft nooit over haar
tragedie willen praten. Ook Fanny wilde er niet
meer aan herinnerd worden. Foekje Dillema is een
vrouw! Foekje Dillema was een groot
hardlooptalent in Nederland. Ze liep in 1950 een
nieuw Nederlands record op de 200 meter in
24,1 sec. Ze verbrak het oude record van Fanny
Blankers-Koen.
Er is ook nog een andere manier om aan te tonen
dat Foekje een vrouw is via de traditionele
naamgeving in Friesland (en elders).

Tot slot kwam er nog een jongen in het gezin Dillema, nummer 7. Wie goed opgelet heeft, weet nu
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v e r v o lg
hoe hij heet: Klaas naar opa Klaas, ook al had hij al
een zus die Klaaske heette.
De strikte regels van de naamgeving laten zien dat
Foekje een vrouw is. Het is ondenkbaar dat in het
gezin Dillema in de jaren 20 twee kinderen exact
dezelfde naam droegen. Het gezin Dillema in
volgorde van geboorte: Aafke, Antje,
Foekje,Klaaske, Eelkje, Foeke en Klaas. (NB: Het
vijfde kind in de familie Dillema was opnieuw een
dochter. Dan treedt een nieuwe regel in werking:
ze wordt vernoemd naar een ander familielid dan
de grootouders. In dit geval naar haar
overgrootmoeder Eelkje).

Bondsdirecteur Rien van Haperen bood excuses
aan aan de nabestaanden over de gang van zaken
rond de sekstest en de verwijdering uit de ploeg.
Haar neef Foeke Dillema, wonende aan de
Eskesstraat te Kollum, die op de rehabilitatie heeft
aangedrongen, heeft de excuses aanvaard.
De gemeente Kollumerland c.a. zal een plaquette
in haar geboortedorp Burum plaatsen.
Ruud v/d Velde
Info internet

Kort na haar overlijden verleende de Koninklijke
Nederlandse Atletiek Unie eerherstel aan Foekje
Dillema. De Nederlandse records door haar
gelopen op de 100 en 200 meter zullen teruggeplaatst worden op de ranglijsten aller tijden.
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A l l e lo p e r s h e b b e n zo h u n d i n g e tj es
Alle lopers hebben zo hun dingetjes die ze uniek
maken. Maar sommige bijzondere gewoontes lijken
op wel erg veel lopers van toepassing. Komt er jouw
iets bekend voor? En wat ontbreekt nog voor jou
in dit lijstje als het aankomt op vreemde dingen die
lopers doen?

6. Lopen rond met WC-papier
Geen schaamte. Soms als je vertrekt voor een lange
duurloop dan heb je nu eenmaal kans als je midden
op de hei of in het bos staat, dat de WC niet meer
te halen is. Gelukkig is er een plan B.Wat velletjes
toiletpapier in je zak voorkomen toch dat je naarstig
op zoek moet naar wat blaadjes op de grond.

1.Weten het dichtbijzijnste toilet te vinden
Hardloper zijn betekent ook de onverwachte drang
om de wc op zes kilometer van huis te gebruiken.
De meeste lopers weten om die reden altijd binnen
een straal van 16 kilometer rond het huis, het dichtbijzijnste (openbaar) toilet te vinden.

7. Hebben een medaille om tijdens het ontbijt
Een wedstrijd uitlopen betekent een verdiende
medaille. Dus die gaat ook de dag erop gewoon om
tijdens het ontbijt. En de lunch. En het diner. En de
volgende ochtend tijdens de vlucht naar huis. Naar
kantoor op maandag... En misschien dinsdag.

2. Laten de vakantiebestemming afhangen
van hardloopwedstrijden
Wie heeft er restaurants, musea of adembenemende
vergezichten nodig als je ergens een fantastische
hardloopwedstrijd of trail kan lopen? Als we reizen
dan willen we het liefst halverwege een mooie wedstrijd lopen. En anders moet de locatie op z’n minst
genoeg mogelijkheden hebben om zelf wat paden te
verkennen.

8. Ze plakken hun tepels vast
We hebben allemaal wel eens iemand gehoord of
gezien die last heeft van schurende tepels.Tot bloedens aan toe. Om dit leed - en de schaamte die er
toch een beetje bij komt kijken - te voorkomen, plakken lopers hun tepels af met pleisters, medisch tape
of Nipguards.

3. Blokken de ochtenden in het weekend voor
een run
Een verjaardag van kennissen of op de koffie bij je
schoonouders op zaterdagochtend? Ondenkbaar.
Hardlopers verkiezen een rondje lopen boven al het
andere. Beter verplaatsen ze die babyshower naar
de middag, want er staat een halve marathon op de
planning.

9. Sparen om te shoppen op de expo
Het geld groeit niet iedereen op de rug. Dus als er
een expo in het vooruitzicht ligt, dan moet er worden gespaard voor onder andere felgekleurde veters,
truien, sokken en gelletjes.
10. Ze gaan hardlopen als ze moe zijn
De meeste mensen ploffen op de bank met een zak
chips en Netflix. Lopers niet. Moe? Energieloos? Een
rondje lopen is het antwoord.

4. Ze hebben veel te veel schoenen
Tijd voor nog een schoenenkastje. De belangrijkste
uitrusting voor lopers zijn natuurlijk de schoenen. En
daar kan je er eigenlijk niet genoeg van hebben. Als je
niet minsten 10 paar hardloopschoenen hebt moet je
je bijna zorgen gaan maken.

11. Missen wat teennagels
De snelste manier om een hardloper op het strand
te herkennen, is te kijken naar de tenen.Wie mist
er teennagels. Of bij wie zijn ze op z’n minst zwart?
Loop je veel lange duurlopen dan heb je na verloop
van tijd gegarandeerd uniek uitziende tenen.

5. Eten (te) veel koolhydraten
Vrienden bestellen dan misschien een salade met
zalm, lopers gaan voor ander voer. In de training voor
een marathon of ultra bestaat het dagelijkse dieet uit
pasta, friet en broodjes. Kom maar door.

Vervolg op pagina 15
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De Dekker Groep

Nederland:
IJsseldijk West 66, Postbus 3031
NL 2935 ZG Ouderkerk a/d IJssel

- Nationaal en internationaal tanktransport
- Op- en overslag van plantaardige oliën en vetten in
rvs tanks met een totale opslagcapaciteit van 20.000 cbm
- Voor verpakte goederen 7.000 m² opslagruimte in 3 hallen
- Afvullijn voor afvullen van verpakkingen van 40 tot 1.000 kg
- 5 dedicated smeltlijnen voor cacaoproducten
- In- en uitwendige reiniging van bedrijfswagens
Dekker is partner in de joint ventures: www.h-t-s.pl | www.maastank.nl | www.maasrefinery.eu

Slapen, een uitstekende training!
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Dekker Transport
T. +31 (0)180-898525 F. +31 (0)180-898526
Dekker Tankopslag
T. +31 (0)180-898550 F. +31 (0)180-898551
België:
Vosmeer 8
B 9200 Dendermonde
Dekker Transport
T. +32 (0)52-200411 F. +32 (0)52-200441
www.dekkergroep.com
info@dekkergroep.com
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12. Kijken vaker op Strava dan op Instagram
Vakantiefoto’s en lekker eten is leuk om te zien hoor,
maar het is pas echt genieten om te zien hoe perfect
je splits waren afgelopen run. Rustdag? Dan moet er
even ingelogd worden op Strava om te kijken hoe de
sessies van vrienden zijn gegaan vandaag.

14. Ze genieten van pijn en ongemak
Oke, een beetje raar is het wel, maar lopers houden
nu eenmaal van een beetje ongemak in het leven.
Iedereen kan iets makkelijk doen, dus laten we iets
moeilijks proberen. Misschien doet het zeer, maar na
afloop voelt het heerlijk.

13. Ze lopen virtuele hardloopwedstrijden
Lopen blijven we toch, dus dan kunnen we er maar
net zo goed een wedstrijd van maken. Alleen of niet.
En als er na afloop alsnog een medaille of T-shirt
wordt beloofd zijn we helemaal niet meer te houden.

15.Verstoppen hun spullen in de bosjes tijdens
een rondje hardlopen
Autosleutels, jassen, bidons, toiletpapier, portemonnees. Lopers hebben een hoop mee te zeulen
voor een hardlooptraining en soms is het gewoon
makkelijker om al je spullen in een bosje te verstoppen en keihard te hopen dat het er nog ligt als je
weer terugkomt.
Bron Internet
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