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High lights

Secretaris Loopgroep Hank ligt Wageningen toe (door Bas)

•

Het is altijd moeilijk een

werd de snelheid aangepast. Ja,

nieuwsbrief te vullen met

het was een verbroedering be-

boeiende informatie en ik denk

halve toen het team uit Dussen

dat het alleen lukt als een ieder

enigzins de weg kwijt was. Zelfs

een bijdrage levert.

toen we bijna thuis waren wisten

Wederom 1e plaats
estafette team Verschoor in de Flexcompagnie marathon
(2.43.27)

Dit maal door Karin en Christine
die een mijlpaal in hun leven hebben bereikt met 4/ 5 mei.

•

Verbroedering tussen
Hank en Dussen tijdens ophalen bevrijdingsvuur in de nacht
van 4-5 mei

Fikse blessure treft
Gerard Lensvelt en
Martin Delleman

en daarna het spoor bijster te
zijn. Dat is best lastig als je op dat
moment zelf loper bent samen

Eindelijk lopen met een team uit

met Patrick en misschien wel een

Hank en een beetje R’veer. Be-

kleine 15km moest omlopen.

grijp goed wat het gevoel van de

•

ze de kaart op z’n kop te houden

mensen uit R’veer is, te willen
proeven hoe het is met teambuilding om te gaan. Ik mag wel
zeggen dat de verbroedering wel

Zelfs na uitnodiging om in het
busje van Dussen in te mogen
stappen weigerde ik met de
woorden dan maar kapot.

enigszins heeft geholpen.Team uit

En ja, dat was ik ook, gewoon

Dussen liep samen (bijna hand in

kapot maar instappen ho maar.

hand) met Hank en natuurlijk

Nieuw plannen moet je hebben

ook andersom. Ongeacht welke

en zoals wij al eerder hebben

snelheid iemand persoonlijk loopt

aangegeven gaan we dit jaar iets

groots organiseren.
De eerste vergadering is geweest
en wij hebben plannen om dit
jaar de IJsselmeerloop te gaan
doen.Dit is een loop van ca
360km die ook in estafete vorm
wordt voltooid. Dit zal een loop
zijn in voorbereiding van het
team naar de Roparun in 2011.
Lopers en een team van fietsers
met begeleiding die deze tocht
moeten voltooien in ca 28uur.
Roparun vragen wij ons af, ja wij
gaan opnieuw in schrijven voor
deze mega estafette marathon in
mei volgend jaar.
In aug/ sept weten wij meer.
Wordt vervolgt.
Op 4 mei werden we om 21.00

Team Dussen en Hank halen vredesvuur op in Wageningen (door Karin en Christine)

uur bij de Koppelpaarden in Dus-

vredesvuur ophalen (met dank

Hank. Daar aangekomen was er

sen verwacht.

aan Henk?) die een open hekje

een kleine plaspauze bij Annie en

had gevonden anders stonden we

op naar het super ontbijt bij

nu misschien nog te wachten).

Marielle.

Om de beurt hebben we 2 km

Het was een hele leuke ervaring

gelopen. De nacht was

maar ook wel erg vermoeiend!

lang/donker en koud en stil

Met nog onze dank aan de 2

(vooral in de bus van Hank).

fietsers die ons de weg hebben

Na al die extra trainingen was

•

“The mijl men”
Sjaak Bus) loopt
120km in de Flexcompagnie marathon
in iets meer dan
12uur.

het eindelijk zover!
Op naar Hank om daar de collega lopers op te halen. Met twee
bussen op weg naar Wageningen.
Met natuurlijk appelflappen en
bolussen.

•

Nog te weinig atleten
op web-site (zet jezelf erop)
www.loopgroephank.nl

Net over de sluis bij Andel stond
een verrassing voor ons klaar,

Om 24.00 uur begonnen de offi-

gemaakt door een collega van

ciële festiviteiten en begon voor

Henk en Cees, heerlijke broodjes

ons het wachten (in de kou)!

ei/bacon en koffie. Dat werd

Uiteindelijk konden we om 1.15

door iedereen heel erg gewaar-

uur de burgemeester van Wageningen een handje geven en het

deerd. Na deze pauze nog een
klein stukje naar Dussen en

gewezen. Volgend jaar weer?
Dan mogen we nog iets verder
lopen….en fietsen. Groetjes van
Karin en Christine.

