
Rondie hardlopen met Laatste Bus
ffi rl{Jw,H #HtuE l/,€8SSUS#-.S, :,
KECKSillggN, +, Ivleer d*n too.,,,
menien die over de Hollandse
Kade r.on;ren Organisataril\{arlrik
van den Ha€k (37) ziet die prach-
tige beelden al helemaal voor
zich. De eerste editie van de Hart
veq I'Iolt,flid laop ls dinsdag
t8 juni. ,,Echt kicken."
Een 5 kilometer loop (5,3 om pre.
cies te zijn), een 1O kilometer loop
en een kindersponsorloop. De or-
ganisatie pakt meteen goed uit
met zo'n groots opgezette hard-
loopwedstrijd. *Nou je,,een ws&
strijd,.." Maurik wil dat wel even
in perspectief plaatsen. ,,Onze
spoficluLr de l-aatste Bus Naar ,

Kockengen (llBryK) is ooit met
vier hardlopers begonnen. Puur
recreatief. Voor d.e gein zijn we
ook gaan wielrennen. We zijn
g€en grote talenten, rnaar wel am-
bitieus. Dat wilden we onderstre-
pen door onszelfeen identiteit te
geven: De LBNK:'
Het idee voor de Hart van Hol-
land Loop ontstond tijdens een
i,BNK-hardloopclinic over de Af-
sluitdijk.,,Het sneeuwbaleffect
trad in werking, De organiffie
van Sportdorpkockengen sloot
zich aan, en we werken nauw
samen met de mensen van de
Hart van Holland schaatstocht.
Voor ons is alles nieuw Zij weten
alles,over vqrgllqningerl vereeke*
ringen en verkeersregelaars. Dat
is het prettige. We hoeven niet te
leuren om gitA ottaciliteiten. Het

ellqotsi *rc,is gg6ot, fin:N'o i$
het bii de LBNK ook. We verster-
ken elkaar. Steeds meer mensen
hakenbii otrp a{{t. Gewoonlekkef
samen sporten, onder begeleiding
van een cotirdinator. taagdrern-
pelig en geieilig Zelfs de contri-
hu{iervan 15.puro per jq4r,is nie,i. ,

verplictrti F'-rq!pen, joggeh of spot-
tief bewegen; alles kan, niets
hoeft."
Vf*. tila"nr de Hart van Holland
Loop ontbreelrt het wedstrijdele-

rnefttniotiilS&z{fn etryortgts
voor. ,"Als ik naar de Kockenezen
kijk zijn Harmen de Bruin en Ber-
nadette Vianen de favorieten op
de.i0.ki.lo.4e Dp hroe jps fol} -

zijn sterk op de 5 kilometer. We
hebben nu al meer dan 100 aan-
meJtlip$eCI,,heel te har.dlopers
van huit*n Koeltertgen die ik niet
ken... De winnaars krijgen een
taa"rt,ven,de'lo*ple bqkker. -, aelf :

ook een hardloper - en een bos
bloemen van de bloemenwinkel

0p het dCIry. Dai:is het c rurte
va.rr deze Loop., Eh. derop.brehffi :,
yan de kindersponsorloop gaat
trouwen$ ng on*q eigenhi€b: :

Mooi toch!"
Sn dan,die.nd,&it$',f.eet$te Bdd, ;

Naar Kockengen - aie moet toch
g$: wofilen uitgeleg$,,iDat,is: :,
,een oud d apjer tHetlis#eel, 

i

ea riJdt,Wfttg jW ter dc tildr l

in?' Ach j a, K$ckeuezen. stin, trats
op hun dorpje, maar kennen ge-

lukkig ook enige zelfspot."

Organisator Maurik van den Haak staat voor een groepje hardlopers. For0 D0uwE ANNE vEFBFUGGE


