
UIT DE CLUBBLADEN VAN 2002! 

Over de oprichting van " 'n Loopie " 

Het idee voor het oprichten van een wandelsportvereniging in Volendam is ontstaan 
op een zondagmorgen in februari 2001, gelijktijdig met de start van de organisatie 
van de sponsorloop voor de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand tijdens de 
Vierdaagse van Nijmegen. De sponsorloop had toen de prioriteit; daarom is even 
gewacht met de oprichting van de wandelvereniging. De sponsorloop tijdens de 
Vierdaagse en de Vierdaagse zelf waren, ondanks het slechte weer, een groot 
succes. Het grote aantal deelnemers uit Volendam en het feit, dat een groot aantal 
wandelaars in en rond Volendam regelmatig 'n loopie maakt, waren de aanleiding om 
de oprichting van een wandelvereniging in Volendam door te zetten. Inmiddels is de 
Volendammer Wandelsportvereniging 'n Loopie sinds 2 mei 2001 officieel: de 
statuten zijn op die datum gepasseerd bij de notaris en de vereniging staat 
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in het verenigingenregister. Het bestuur 
heeft de vereniging tevens laten aansluiten bij de Noord-Hollandse Wandelsport 
Bond. De naam voor de vereniging, 'n Loopie, werd bedacht door Will Veerman, Will 
van de Jozef. Opgemerkt moet nog worden, dat zo'n 20 jaar geleden in Volendam 
ook al een officiele wandelvereniging bestond. 

Schoenvetertjes 

* Wsv. 'n Loopie had in februari 2002 een ledenaantal van 65; in april waren het er al 
80 en in juni 100! Het jaar 2002 werd afgesloten met bijna 130 leden. 

* De 'Kneuzen' hebben de organisatie van de Rinus Laan 4-daagse in 2002 
overgedragen aan wandelsportvereniging 'n Loopie.   

* In 2002 werd tevens hard gewerkt aan de organisatie van de bede-vaartstocht van 
Volendam naar Santiago de Compostela, start: begin 2003. 

Het kleintje wandelvierdaagse; historie, motivatie en doelstelling 

Het kleintje wandelvierdaagse werd op 18 april 2001 georganiseerd door de 
sportploeg 'De Kneusjes Volendam'. Onder de naam Rinus Memorial Run werd de 
vierdaagse van woensdag 18 april tot en met zaterdag 21 april gehouden. Woensdag 
t/m vrijdag werd in Edam en Volendam gelopen. Op zaterdag ging de groep via 
Monnickendam naar Marken. Het kleintje vierdaagse werd met name na de 
Paasdagen georganiseerd om overmatige consumptie na de feestdagen te 
compenseren met bewegen in de natuur. Oorspronkelijk was de vierdaagse dan ook 
gepland na de Kerstdagen, maar onder invloed van drukke agenda's en 
schaatsactiviteiten werd besloten de wandelpartijen na de Paasdagen te plannen. Al 
doende werd tevens een overgang gemaakt van het kneuzen wandelseizoen naar 
het kneuzen fietsseizoen. Middels de organisatie van deze vierdaagse wordt tevens 
een promotie gemaakt voor m.n. de beginnende wandelaar. er wordt 3 dagen 
achtereen kort gewandeld en als afsluiting wordt minimaal 20 km afgelegd. De 
voeten krijgen relatief weinig rust en op deze wijze wordt de beginner lichamelijk toch 
met een 'Nijmegen Vierdaagse gevoel' opgezadeld. De beginnende wandelaar maakt 
zo kennis met het vierdaagse fenomeen. De algemene doelstelling is simpel. Zoveel 



mogelijk mensen en/of kinderen op een spelende wijze laten bewegen en laten 
kennismaken met de fraaie omgeving van Edam en Volendam. Aangezien de 
oprichting van een plaatselijke wandelvereniging een feit is, wordt de organisatie van 
het kleintje wandelvierdaagse in 2002 door de kneuzen overgedragen aan 
wandelvereniging 'n Loopie.   

Gezellige snertwandeling via Kwadijk, Middelie en Warder 

De eerste wandeling van de nieuwe wandelsportvereniging 'n Loopie, die van zondag 
16 december 2001, was zeer geslaagd. Paul Moormann had een wandeling 
uitgestippeld vanuit café De Boer naar Kwadijk en Middelie en via Warder langs de 
dijk weer terug naar café De Boer, waar een warme ketel met snert klaar stond. Daar 
kwam een diepe kuil in, toen de maar liefst 34 belangstellende deelnemers en 
deelneemsters terugkwamen en aan de lange tafel aanschoven. Het was andermaal 
prachtig winterweer en we konden onmogelijk verdwalen: op kruispunten van paden 
waren op de straat witte 'Loopies-mannetjes' geverfd. Halverwege in Middelie, in café 
Ossebaar, was een pauze met heerlijke koffie en nog lekkerder appeltaart. Daar 
zagen we, dat de familie Hoogland deze keer sterk vertegenwoordigd was. We 
misten wel een flink aantal Globetrotters. Het voltallige bestuur van de nieuwe 
wandelvereniging behoorde in ieder geval ook tot de deelnemers. 

Informatiebijeenkomst over sokken en schoenen 

Op maandag 18 maart organiseerde het bestuur van 'n Loopie een 
informatiebijeenkomst, in de kantine van sporthal De Opperdam, over geschikte 
wandelsokken en -schoenen. Er waren deze avond ver-tegenwoordigers aanwezig 
van de firma Falke (sokken) en Hanwag (schoenen). Ondanks het feit dat de meeste 
wandelaars al wel genoeg weten over goede sokken en schoenen waren toch 
ongeveer 25 belangstellenden aanwezig en het was best een interessante avond. De 
produkten van beide firma's zijn verkrijgbaar bij Sporthuis Theo Tol, die ook nog 
nadere informatie kan geven. 

Sponsorloop Nijmeegse Vierdaagse bracht 322.000 gulden op!! 

Tijdens de Nijmeegse Vierdaagse 2001 werd door een plaatselijke werkgroep een 
sponsorloop georganiseerd, waarvan de opbrengst zou worden geschonken aan de 
stichting SSNV die zich bezighoudt met de slachtoffers van de Nieuwjaarsbrand. In 
Nijmegen en omgeving werd 43.000 gulden bij elkaar gecollecteerd. Dankzij de 
medewerking van de Wandelsportorganisatie KNBLO en vanzelfsprekend de 
financiele steun van de vele sponsors leverde deze actie maar liefst 322.000 gulden 
op, een bedrag waarvan de werkgroep aanvankelijk niet had durven dromen! De 
cheque met het bedrag van de opbrengst werd tijdens een slotbijeenkomst op 28 
september 2001 overhandigd aan de stichting SSNV. Onze hartelijke dank aan alle 
medewerk(st)ers en de vele sponsors! 

NHWB-wandeltocht in Volendam in mei 2003! 

Op dinsdag 1 oktober 2002 kreeg het bestuur van 'n Loopie bezoek van een 
delegatie van de NHWB om te overleggen over de organisatie van een officiele 
weekend- wandeltocht vanuit Volendam. Deze wandeltocht gaat plaatsvinden in het 



weekend van 11 en 12 mei 2003 (dat is wel het moederdagweekend!) en hij is al 
opgenomen in het programmaboekje 2003 van de landelijke bond onder de naam: 
Zuiderzee Wandeltocht. Er komt nog heel wat kijken bij de organisatie van zo'n 
evenement. Zowiezo moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Er moeten 
allerlei voorbereidende zaken worden geregeld, als het uitzetten van verschillende 
routes, het schriftelijk uitwerken daarvan, het bestellen van een vlag met eigen logo, 
routebriefjes, medailles, enz. En in het weekend zelf komt het er zeker op aan: het 
uitzetten van de routes, mensen aan de inschrijftafel, veiligheid, controle langs de 
routes, en nog veel meer. Wanneer je als een volwaardige wandelsportvereniging 
beschouwd wilt worden, moet je een dergelijk evenement kunnen organiseren. We 
zullen flink wat mensen nodig hebben om het tot een goed einde te brengen. Het is 
een uitdaging en we gaan ervoor! Tegen die tijd zullen we medewerking vragen aan 
onze leden. 

Algemene ledenvergadering  

De allereerste algemene ledenvergadering, ofwel jaarvergadering, van 
wandelsportvereniging 'n Loopie zal worden gehouden op vrijdagavond 31 januari 
2003. Deze vergadering vindt plaats in de Botterzaal van Hotel Spaander en de 
aanvang is 20.00 uur. In deze vergadering zal het bestuur verslag doen van het door 
haar gevoerde beleid in 2002. Er is een bestuursverkiezing, er kunnen vragen en 
verzoeken worden gedaan en er kunnen problemen aan de orde worden gesteld. Het 
volgende periodiek zal net op tijd verschijnen om alle leden nogmaals aan deze 
belangrijke vergadering te herinneren. 

 


