
UIT DE CLUBBLADEN VAN 2003! 

 

 Januari 2003: de allereerste jaarvergadering van wsv. 'n Loopie over het jaar 
2002. 

 In het jaar 2003 vond tevens de bedevaartstocht van Volendam naar Santiago 
de Compostela plaats. 

 Ook in 2003: de allereerste Zuiderzeewandeltocht! 

 

Rinus Laan Vierdaagse 2003 zeer geslaagd! De Rinus Laan Memorial Run, een 
kleine wandelvierdaagse rond Volendam en Edam, gehouden van 9 t/m 12 april j.l., 
was wederom een groot succes. Als thema was dit keer gekozen voor het culinaire 
aanbod in Volendam en Edam. Er waren hele mooie wandelingen, waarbij goed 
gebruik werd gemaakt van de natuur die onze onmiddellijke omgeving te bieden 
heeft: de groenstrook tussen Edam en Volendam, het Edammerpad met het 
ecologisch gebied en de IJsselmeerdijk. De eerste drie dagen werden gemiddeld 50 
belangstellenden per avond geteld. Daaronder was weer een groot aantal nieuwe 
gezichten. Op zaterdagmorgen vertrokken ongeveer 65 sportievelingen om 9.00 uur 
vanaf sporthal Opperdam voor een fantastische tocht via Katwoude en 
Monnickendam naar Marken. Daar werd eerst gezellig gezeten, daarna kon men met 
de boot terugkeren. Sommigen legden ook de terugweg wandelend af. De weergoden 
waren ons deze dagen weer eens goed gezind, vooral op zaterdag, zodat gesproken 
kan worden van een geslaagd evenement, waaraan de deelnemers/neemsters veel 
plezier hebben beleefd.  

 

Verslag uit de Nivo van de Zuiderzeewandeltochten van 10 en 11 mei 2003: 
overweldigende opkomst; maar liefst 1350 deelnemers en deelneemsters!!! Het was 
zaterdag wel even schrikken voor het bestuur en de organisatoren bij de start van de 
Zuiderzeewandeltochten vanuit sporthal Opperdam. In het afgelopen weekend van 
zaterdag en zondag 10 en 11 mei (2003) organiseerde Wandelsportvereniging 'n 
Loopie voor de allereerste keer in haar nog jonge bestaan officiele NHWB-
wandeltochten vanuit Volendam. Men was ervan uitgegaan dat gemiddeld per dag 
om en nabij de 250 belangstellenden zouden deelnemen, samen 500, en zij telden 
daar voor de zekerheid nog 150 mensen bij op. Alleen al op zaterdag waren er maar 
liefst 795 deelnemers en deelneemsters! Zij kwamen uit alle delen van ons land; er 
waren hele groepen uit Assen, Zwolle en Geldermalsen die georganiseerd met de 
bus waren gekomen. Na afloop was alles op; de routebeschrijvingen, de stickers en 
de medailles. Routebeschrijvingen konden nog worden bijgemaakt, op de dijk waren 
nog stickers te koop, maar de medailles moesten opnieuw worden besteld en naar 
een groot aantal adressen worden opgestuurd. Op zondag was het wat rustiger: dat 
kwam door moederdag en de weersvoorspellingen waren wat minder. Toch kwamen 
op deze dag ook nog eens 560 wandelaars zich aanmelden voor een tocht! 
Verschillende afstanden met prachtige routes. Er waren verschillende routes: van 5, 
10, 15 en 25 km. Alle vier tochten brachten de deelnemers via het Zuideinde, langs 
onze prachtige haven, aansluitend over het Noordeinde met prachtig uitzicht over de 



voormalige Zuiderzee, thans IJsselmeer. De 5 km-tocht ging vervolgens via het 
Gouwtje en over de Julianaweg naar het Midddengebied en via de rotonde bij de 
Jupiterlaan en het schelpenpaadje achterlangs de Jan Sluiterstraat terug naar de 
sporthal. De 10 km deed enkele historische straatjes aan in Edam en ging over het 
landelijke Edammerpad en door de parkjes tussen Blokgouw 7 en 8 terug. De 15 km 
maakte nog een extra bochtje door Edam en leidde de deelnemers via de Dijkgraaf 
Poschlaan, de N247 en de Achterdichting langs de Katwouder molen weer naar 
Volendam terug. Dit was ook het laatste deel van de 25 km tocht, maar toen hadden 
de wandelaars er al een flink aantal kilometers opzitten: vanaf de sluis in Edam, naar 
Warder en Middelie en weer terug. In het 'Wapen van Middelie' waren de 
appelgebakjes en Limburgse vlaaien niet aan te slepen; daarvoor kwamen de 
wandelaars op zondag teleur: er was alleen nog maar koffie. In de kantine van 
sporthal Opperdam was het vanaf het begin tot het einde van elke dag ook heel druk 
maar ook heel gezellig. 

 

 

Nieuwsgierige koeien tussen Warder en Middelie – 2003 

 

Bijzonder geslaagd evenement. Er kan gerust gesproken worden van een geweldig 
succes dat zeker een gevolg zal krijgen; het weekend is al bekend: zaterdag en 
zondag 22 en 23 mei 2004. Behoudens enkele aanmerkingen (die er altijd zijn op de 
organisatie van wandeltochten) waren de reacties op alle vier de uitgestippelde 
tochten bijzonder positief. Bestuur en organisatoren hadden daardoor in ieder geval 
eer van hun werk met zo'n 1350 deelnemers en deelneemsters. Het was alleen wat 
vreemd en tegelijk ook jammer, dat relatief weinig leden van de eigen vereniging 'n 
Loopie deelnamen. Slechts 60 van de 160, terwijl de inschrijving en de medaille 
voor leden gratis waren. Bedankje: langs deze weg wil het bestuur van 'n Loopie alle 
vrijwillige medewerkers en medewerksters die hebben geholpen bij de organisatie 
van deze wandeltochten hartelijk bedanken voor hun belangeloze en bereidwillige 
inzet. Zonder deze mensen zou het niet gelukt zijn, om dit grootse evenement in zo 
goede banen te leiden en tot een goed en succesvol einde te brengen! 



 

2003: Allereerste Dam tot Dam wandeltocht! Voor het eerst worden nu ook 
wandelaars in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan de Dam tot Dam loop. De 
wandeltocht vindt plaats op de zaterdag vóór de officiele hardloopwedstrijd en voert 
over een groot deel van het zelfde parcours. Over de prachtige Noordhollandse 
dijken, recreatiegebied het Twiske en het karakteristieke Zaanse landschap. De 
officiele wandeltocht van 16 km kan uitgebreid worden naar 25 km. De start is op 
zaterdag 20 september tussen 8.00 en 11.00 uur op de Dam in Amsterdam. 

 

Een uitje (!) naar Overveen! De vereniging mag zich verheugen met een 
penningmeester, die niet extreem zuinig is, maar wel heel erg goed op de centen van 
de leden past. Het jaar 2002 werd daarom met een voordelig saldo afgesloten. Het 
bestuur wil dit bedrag, zoals het hoort, ten goede laten komen aan de leden. In de 
laatste bestuursvergadering werd het voorstel gelanceerd, om van de herstwandeling 
op zaterdag of zondag 25 of 26 oktober in Overveen een gezellig 
verenigingsgebeuren te maken. Men kan kiezen voor de 15 of de 25 km. Bij 
voldoende belangstelling huurt de penningmeester een bus (mogelijk twee) die ons 
haalt en brengt; een echt ouderwets uitje dus! Wacht niet te lang met aanmelden, hoe 
eerder wij het weten, hoe eerder wij tot aktie kunnen overgaan. 

   
     

      


