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Doelen voor dit seizoen:
Het werken met geplande doelen werkt voor mij niet meer. Lekstrijd voorbij komt, lekker mee doen en er uithalen wat er in zit.
Onbevangen en zonder druk genieten van grenzen verleggen.
Meer dan ooit te voren kan ik nu mijn topsport geest loslaten en
sporten wat past bij het leven in het hier en nu.
Wat ik nog wil vertellen:
Bijzonder trots ben ik op de prestaties die ik hierboven heb vernoemd. Maar ik ben meer dan alleen hardloper geweest. 15 jaar
heb ik topsport mogen beoefenen op het hoogste niveau op het
gebied van triathlon, run-bike-run, weg- en baanwedstrijden,
veldlopen en de marathon. Een greep uit de behaalde titels zijn:
Triatlon- en duatlontitels
•
Wereldkampioene duatlon op de korte afstand: 1994, 1997, 1998
•
•
•
•
•

4:49:47, marathon: 2:55:48)
Europees kampioene duatlon: 1993, 1996, 1999, 2001
Nederlands kampioene triatlon op de lange afstand: 1994
Nederlands kampioene triatlon op de middenafstand: 1999
Nederlands kampioene triatlon op de olympische afstand: 1993, 1994
Nederlands kampioene duatlon: 1993, 1996, 1997

Ik had graag nog één hoogtepunt toegevoegd en dat was deelname aan de Olympische marathon. Helaas
hebben fysieke ongemakken dit in de weg gestaan. Bijzonder trots kijk ik terug op mijn topsportjaren waar
in 2004 een einde aan kwam. De jaren hierna zijn best wel ingewikkeld geweest om mezelf weer te verbinden met het
‘normale’ leven en mijn identiteit als topsporter te verliezen. Ze noemen dit het befaamde zwarte gat. Deze periode
heeft me veel geleerd over mezelf, de topsportwereld en het leven in het hier en nu. Sterker en bewuster sta ik nu weer
in het leven en ja wat zou ik graag de 15 topsport jaren nog eens over doen.

Loopevenementen van Loopgroep2000
en Running2000 in 2020 voor elk wat wils

De verandering van de Heideloop in Ermelo in Heideloop trailrun werd als positief ervaren. “Wat een
mooie route” en “Wat kom je in een verrassend natuurgebied” waren de veelgehoorde reacties. Naast
dus de 2 trailruns = op 25 januari de Tol trailrun in
Nunspeet en op 19 september de Heideloop trailrun
in Ermelo zijn er ook 5 prachtige loopevenementen
die o.a. gaan voor de uitdaging of de tijd, maar ook
veelal voor recreatieven lopers en vooral gezellige
loopevenementen.

Uitnodiging

Op zaterdag 4 april de halve marathon van Nunspeet
met als goed doel de stichting “Grip op je leven”. Naast
de halve marathon is er ook een 5 en 10 km. Op maandag 27 april de 51e Wallenloop in Elburg ook over 5 en
10 km. Op donderdag 20 augustus de Wiekenloop in
Hulshorst over 5 en 10 km en op zaterdag 7 november
de, volgens insiders, allerbeste: de Zandenplasloop in
Nunspeet over 5 en 10 km met afsluitend op zaterdag
12 december de Koude Polderloop in Nijkerk over 5
en 10 km.
Ook zijn er jeugdlopen. In al deze wedstrijden
zijn er prijzen in alle leeftijdsklassen zelfs tot
de categorie 80+ Voor alle informatie kijk op
www.loopgroep2000.nl of kijk op facebook loopgroep2000. We zien je graag aan de start!

Aan alle lopers uit Albrandswaard,
avVN leden en belangstellenden
lereerste wedstrijd liep. Hiervoor was ik lid van de R.R.A.,
onder leiding van Johan Flint en Marijke Deugd.

LenteLoop
Loop
Hardloop-loopbaan
Ik ben begonnen in mei1970 naar aanleiding van een
burn-out. Een arts adviseerde mij te gaan hardlopen,
"hoofd leegmaken in de natuur is beter dan een pil” was
zijn credo. Hij begeleidde een klein groepje lotgenoten en
dat is het begin geworden van mijn loopgeschiedenis. Dit
medicijn heb ik nooit meer losgelaten.

Ik heb vele hele en halve marathons gelopen, waarvan 17
marathons in Rotterdam Ook o.a. in Zweden, Etten-Leur,
Antwerpen. Er volgden vele andere bijzondere wedstrijden. 2012 was mijn laatste marathon in Rotterdam.
In 1992 startte de eerste Roparun (toen nog 12 groepen),
hieraan heb ik meegedaan t/m 1997.
Daarna, vanaf 1998, volgden 3 jaar “rondje IJsselmeer”
een estafetteloop van 385,5 km voor het rode kruis.
Ik ben 5 jaar trainer geweest bij de Tempel Runners, heb
hierna de Poortugaal Runners opgezet en ook 5 jaar als
trainer gewerkt.

Ik ben lid geworden van de KNAU en Atletiek Vereniging
Veteranen Nederland in 1972 waarvoor ik ook mijn al-

Toen ik als trainer stopte hadden we 60 deelnemers.
Tevens nog enkele jaren bij de S.K.V.R. als trainer gewerkt.
Ik loop nu nog mee in de huidige Running Crew Rotterdam 1 x in de maand op woensdag. Ik ben nu 78 en train
nog 3x 7km in de week.
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info & inschrijven.. almere-lenteloop.nl

Mijn eerste loopje was een recreatieve loop van 5 km in
1970 in het Kralingse Bos in Rotterdam bij atletiekvereniging Metro, waar ik toen woonde.
Met mijn laatste loopje van 5 km wil ik mijn 50 jarige
loopbeleving afsluiten in de vorm van een reünieloop in
mijn huidige woonplaats Poortugaal.
Inschrijven kan via inschrijven.nl of via
germeijdam@gmail.com

