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Jaarverslag 2022 Loopgroep AV Hollandia  
 
De loopgroep commissie bestond in 2022 uit: 
Ruud Poldner, Wil van Gelderen, Bart Muller, Hugo van der Veen, Athy Mes en 
Arie den Blanken.  
 
De loopgroep commissie heeft dit jaar 6 x vergaderd, en hebben 4 evenementen georganiseerd. 
De communicatie van de loopgroep commissie vindt plaats via een nieuwsbrief en/of de 
mededelingenborden.  
 
De commissie was en is zeer betrokken bij promotie van AV Hollandia door middel van evenementen zoals 
Hollandia’s Dijkenloop, Fun-in-Atletics, Wijkenlopen en de ParkCross. De loopgroep verleende ook hulp bij 
deze evenementen d.m.v. assistentie, verkeersregelaars e.d. 
Ook maakte de loopgroep commissie zich sterk voor de opvang van nieuwe leden en het enthousiasmeren 
van “Start-to-Run” deelnemers. 
                                                                                       
                                                                                        
Zaterdag 5 maart en zaterdag 10 september startten de Start to Run trainingen van het afgelopen jaar. Uit 
deze twee groepen zijn weer een aantal deelnemers lid geworden van de vereniging. Onder leiding van 
Simon Laan in samenwerking met Jan Conijn zijn deze trainingen goed verlopen.                                
                             

 
Woensdag 6 juli was de Zuiderdijkloop. Om 18.45 uur verzamelden de eerste lopers zich op de baan en om 
19.15 uur vertrokken we met 12 deelnemers richting de Zuiderdijk. Het leuke van de Zuiderdijkloop is dat je 
je eigen afstand kunt bepalen tussen de 16 en 5 km. De lopers werden door vrijwilligers weggebracht naar 
de startlocatie. Op diverse afstanden stonden verversingsposten. Om 21.30 uur kwamen de laatsten op de 
Blauwe Berg aan. Op de baan werd iedereen onthaald op eten en drinken en natuurlijk met elkaar napraten 
over wat weer een geslaagde loop mag worden genoemd. Grote dank gaat uit naar alle vrijwilligers die 
gereden hebben met hun auto om de deelnemers weg te brengen en te begeleiden. 
 

                 
 
Maandag 12 september was er de variabele trimloop, mede voor de deelnemers aan de Dam-tot-Damloop 
en gezien als een goed ijkpunt waar ze staan ten opzichte voor de training hiervan. Er waren meer mensen 
dan op een normale maandag trainingsavond.  
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Op zondag 1 oktober hebben veel leden van Hollandia deelgenomen aan de clubdag. Hopelijk hebben 
we volgend jaar beter weer.         
            
            
Het jaarlijks etentje voor de loopgroep werd op vrijdag 18 november gehouden in een speciale locatie 
namelijk aan het Kazerneplein. In een leuke ambiance is er heerlijk gegeten door 25 deelnemers. Arie 
en Athy hebben deze heerlijke avond wederom mogelijk gemaakt. 

             
                       
 
 
De afsluiting van 2022 wat de gebruikelijke kerstpuzzeltocht is, kon helaas niet georganiseerd worden 
omdat de kantine niet beschikbaar was in verband met de renovatie. De loopgroep commissie heeft dit 
nu anders georganiseerd, door in de laatste trainingsweek na iedere training de diverse groepen te 
voorzien van een glühwein of warme chocomel met of zonder slagroom en een snee kerstbrood.  
Uiteraard ontbrak niet de jaarlijkse kerstwens van de loopgroep commissie.        

        
 
                                                                                                        
                                                            
Namens de Loopgroep commissie; 
 
Ruud Poldner, Wil van Gelderen, Arie den Blanken, Athy Mes, Bart Muller en Hugo van der Veen 


