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                                        Je kunt je  hart nooit in quarantaine of lockdown doen. 

 

Beste VanDrielRunner, 

Boven het eerste 4 wekenschema van 2020.  Het positieve, we wisten niet wat ons stond te wachten. 

Corona, lockdown, handen wassen, afstand houden, in je elleboog niezen nooit van gehoord! Met elkaar in 

de auto naar de oliebollenloop in Schoonhoven. En na afloop als beloning een overheerlijke oliebol met grote 

getale in de kantine van de school.  Ik herinner mij de laatste loop in 2020, de 20 van Alphen met Marita in 

mijn kielzog. En toen ging de boel op slot! 

Het virus leek onder controle, hoera, we mochten in groepjes van 4 weer trainen. We vierden op gepaste 

afstand zonder te knuffelen het 10 jarig bestaan van de loopgroep. Hoe gezellig elkaar op afstand weer even 

te zien.  Het virus woekerde door en we zitten nu in een volledige lockdown.  En toch….positief blijven. We 

kunnen nog boodschappen doen en met z’n tweetjes rennen en met passen en meten vrienden en 

aanverwante ontmoeten. Het is komende weken even doorbijten met de hoop dat de vaccinatie het virus een 

halt toeroept.  

VanDrielRunners 2021. 

Afgelopen maanden kon ik geen optimale trainingen verzorgen en dat voelt niet prettig. Ik voel mij als een vis 

in het water bij onderdelen als een loopcircuitje, krachtoefeningen, intervalrondjes. En met het doel de 

conditie beter maken en naar een evenement  toewerken. Door de beperkte mogelijkheden zijn veel 

vriendengroepjes ontstaan die al dan niet op schema optrekken. En de vraag die ik mij dan zelf stel “ is er 

nog animo in 2021, voor een loopgroep”?   Zomaar de stekker eruit trekken kan en wil ik niet, dus mijn 

uitgangspunt, lekker opstarten zodra het mogelijk is. 

Omdat de trainingsfaciliteiten   beperkt zijn wil ik het eerste kwartaal 50% corona korting geven op het 

abonnement.  Ik ben nog steeds erg blij met het gebruik van het clubhuis en de skeelerbaan. De contacten 

met het bestuur zijn open en eerlijk. In alle vertrouwen heb ik de sleutel met alarmtack. En als de verlichting 

op de baan brand doet men niet moeilijk. En geniet ik coronakorting op de maandhuur!  

Ik wens je een mooi 2021          . Waarin Corona weer een biertje is            , Donald alleen maar een eend          , 

een Dissel alleen maar iets voor een caravan                       , de Jonge gewoon weer kaas       , Positief weer 

positief     ✅    , Isolatie alleen maar iets wat je tussen je spouwmuur stopt                 🪚, Wattenstaafjes 

alleen nog in je oren                  , Mondkapjes alleen nog voor bij het zagen              ❌🪚      ✅, vi(e)russen 

uit Moskou komen en niet uit Wuhan 🪚    , 1,5 meter de minimale afname van bier bij de horeca wordt 

                                                                                 , kortom weer een "normaal" jaar maar wel met het besef dat alles niet zomaar 

"normaal" is. 2021. 


