ARO - POLDERLOOP OBDAM
met veel wind en winterse buien.
Dat je overal en altijd kan hardlopen is al wel bekend. Met
regen, wind en/of sneeuw, altijd kun je wel lopen. Als het
om wedstrijden gaat wordt er af en toe wel een loop
afgelast. Zo werd vorig jaar de marathon Hoorn in juni
afgelast ivm de warmte en ook bij de Damloop in
september mochten de laatste 4000 lopers niet van start
gaan ivm te warm weer. Hoe anders was het op 9 febr
2020 toen in Schoorl het NK 10 werd afgelast en alle
andere afstanden. Storm Ciara zorgde voor afgelasting
zodat 8000 deelnemers thuis konden blijven. Ook vele
andere evenementen werden uit voorzorg afgelast. De
week erna weer veel wind en ook met carnaval op 22 en
23 febr. werden heel veel optochten afgelast. Maanden werk als voorbereiding werd
teniet gedaan maar in Wognum ging de optocht door al stonden er overal vele
plassen langs de route. Wat een prachtige wagens reden er rond ondanks het
slechte weer.
De kinderen werden vermaakt door een artiest/clown en de Krotenkokers verdienen
een groot compliment voor al die jaren dat ze dit al organiseren. Voor de 4e week
stond er dus al een harde wind en in het zuiden van het land werd het weer een
storm. Even twijfelde ik of ik op
zondag 1 maart wel zou deelnemen
aan de 33e ARO polderloop. Echter,
buienradar liet een onbewolkt
landschap zien dus als het dan
alleen bij harde wind blijft is het nog
best te doen. Ook om de organisatie
te supporteren wil ik er wel naar toe.
Het is al moeilijk genoeg om lopen te
blijven organiseren en er zijn de
afgelopen jaren al teveel wedstrijden
van de loopkalender verdwenen.
Kom een frisse neus halen bij de polderloop, vroegen Cor en Elly Groet in ’n prachtig
krantenartikel. Dus werd het advies van mijn wederhelft, om met de auto te gaan,
genegeerd want met de e.bike ben je er bijna net zo snel. Net van huis heb ik de
eerste bui met natte sneeuw en windkracht 7-8 al te pakken en als ik m’n fiets bij de
voetbalver. In Obdam parkeer valt er een giga hagelbui. De lopers op de 5km krijgen
hem vol op hun dak want zij zijn om half elf gestart. Ik schrijf me voor een vriendelijke
prijs van € 7,- in voor de 10km. Voor de organisatie is er geen slechter scenario als
het weer enige uren voor aanvang slecht is. Er blijven dan altijd mensen thuis die wel
van plan waren om te komen. Van inlopen en warming-up komt niet veel maar
ondanks dat staan we met een grote groep om 11.15u aan de start van de 10km op
de Noorderbrug. ’n Aantal rode Hollandia shirts ontwaar ik maar heel weinig
bekenden tref ik aan. Jammer, want wat moet je nou anders op deze winderige
zondag? Wij gaan inmiddels tegen ’n dikke wind in richting de Obdammer molen aan
de Obdammerdijk om daarna voor de wind naar de Lutkedijk te lopen en laat zowaar
de zon er af en toe door komen!. Op de Dorpsstraat gaat het weer 2km tegen wind
maar je lijkt er wel aan te wennen. Na ruim 4km passeren we de startlijn en dan gaat

het weer vol tegen de wind in, via ’n grasstrook naar de molen de dijk op. Nu ’n extra
lus vol tegen de wind in op de Obdammerdijk met keerpunt na 200 mtr en dan
heerlijk(?) voor de wind weer terug naar de Lutkedijk. Bij km 9 worden we nog even
gepest door de weergoden en valt er ’n korte bui. De laatste 300 meters gaan over
de gravel atletiekbaan van ARO en bij het passeren van de finishlijn krijgt iedere
deelnemer ’n pot hyacinten als traditie. Zo maken we het thuisfront ook weer blij.
Bedankt organisatie voor het organiseren van deze loop en we rekenen er op dat bij
de 34e editie de zon eens volop zal schijnen wat dat verdienen jullie. Als slotcadeau
krijg ik in Spanbroek nog ’n stevige bui te verwerken maar voor de wind fietsend valt
het meeste achter me neer. Tevreden zie ik vanuit m’n luie stoel dat vele
Nederlanders allerlei kleuren medailles winnen bij diverse sporten en kan ik
concluderen dat we toch een sportief volkje zijn. De volgende loop? Die is zondag 22
maart en wel de Dijkenloop bij av Hollandia in Hoorn.
U bent van harte uitgenodigd om een van de afstanden
te lopen en wel: 5 – 10 of 16.1 km.
Tot ziens!
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