
SOC-terugblik 2019 via 115 SOC-alerts

di 31-12-2019



Team Soesenzo wenst iedereen

een sportief en gezond



De winter is voorlopig nog ver te zoeken, maar 

gisteren, zaterdag 5 januari, was toch de Florijn 

Winterloop in Woudenberg. Diverse afstanden, 

zowel verhard als onverhard. Kortom: voor 

ieder wat wils! Ook voor de SOC-cers.

304: Eerste kilometers 2019

za 6-1-2019



De aftrap zit erop. Op alle trainingsmomenten 

(maandagavond, woensdagochtend/avond en 

donderdagavond) vonden velen van ons weer de 

weg naar de SOC-trainingen. Extra goede 

voornemens? Kom dan ook naar de 

buikspieroefeningen! En als je nog niet weet waar je 

dit jaar kan lopen , kijk dan in ons verzamelhonk bij 

Body Business naar de SOC-event-jaarkalender.

305: We zijn weer begonnen ☺

ma 10-1-2019



18.000 lopers vonden vandaag de 

weg naar Egmond om door weer en 

wind 21 km te lopen. In de wedstrijd 

haalden de snelste jongens de 

meisjes weer in (1.05 om 1.15). De 

SOC-meisjes Janneke en Jeanine 

deden het iets rustiger aan maar 

liepen beiden wel een dikke 

negatieve split. Mooie voorbereiding 

voor hun marathon-debuut in april 

(Rotterdam). Ilonka Uiterwaal ging 

ook voor een rustige duurloop, maar 

Geert-Jan had toch meer haast 

vandaag (1.45).

306: Loodzware klassieker

zo 16-1-2019



We hebben hem een jaartje moeten missen, maar de 3e 

editie van de Linieloop in Schalkwijk staat weer op het 

programma. Onze Carmen is al jaren een van de stille 

krachten achter de Linieloop en mede-bestuurder van de 

eind vorig jaar via notaris Stigter-Leskens opgerichte 

Stichting Linieloop. Ondersteund door de Lions Club 

Houten proberen ze Houten nog meer in beweging te 

krijgen, en natuurlijk veel deelnemers aan deze leuke loop 

over diverse afstanden tot en met 21 km. SOC mag een en 

ander weer sportief begeleiden. Reserveer zondag 30 juni 

vast in je agenda!.

307: Terug van weggeweest

za 19-1-2019



Tijdens de woensdagavondtraining van 30 

januari was het nog natte troep, maar later lag 

er toch een echt sneeuwlaagje. Helaas te laat 

voor een sneeuwballengevecht. Het 

bananenbrood en de appeltaart na afloop van 

de training zorgden weer voor een nog beter 

herstel ☺

308: Weer sneeuw !

do 31-1-2019



Zaterdagavond 2 februari voor het eerst een 

trail in het donker bij de Skipiste Nieuwegein. 

Natuurlijk moest SOC daar ook bij zijn. Jan-

Peter, Geert-Jan en Ilonka waren 3 van de ca. 

400 deelnemers. Het parcours was wel smal, 

inhalen lastig en er waren heul veul plassen 

Maar wel een gaaf gezicht met al die lampjes.

309: Trail in het donker

za 2-2-2019



Wat de Vlinderloop is voor Houten, is de Twiskemolenloop voor Landsmeer. Een 

mooie loop over diverse afstanden die in de wintermaanden 5x wordt georganiseerd 

in recreatiegebied het Twiske. Ilonka en Jan-Peter liepen er de 10 Engelse mijl !

310: Twiskemolenloop Landsmeer

zo 3-2-2019



Groen is de vertrouwde SOC-kleur, maar sinds 

vandaag komen jullie ook SOC-pink tegen. Yanda

en Gerry hadden er zichtbaar plezier in tijdens de 

25 km Asselronde en hadden zelfs oog voor de 

meelopende fotograaf. Er moest uiteindelijk een 

fotofinish aan te pas komen om te zien wie van de 

2 als eerste de finishlijn op de Loolaan in 

Apeldoorn passeerde. Yanda werd 1704e en Gerry 

1705e van de bijna 2500 deelnemers, maar kregen 

wel dezelfde tijd van 2.22.36. Mark en Johan 

maakten het kwartet SOC-lopers vol.

311: SOC-pink in Asselronde

zo 3-3-2019



Hij was natuurlijk al beschikbaar vanaf begin januari, maar deze nieuwste versie is 

nog completer en gevarieerder. Vele SOC-cers hebben zich al ingeschreven voor 

diverse sportieve uitdagingen. Via event-app-groepen bereiden we ons metaal voor, 

maken we carpool-afspraken en sturen we actiefoto’s naar elkaar. Heb je interesse 

voor een bepaald event, meld je dan snel aan !

312: Update SOC-kalender 2019

zo 10-2-2019



Je hoeft echt niet ver van huis te gaan voor 

een mooi trail run parcours. 

Zaterdagmiddag 16 februari waren we te 

gast in het Utrechtse Heuvelrug gebied 

rondom Amerongen. Een trail over 10 of 20 

km door een prachtig bosgebied met pittige 

hellingen. Korte broek, shirt korte mouwen, 

en dat in wintermaand februari. Onderweg 

prima catering. En na afloop even bijkomen 

op een zonnig terras ☺

313: Gave trail in achtertuin

za 16-2-2019



Vorige week woensdagavond wist Jos zijn verjaardag geheim te houden, maar later in 

de week lekte het toch uit. Spontaan trakteerde hij gisteravond de SOC-lopers na 

afloop van de training op appelflappen. Niet verplicht, maar wel errug lekker. Nog 

bedankt!

314: Niet verplicht, maar wel errug lekker ☺

wo 21-2-2019



315: Smaakt naar meer …

za 23-2-2019

Vanochtend, zaterdag 23 februari, de “openingsrit” van de SOC-fiets-afdeling. Het 

peloton was nog niet zo groot (Eric, Roy en Johan) tijdens de eerste 54 km inclusief 4 

klimmetjes. Om 9.00 uur was het nog behoorlijk fris, maar op het eind was het 

zonnetje al een stuk aangenamer. Volgende week zaterdag de 2e rit? En doordeweeks 

natuurlijk blijven hardlopen!



316: Trail steeds populairder

zo 24-2-2019

Trail running wordt steeds populairder in 

Nederlander, ook onder de SOC-cers. Via 

Facebook kon je je aanmelden voor 21 km 

dwars door mooi natuurgebied rondom 

Leersum. Dit keer hadden Ilonka en Geert-

Jan de wekker vroeg gezet voor een 

zondagochtend-vroege-vogel-start om 9.00 

uur. Het was genieten ondanks, of mede 

dankzij enkele pittige klimmetjes. Weer een 

mooie training voor een van de special SOC-

events 2019: de Koning van Spanje trail in 

Zuid-Limburg op 5 mei.



317: SOC-prijsvraag

zo 3-3-2019

Zondagochtend 3 maart werd met 100% kans regen verwacht, maar uiteindelijk viel het 

allemaal best mee. 6 dapperen verzamelden zich voor de SOC-weekendtraining, een 

rustig duurloopje van 75 minuten. Na afloop voor de thuisblijvers een prijsvraag voor 

een groen SOC-shirt in de SOC-app-groep. Van wie waren de 12 schoenen op de foto? 

Het was een beetje Master Mind (4 goed, 3 op de juiste plek), en in de 9e ronde gokte 

Ilona de juiste namen: Chantal, Perry, Jos, Gerry, Myrthe en Johan.



318: Op herhaling in Nijmegen

zo 3-3-2019

Na de super-ervaring van de Vierdaagse van Nijmegen in 2017 gaat een aantal SOC-

cers ook dit jaar weer naar dit sfeervolle sportieve evenement. Afgelopen donderdag 

kregen we de bevestiging dat de inschrijving definitief is. Er moet natuurlijk wel 

getraind worden. Anja en Patrick liepen vorige week 21 km van Maartensdijk naar 

huis, met een beetje motregen. Irma en Heidi troffen het vandaag minder en waren na 

12 km volledig uitgewaaid en verregend. Goede training want ook in Nijmegen kan 

het midden in de zomer slecht weer zijn. marathon uit.



319: Uitslapen vanwege code geel !

zo 10-3-2019

Geertje, Demi, Gerry en Johan hadden vandaag, zondag 10 maart, hun eerste halve 

marathon in 2019 willen lopen ter voorbereiding op de NYCM. De City Pier City Loop 

in Den Haag, voor Demi zelfs een thuiswedstrijd. Maar de startnummers hoefden 

helaas (of gelukkig …) niet opgespeld te worden. De organisatie vond het 

onverantwoord om ruim 41.000 lopers van start te laten gaan in verband met de 

verwachte extreme weersomstandigheden, en meldde ’s ochtends vroeg de 

afgelasting. Ook enkele 5/10-km-lopers van SOC konden langer in bed blijven liggen.



320: Sander ging voor de dubbel

vr 15-3-2019

Sander was afgelopen weekend dubbel actief. Vrijdag 15 maart de Sparta Fun Run 

rondom het stadion van een van die andere Rotterdamse voetbalclubs. Onderdeel 

van Stadium Fun Run, “hardlopen in, om en door stadions voor Fun, Sport en 

Charity”. En op zondag nog even 21 km tijdens de Stevensloop in Nijmegen.



321: SOC naar het BOS

zo 17-3-2019

Zondagochtend de wekker (weer) vroeg gezet 

voor de SOC-weekendtraining in het bos op 

landgoed Beerschoten. Ter voorbereiding op de 

trail Koning van Spanje in Gulpen (5 mei) dit 

keer 2 rondjes van bijna 12 km.



322: Incognito

zo 17-3-2019

SOC is vaker actief dan je denkt. Tijdens de KLM 

Urban Trail op zondag 17 maart was onze Patrick in 

Amsterdam, samen met 3.000 andere 

sportievelingen, weer aan het buitenspelen. Na 

afloop dit keer een ontbijtje en een medaille.



323: Ooievaarstrail Goirle

za 17-3-2019

Ook het 2e SOC-special event 2019, de Koning van Spanje 

trail, komt steeds dichterbij. Daarom schreven Irma, 

Marieke, Jan en Robin in voor de Ooievaarstrail in Goirle. 

Nat, modderig, maar verder goede weersomsatdigheden

tijdens 15 of 25 km door bossen, over zandpanden en 

heidegebied.



324: Primavera

za 23-3-019

De lente lijkt er nu echt aan te komen, en dat 

was te merken aan de opkomst bij de SOC-

weekend training. Eerst een voorafje: een 

klein uurtje viaduct/heuveltraining. Daarna 90-

120 minuten rustige duurloop met 

versnellinkjes. Een goed begin van zaterdag 

23 maart.



325: Kickoff Linieloop-SOC-arrangement

di 26-3-2019

De Linieloop 

Schalkwijk is terug 

op de loopagenda. 

Dinsdagavond 26 

maart was in 

Jonkheer De Ram in 

Schalkwijk de 

kickoff waar Gerry 

en Johan een 

toelichting gaven 

op het 12-weken-

trainingsprogramm

a. Het aantal 

aanmeldingen gaat 

al richting 20, 

verdeeld over 5 km 

en 10 km-lopers. De 

eerste echte 

looptraining is 

dinsdagavond 9 

april. Als je nog 

interesse hebt meld 

je dan hier aan.

https://linieloop.nl/


326: Mud Vikings

za 30-3-2019

Na de water-editie van vorig jaar was het 

nu tijd voor de modder-editie van de 

Strong Viking Run, op zaterdag 30 maart. 

Een minder zwaar en spectaculair 

parcours, maar wel meer fun tijdens de 

vele de modderbaden. Eigenlijk willen we 

ook wel een medaille hebben, maar dan 

moeten we dit kalenderjaar nog een keer 

meedoen … Wie gaat er met ons mee?



327: IJsseltrail

za 31-3-2019

Weer een trail vlakbij huis door de natuur van IJsselstein, veel over onverharde 

wegen en schelpen/grind paden. Ook door het IJsselsteinsebos gelopen, langs 

eendenkooien, over weilanden en langs de IJssel. Dat is wat de Brenda en Patrick 

beleefden tijdens hun trails over 10-20 km.



328: “We gaan naar Zandvoort”

zo 31-3-2019

Zou Max Verstappen ooit formule-1-rondjes rijden op de 

circuit van Zandvoort? Vandaag, zondag 31 maart in 

ieder geval niet, want het circuit was bezet door 

duizenden hardlopers voor de Zandvoort Circuit Run. Op 

zowel de 5, 12 en 21 km waren SOC-cers actief. Start en 

finish was voor iedereen op en rondom het asfalt, maar 

de halve marathon-lopers mochten ook het strand op. 

Een sportief dagje uit met mooi zonnig weer.



329: Fjoertoer op Terschelling

za 7-4-2019

Na de Fjoertoer van Egmond gingen Patrick en Anja op 

herhaling tijden een weekendje Terschelling. 25 km 

wandelen langs de prachtige natuur van het eiland, door 

de polder, de bossen, de duinen en natuurlijk over het 

strand. Eilander kunstenaars zorgden onderweg voor 

verrassende en bijzondere vuur- en lichteffecten. En 

gelijk weer een mooie voorbereiding voor de Vierdaagse 

van Nijmegen..



330: Linda gaat internationaal

zo 7-4-2019

Linda had zich voor 2019 een mooi doel gesteld: de halve marathon van Berlijn 

lopen. Zondagochtend 7 april was het zover, 21 km door die mooie wereldstad. 

Ondanks de warmte verbeterde ze haar PR met 6 minuten. 



331: Weer warm in Rotterdam (1) 

zo 7-4-2019

Het is niet de eerste keer dat op de dag van de Rotterdam marathon de temperatuur 

omhoog schiet. Ook op 7 april was het niet anders. Schitterend weer voor de meer 

dan 1.00.000 toeschouwers, maar minder leuk voor de lopers. De SOC-10-km-lopers 

beten het spits af om 9.30 uur. En nadat onze 4 marathonlopers voor hun race waren 

gestart liep Anja nog even 5 km. Arnout liep een super 2e marathon, maar kon niet 

voorkomen dat hij de haas van 3.30 op het eind moest laten gaan. Janneke en 

Jeanine kwamen geen moment in de problemen tijdens hun marathon-debuut. SOC-

girlpower. En daar tussenin liep Geert-Jan met pijntjes al weer zijn 5e marathon uit.



331: Weer warm in Rotterdam (2) 

zo 7-4-2019



332: Ren je rot

ma 8-4-2019

De lopers renden zich rot, maar kwamen soms geen meter verder. Oorzaak: de 

weerstandsbanden die we hebben aangeschaft om nog meer op kracht te kunnen 

trainen. Tel daarbij op de Intersport-helling 10 keer heen en weer. Een goed begin van 

de SOC-krachtweek. 



333: Op naar zondag 30 juni 

di 9-4-2019

Dinsdagavond 9 april was de 1e SOC-training ter 

voorbereiding op de Linieloop Schalkwijk op zondag 30 

juni in Schalkwijk. 20 enthousiaste lopers verzamelden zich 

op de Koningin Emmaweg voor 8-12 intervalletjes van 3 

minuten. De meesten waren deze aanpak niet gewend, 

maar hielden het wel vol, en nog belangrijker, iedereen 

komt volgende week weer terug 🙂 .

https://linieloop.nl/


334: Kickbiken in zomertijd

wo 10-4-2019

De eerste steptraining van 

Soesenzo zit er weer op. Onder 

leiding van Mark stepten de 6 

steppers een rondje ’t Goy langs 

kasteel Wickenburgh. Als je ook 

interesse hebt in deze gezonde 

buitensport, klik dan hier voor 

meer informatie.

http://soesenzo-outdoor.nl/running/steppen/


335: 34.524 wandelaars … (1)

za 13-4-2019

… tijdens de 27e Rode Kruis Bloesemtocht, 

waaronder 7 SOC vroege vogels. Zaterdagochtend 13 

april zaten ze al om 7.00 in de trein op weg naar 

Geldermalsen voor een 40 km lange wandeling door 

de Betuwe. In de ochtend werden ze nog getrakteerd 

op prachtig bevroren bloesem, en de vele zon-uren

zorgden voor een super wandeldag. Een mooie 

training voor de Vierdaagse van Nijmegen. De avond 

ervoor deed Sander nog even mee aan Bloesemrun.



335: 34.524 wandelaars … (2)

za 13-4-2019



336: Terug naar Napoleon

za 13-4-2019

De Pyramide van Austerlitz was 

zaterdagmiddag 13 april het decor 

van een mooie maar pittige trailrun. 

Voorafgaand eerst een echte 

wedstrijd, het NK Crossduathlon. 

Maar om 15.15 uur mochten ook de 

honderden trailrunners het parcours 

op. Aan de lange zandklim leek geen 

eind te komen, maar eenmaal boven 

was het uitzicht prachtig. En de 

trappen van de pyramide op en af 

maakten de hoogtemeters compleet. 

We moeten nog wel een beetje extra 

trainen voor de Koning van Spanje 

Trail in Zuid-Limburg op 5 mei.

http://soesenzo-outdoor.nl/


337: Hazen voor Ilonka

zo 14-4-2019

Vanmiddag was in Vianen de Vrijstadloop. Een thuiswedstrijd voor onze Ilonka, maar 

helaas waren er weinig SOC-hazen voor haar op de 10 Engelse mijl. Geertje liep, 

samen met Rudi, ook een soort thuiswedstrijd, want haar notariskantoor is ook in 

Vianen gevestigd. Nieuwegeiners Sandra en Linda maakten het SOC-vijftal vandaag 

compleet.



338: No pain, no gain (1)

za 20-4-2019

De onbevangenheid voor een eventuele 2e keer is weg, maar Ilonka 

en Gerry vonden het een onvergetelijke ervaring. 80 km wandelen op 

een zonovergoten Paaszaterdag. Samen met ruim 2.000 andere 

wandelaars waren ze om 5.00 uur gestart, om bijna 17 uur later te 

finishen op de markt in Sittard. Mark had net daarvoor zijn 2e KM-

speldje in ontvangst genomen. Wordt dit een klassieker op de SOC-

eventkalender? Johan vond 80 km wandelen overigens te veel maar 

fietste wel naar Sittard om deze foto’s te maken. 



338: No pain, no gain (2)

za 20-4-2019



339: SOC-Paas-bosloop

ma 22-4-2019

Een flinke groep lopers verzamelden zich vanochtend voor een een bosloop op 

Landgoed Beerschoten. De meegekomen kids werden vermaakt met spelletjes terwijl de 

ouders 8-12 km liepen. Een sportieve start van alweer de laatste dag van dit super-

Paasweekend. De zelfgebakken Carrot Cake na afloop smaakte naar meer.



340: Lustrum Kasteelloop

ma 22-4-2019

Tweede Paasdag was ook weer de traditionele 

Kasteelloop De Halve van de Haar. Familie De 

Klijn liep 3 x 5 km, en Sacha waagde zich met 

succes aan de dubbele afstand 10 km. Voor 

diverse SOC-lopers betekende dit event in 

2016 overigens een debuut op de halve 

marathon.



341: Linieloop-training op locatie

di 23-4-2019

Dinsdagavond was al weer de 3e 

training voor de Linielopers. Dit 

keer op locatie in Schalkwijk: 

vertrek vanaf Jonkheer De Ram. 

Vanaf hier is het maar een paar 

kilometer naar het Verdronken Bos, 

dus daar moesten we natuurlijk 

even naar toe. Volgende week 

dinsdag weer een start in Houten: 

hersteltraining .



342: Voorproefje

do 25-4-2019

Deze week hersteltraining bij SOC. Dit keer had de donderdag-avond groep de mazzel 

dat het overmorgen Koningsdag is, en daar moest natuurlijk op gedronken worden 

tijdens de herstelborrel. Een toast Oranjebitter op Willem Alexander.



343: Up and down the hills (1)

zo 5-5-2019

Het 2e special-event-2019 van SOC zit erop, en wat voor event! Vorig jaar rond de Kerst 

besloten 15 SOC-cers om in te schrijven voor oudste trail van Nederland, de Koning van 

Spanje in Zuid-Limburg over 12-22-43 km. Sommigen hadden een beetje geoefend op de 

Utrechtse heuvelrug en/of een viaduct, en dat hebben we geweten. Geen meter vlak 

rondom Gulpen. Dat betekende meestal de 2e helft van de klim wandelen, we waren niet 

de enigen. Maar trailrunners vinden tijd minder belangrijk: genieten van natuur en 

uitzichten, elkaar moed inpraten en finishen, daar gaat het om. Het weer viel uiteindelijk 

ook mee, die paar hagelbuitjes onderweg maakten het plaatje compleet. Spijt hadden we 

dus zeker niet. Volgend jaar de Ultimate?



343: Up and down the hills (2)

zo 5-5-2019



343: Up and down the hills (3)

zo 5-5-2019



344: In het hol van de leeuw ☺

za 11-5-2019

Temperatuur: 14 graden, tijdstip: 14.14 

uur, afstand: 14 km. Oftewel de Johan 

Cruyff Legacy 14K Run. Voor het geval 

Niels de klap van de uitschakeling in 

de Champions Leaque nog niet te 

boven was, ging Feyenoord-fan Gerry 

met hem mee. Samen met bijna 1.900 

anderen liepen ze zaterdag 11 mei van 

het Olympisch Stadion naar de Johan 

Cruyff ArenA, aangemoedigd door 

onder andere Mister Ajax himself

Sjakie Swart en Danny Cruyff.



345: KLM Urban Trail Rotterdam

zo 12-5-2019

In maart stonden Patrick en Anja al aan de start 

van de KLM Urban Trail in Amsterdam, en 

vandaag reisden ze af naar Rotterdam. Een 

vernieuwd parcours langs o.a. het Nieuwe 

Luxor Theater, de Erasmusbrug, de Maastunnel 

en de ss Rotterdam. Op naar Zwolle op 19 mei 

voor de volgende trail uit deze serie?



346: Welke kant moet ik op?

zo 12-5-2019

Wij bezoeken regelmatig loopevents, en verbazen ons er soms over dat een wegafzetter 

soms niet weet van welke kant de lopers komen … Meestal gaat het gelukkig wel goed, 

maar in Utrecht tijdens de kwart-marathon was het helaas weer raak. Chaos op en 

NAAST het parcours. Rudy en Geertje hadden er het minste last van, en trainden beiden 

weer 21 km voor de NYCM. Tanja wilde 10 km, maar kwam uiteindelijk op 15 km uit. Je 

kan dus meer dan je denkt ! En Johan “DID IT” maar ook meer dan 10 km.



347: Moederdag = modderdag

zo 12-5-2019

Zondag 12 mei 2019, 

moederdag. Maar voor Ab, 

Lieke en de kids werd het 

modderdag. Ze deden mee 

aan de Strong Viking 

Family Run in Amsterdam. 

Dichter bij huis was het 

ook aan ploeteren voor 

Jos tijdens de Obstacle

Run bij Down Under. De 

actiefoto’s hiervan zijn 

nog onderweg.



348: Sportivio activio

za 18-5-2019

Vandaag, zaterdag 18 mei, weer een grote variatie 

aan sportactiviteiten. Patrick en Anja hadden de 

wekker al vroeg gezet voor de start van een 

wandeltweedaagse (2×40 km) vanuit Beek-

Ubbergen. De eerste dag zit erop, morgen weer 

veel succes! Linda en Anja waren actief in de 

Muddy Angel Run in Amsterdam. Nog geen twee 

weken na de Koning van Spanje trail hadden 

Marieke en Irma hun trail-schoenen weer uit de 

kast gehaald. Dit keet iets dichter bij huis voor 

een amazing trail over de Utrechtse Heuvelrug.



349: Alleen uit, samen thuis

zo 19-5-2019

Vandaag kon Demi laten zien dat ze op de goede weg is 

voor haar marathondebuut in de NYCM-2019. We 

zouden ook de CPC in Den Haag gaan doen maar die 

werd in maart afgelast vanwege harde wind. De start 

van de halve van Leiden was vanochtend al om 10.00 

uur, en het was best lekker loopweer. Demi liep voor het 

eerst onder de 2 uur, een dik PR. Maar wat wil je met je 

moeder Gerry als haas. Johan kwam ook gelijktijdig 

over de finish, zijn beweegtijd zat ook onder de 2 uur, 

maar hij kreeg een “tijdstraf” omdat hij 5 minuten 

eerder over de startstreep was gegaan. Na afloop –

bijna traditie – appeltaart bij familie.



350: Roparun 2020 kick-off

do 23-5-2019

De Roparun-2019 moet nog komen 

(Pinksterweekend), maar de eerste 

voorbereidingen voor de Roparun-2020 zijn al 

begonnen. Soesenzo doet voortaan om de 2 

jaar mee, alweer voor de 5e keer. Het 

kernteam-leden had donderdagavond met 

elkaar afgesproken om te praten over de 

eerste geldinzamelingsacties en de invulling 

van het team. We hebben we nu al zin in. 

Wordt vervolgd.



351: Weer pittige klimmetjes en steile afdalingen 

za 25-5-2019

Patrick en Anja kunnen er geen genoeg van krijgen. Weer een trail, dit keer vanuit 

Oosterbeek. Zaterdagmiddag 25 mei was daar de Stuwwaltrail over 11 km. Niet de 

langste afstand, maar lang genoeg om lekker moe te worden.



352: Enige echte Vestingloop

zo 26-5-2019

Zondag 26 mei was de enige echte Vestingloop van 

Nederland, voor de 14e keer in het sfeervolle Den 

Bosch, met een unieke finish op de Parade, onder 

de rook van de Sint-Jan! SOC was op diverse 

afstanden weer vertegenwoordigd, samen met 

7.000 andere enthousiaste lopers.



353: 50-50-50

zo 26-5-2019

Mark is vandaag 50 geworden. In juli gaat hij de 

Vierdaagse in Nijmegen lopen, afstand? Je raadt het al: 

50 km. Vandaag liep hij de Amsterdam UMC Loop over 

10 km. In 50 minuten. Mark, nog vele jaren in goed 

gezondheid gewenst! Vanochtend werd er door andere 

SOC-cers trouwens ook weer een duurloopje gedaan, 

gewandeld en gestept.



354: Dauw step and running (1) 

do 30-5-2019

Hemelvaartsochtend 2019 was regen voorspeld maar het bleef gelukkig droog voor de 

18 SOC vroege vogels. Om 5.00 uur vertrokken de dauwsteppers voor een rondje van 

bijna 30 km langs Nieuwegein, Tull en ’t Waal en Schalkwijk. Bij de Beatrixsluizen in 

Nieuwegein even een doodlopend spoor, maar een stukje steptakel-trail bracht ons 

weer op het juiste spoor. Om 5.30 uur waren ook de runners gestart voor een rondje 

van 14 km. Rondom 7.00 uur troffen we elkaar voor een heerlijk ontbijtbuffet bij Van der 

Valk. Een verdiende traktatie voor het vroege opstaan. We hebben er al een halve dag 

opzitten, maar ook nog ook een hele dag voor ons ☺.



354: Dauw step and running (2) 

do 30-5-2019



354: Dauw step and running (3) 

do 30-5-2019



355: De zwakste schakel … (1)

za 1-6-2019

SOC Girlpowerr werd uiteindelijk 8e van de 

17 teams in 2.40. Happy SOC deed er 4 

minuten langer over en Held op SOCcen

drukte af in 2.47. Als je wil weten wie de 

zwakste schakel was, kijk dan naar alle 

tussentijden in de uitslagenlijst. Volgend 

jaar gaan we weer.

De estafette triathlon in Vathorst 

(Amersoort) was maar voor de fun, 

maar toch voelde menigeen de druk 

om te presteren. 3 SOC-teams gingen 

op een zonovergoten zaterdag 1 juni 

bij temperaturen van 25 graden en 

meer de strijd aan. Lieke (team SOC 

Girlpowerr) bleef na bijna een half 

uurtje zwemmen over 1.500 meter 

Jantien (Held op SOCcen) 6 seconden 

voor. Servje van Happy SOC zorgde 

er tijdens ruim 45 km fietsen voor dat 

de kleine achterstand die zwemster 

Sandra had opgelopen meer dan 

teniet werd gedaan door Johan in te 

halen. Girlpowerr Maaike zorgde er 

echter voor dat Ilona als eerste mocht 

gaan hardlopen. De vogel was 

gevlogen, want Myrthe en Monique 

konden haar niet meer achterhalen. 

http://nl.mylaps.com/evenementen/uitslagen/2019/jun/1/amersfoort/ODTrioInd.html


355: De zwakste schakel … (2) 

za 1-6-2019



355: De zwakste schakel … (3) 

za 1-6-2019



356: Spierpijn ??? !!! (1)

wo 6-6-2019

Deze week stonden er duo-circuittrainingen op 

het programma. Op alle trainingsavonden 

werden koppels gevormd; de een moest een 

heen en weertje hardlopen van 400 meter, terwijl 

de ander een van de vele krachtoefeningen 

moest doen op een circuitje. En dat dan om en 

om. Het leek zo onschuldig, maar op het eind 

was iedereen er wel klaar mee. Nu de spierpijn 

afwachten.



356: Spierpijn ??? !!! (2)

do 7-6-2019



357: Op een mooi Pinksterdag … (1) 

za 8-6-2019

Traditioneel de zaterdag voor Pinksteren de 

IJsselsteinloop. Kersvers vader Sander liep 

samen met zijn zwager Roy de 10 km. Ondanks 

gebrek aan slaap de afgelopen weken toch een 

mooie tijd. Irma, Heidi en Mark wandelden vanaf 

Maarsbergen 40 km voor het goede doel Spieren 

voor Spieren. En 2e Pinksterdag ´s ochtends 

meldden zich bijna 15 lopers op de Koningin 

Emmaweg voor een fartlek. Het zonnetje scheen 

nog lekker ☺ vanmiddag regen 



357: Op een mooi Pinksterdag … (2) 

za 8-6-2019



358: SOC fietst het hoger op ! (1)

zo 9-6-2019

De top van de Amerongse berg was tot nu toe het hoogste punt bij een officieel ritje 

van de SOC-fietsafdeling. Maar op 1e Pinksterdag “verbeterden” Ab en Johan dit 

record door tijdens een kleintje Luik-Bastenaken-Luik de 466 meter aan te tikken. Dit 

smaakt naar meer. Voorzichtig worden er plannen gemaakt voor de Marmotte in 

2021, op naar de 2.642 meter hoge Galibier in de Franse Alpen. Roy durfde de 

hoogtemeters nog niet aan en verdiende een medaille tijdens de platte Cycle Tour 

Amsterdam.



358: SOC fietst het hoger op ! (2)

zo 9-6-2019



359: Weer mooi weer bij LDH (1)

vr 14-6-2019

Vrijdagochtend regen, zaterdagnacht regen, maar vrijdagavond 14 juni was het tijdens 

de 15e Loop door Houten weer mooi weer. Een prikkend zonnetje en 20-25 graden. 

Duizenden lopers en vele kids deden weer mee aan een of twee rondjes Castellum of 

de kidsrun. Op het Oude Dorp was het weer een en al gezelligheid. Ook het SOC-groen 

was natuurlijk weer actief, onder andere met 3 hazen op de 10 km. En enkele 

Linielopers uit Schalkwijk testten ook alvast hun vorm. Na afloop natuurlijk weer de 

wedstrijdanalyse en naborrelen bij De Zwijger.



359: Weer mooi weer bij LDH (2)

vr 14-6-2019



359: Weer mooi weer bij LDH (3)

vr 14-6-2019



359: Weer mooi weer bij LDH (4)

vr 14-6-2019



360: Nacht van de Vluchteling (1)

zo 16-6-2019

Deze stond ook nog op de 

SOC-bucketlist ! 

Zaterdagnacht om 24.00 

uur werd vanaf diverse 

plaatsen in Nederland de 

Nacht van de Vluchteling 

gewandeld. Heidi, Patrick 

en Anja, en Gerry en 

Johan pakten dit event 

aan als training voor de 

Vierdaagse van Nijmegen. 

Met de trein naar 

Rotterdam, 40 km 

wandelen naar Den Haag, 

en weer met de trein terug 

naar huis. Een mooie 

route, met vlak voor de 

finish nog even over Het 

Binnenhof. De blaren 

vielen reuze mee, maar 

een middagdutje was wel 

nodig om weer een beetje 

fris en fruitig te zijn voor 

de rest van de dag.



360: Nacht van de Vluchteling (2)

zo 16-6-2019



361: Dwars door Utrecht / Viking medaille

zo 16-6-2019

2.800 deelnemers, met onder andere onze Tanja, stonden zondagochtend 16 juni aan de 

start van de Utrecht Urban Trail. Op een prachtig parcours door de binnenstad met maar 

liefst 19 locaties toonde Utrecht opnieuw dat cultuur en sport hand in hand gaan. Ruud 

hield er een paar gekneusde ribben aan over, maar verdiende op zaterdag wel een 

felbegeerde medaille door 2x in een kalenderjaar mee te doen aan een Strong Viking Run. 

En Lieke deed vandaag de Strong Viking Water Edition.



362: Geplaatst NK Slowbiking

za 22-6-2019

BREAKING NEWS op zaterdag 22 juni 2019: In een rechtstreeks duel met de nummers 

3 en 4 van dat moment verzekerde Johan zich net voor sluitingstijd 16.00 uur van een 

podiumplek tijdens de Houtense voorronde voor het NK Slowbiking. Nummers 1 en 2 

(ervaren slowbikers uit Velp en Tilburg) waren onbereikbaar voor hem met circa 10 min 

en 3 min, maar de 1 min en 28 seconden mocht er ook zijn. Omgerekend een snelheid 

van bijna 13 cm per seconde ☺ . Als beste Houtenaar mag hij 5 oktober in Amersfoort 

een gooi doen naar het Nederlands Kampioenschap. Hij heeft dan een extra handicap. 

Vandaag balanceerde hij nog op de oranje transporter van Gerry, maar tijdens het NK 

moet hij op een fiets van de organisatie. Heel veel succes gewenst!



363: Veldhoven 10 miles

za 22-6-2019

Op de 4e zaterdag van juni liepen Ilonka en Jan-

Peter ruim 16 km tijdens deze gezellige loop in 

het Brabantse. Het was pittig en warm, maar 

desondanks had JP nog een eindsprintje in de 

benen. Een goede voorbereiding voor de halve 

van Eindhoven in het najaar!



364: Steppen op de Rondweg (1)

zo 23-6-2019

Ter afsluiting van de fietsfeestweek in het kader van Fietsstad 2018 Houten was 

zondag 23 juni de Rondweg gedeeltelijk afgesloten. Fietsers, skaters en steppers 

mochten kregen voor een keer voorrang op het autoverkeer. De 12 groene SOC-shirts 

op de oranje kickbikes waren een mooi gezicht en scoorden daarmee na afloop een 

gratis waterijsje. Idee voor zondag 22 september tijdens autovrij zondag: een rijbaan 

van de Rondweg afsluiten (zodat het minimale autoverkeer in een richting door kan 

stromen) en de Halve marathon van Houten …



364: Steppen op de Rondweg (2)

zo 23-6-2019



365: Girls only

zo 23-6-2019

Mannen niet welkom, alleen girlpower. 

Voorheen werd deze vrouwentriathlon in 

Utrecht georganiseerd, maar vanwege de 

toenemende drukte is uitgeweken naar 

Beusichem. In en rondom de recreatieplas 

zwom en fietste onze Lieke, en liep ze ook 

nog even hard tijdens haar 1/8 triathlon, 

persoonlijk gecoached door Maaike. 

Gefeliciteerd met je nieuwe PR.



366: Strijdende ridders (1)

ma 24-6-2019

Maandagavond 24 juni was weer de 

traditionele slot-verrassingstraining voor de 

zomervakantie, dit keer onder subtropische 

omstandigheden. Diverse sport en spel met 

thema riddertoernooi, zoals stokpaardenrace, 

touwhangen, ringsteken en hoepelgooien. En 

tussendoor water, fruit en crackers om het 

zoutgehalte weer aan te vullen. Na afloop werd 

de SOC-wisselbokaal natuurlijk weer 

uitgereikt. Het komend jaar staat die op 

schoorsteen bij Yanda, Hans, Janneke, 

Marleen, Frank of Kim.



366: Strijdende ridders (2)

ma 24-6-2019



366: Strijdende ridders (3)

ma 24-6-2019



367: Weer: TOP, parcours: TOP, lunch: TOP (1)

zo 30-6-2019

30 juni 2019, de 3e Linieloop was weer TOP. Onze Carmen kan samen met haar mede-

organisatoren weer terugzien op een geslaagd evenement. Volle bak aan 

inschrijvingen, en gelukkig niet zo heet als gisteren. Hardlopen, trailrunnen, wandelen 

en kidsrun, alles kon vandaag in Schalkwijk. En na afloop voor iedereen een lekkere 

hap. Op naar de 4e editie.



367: Weer: TOP, parcours: TOP, lunch: TOP (2)

zo 30-6-2019



367: Weer: TOP, parcours: TOP, lunch: TOP (3)

zo 30-6-2019



368: Overzomeren

ma 01-7-2019

De eerste SOC-zomertraining zit er weer op. Met een flinke opkomst waaronder 3 

sportieve Schalkwijkse ladies op de racefiets. Voor zomerse begrippen een pittig 

programma, maar tijdens de seriepauze even langs een watertappunt bij Ruud thuis, en 

na afloop de traditionele waterijsjes in de achtertuin.



369: Hardlopen en meer …

zo 7-7-2019

Toen SOC begin 2016 werd opgericht 

hadden we een doel: niet alleen 

hardlopen, maar ook vele andere 

buitensportactiviteiten. Met gepaste 

trots durven we te zeggen dat dit 

gelukt is. Natuurlijk is er dit weekend 

ook hardgelopen (onder andere Hans 

tijdens de Ekiden 2019, een 

estafettemarathon in Rotterdam), 

maar ook werd er gewandeld 

(voorbereiding Vierdaagse Nijmegen) 

en gefietst. Lieke combineerde weer 

3 sporten op de Olympische afstand 

bij de triathlon Utrecht. Gefeliciteerd 

met je PR!



370: Marmotte in 2021?

zo 7-7-2019

Op de bucketlist van iedere toerfietser: de Marmotte

in Frankrijk over 4 zware alpencols: de Glandon, 

Télégraphe, Galibier en Alpe d’Huez. 174 km, 5.000 

hoogtemeters, 7.500 deelnemers en 45 

nationaliteiten. Vandaag, zondag 7 juli 2019, was de 

38e editie. Een deel van het SOC-peloton fietste 

vandaag 110 km tijdens de Tour d’Utrecht, en de 

anderen 55,000 km, als voorschot op een 55,000ste 

verjaardag, maar maakte wel plannen voor de 

Marmotte in 2021. Wie weet staan we dan aan de 

start …



371: Vooruit met de geit (1)

ma 8-7-2019

Nog nooit zo gelachen tijdens het hardlopen als in groep 1-2 tijdens de 2e SOC-

zomertraining op maandag 8 juli. Het begon serieus met de redding van een geit die in 

het water was geplonst, door held van de dag Frank. Op het Klompenpad in Schalkwijk 

hebben we vervolgens een intervaltraining gedaan samen met een stuk of 10 geiten en 

bokken. Wij hard, zij ons achtervolgen. Wij seriepauze, zij ook rustig aan. Na afloop nog 

een finishfoto onder het spandoek van de Tour de Schalkwijk, en nog 55 soesjes 

opgegeten in verband met een jarige job. Met dank aan de gastvrijheid van onze Michelle 

en Peter.2021. 



371: Vooruit met de geit (2)

ma 8-7-2019



371: Vooruit met de geit (3)

ma 8-7-2019



372: SOC-teamNL-NYCM

za 13-7-2019

Zondag 3 november hebben we al een hele lang tijd in onze agenda aangekruist: de 

New York City Marathon. Eind oktober reizen we met 15 lopers + 7 supporters af naar 

Amerika. Sinds vandaag hebben we onze eigen oranje shirts, een mooi gezicht samen 

met het SOC-groen tijdens de tempoduurloop. Van onze medesponsor Vasco Consult

kregen we allemaal ook een mooie badhanddoek. Vanaf maandag 5 augustus beginnen 

we aan onze driemaands-marathonvoorbereiding. Blijf ons volgen via de social media. 

We hebben er zin in!

https://www.vasco-consult.com/
http://soesenzo-outdoor.nl/wp-content/uploads/2019/07/mini-20190713_SOC_team_NL_NYCM_2019_IP.jpg


373: De kop is eraf (1)

di 16-7-2019

Na 2017 staat de Vierdaagse van 

Nijmegen voor de 2e keer op de SOC-

kalender. Vandaag, dinsdag 16 juli, de 

eerste dag zonder blaren doorgekomen. 

Op naar de volgende 40 km (en Mark 50 

vanwege zijn 50e verjaardag). Vrijdag 

hopen we alle zeven te finishen op de 

Via Gladiola



373: De kop is eraf (2)

di 16-7-2019



374: Flamingo roze woensdag (1)

wo 17-7-2019

De tweede dag van de 

Vierdaagse zit er ook weer op. 

Nog steeds geen blaren, wel 

vermoeide voeten die weer 

een uurtje of 15 mogen 

herstellen. Vandaag een mooie 

dag gehad met sfeervolle 

doorkomsten door onder 

andere Wijchen. Mark moest 

weer een lusje van 10 km 

extra. Hij mocht echter bijna 2 

uurtjes eerder starten, en was 

iets eerder binnen op de 

Wedren dan de SOC-40km-

lopers. De woensdag staat 

traditioneel in het teken van 

de kleur roze. Onze flamingo 

Patrick heeft zichzelf en de 

toeschouwers de hele dag 

prima vermaakt. Morgen gaan 

we de “bergen” in.



374: Flamingo roze woensdag (2)

wo 17-7-2019



375: Bergen overleefd ☺ (1)

do 18-7-2019

Bekend terrein tijdens de 3e dag van de Vierdaagse: de heuvels tussen Groesbeek en 

Berg en Dal. Vandaag al weer lekker wandelweer en onderweg kleine pannenkoekjes. De 

eerste SOC-cers waren om 12.00 uur binnen, en moesten zelfs nog even wachten voor 

het afmelden. Alle 7 gefinished, nog een keer herstellen en dan op naar de Via Gladiola!



375: Bergen overleefd ☺ (2)

do 18-7-2019



376: Anderhalf miljoen stappen (1)

vr 19-7-2019

Meer dan 1.500.000 stappen deden Irma, Heidi, Anja, Gerry, Mark, Patrick en Johan 

tijdens de 103e Vierdaagse van Nijmegen. En wat hebben ze het getroffen met het weer! 

Vandaag (zaterdag 20 juli) regen en onweer, maar de afgelopen week vier super 

wandeldagen: droog en zonnig, maar niet te warm. De Via Gladiola was weer een groot 

feest. Op naar het gouden kruis (10x) en in 2020 nog meer SOC-wandelaars?



376: Anderhalf miljoen stappen (2)

vr 19-7-2019



376: Anderhalf miljoen stappen (3)

vr 19-7-2019



377: Komkommertijd (1)

zo 4-8-2019

Weinig hardloopevenementen in de zomervakantieperiode … maar nog wel enige 

nieuwsfeiten: hitterecord – verjaardag Eric – variatiekilometers – seriepauze –

waterijsjes – girlpowerrr tijdens weekendtraining (waar zijn de SOC-mannen?) –

groepselfie. Als jullie nog vakantie-actie-foto’s hebben, stuur ze dan naar ons op!



377: Komkommertijd (2)

zo 4-8-2019



377: Komkommertijd (3)

zo 4-8-2019



378: 1e training richting NYCM (1)

za 10-8-2019

De helft van SOC-team-NL is nog op vakantie, maar de thuisblijvers hadden vanochtend, 

zaterdag 10 augustus, de 1e duurlooptraining voor de NYCM. Ruim 15 km via onder 

andere het Jaagpad langs de Kromme Rijn. De komende 12 weken zal de duur en/of de 

afstand worden opgevoerd naar een 30km-plus langzame duurloop medio oktober. En 

dan uitrusten en koffers pakken naar de USA. Het is nu echt begonnen !



378: 1e training richting NYCM (2)

za 10-8-2019



379: Spooktrail ???

za 10-8-2019

Ken je dat verhaal 

van die groep SOC 

trailrunners die 

vanmiddag om 13.30 

uur aan de start zou 

staan van een 

spooktrail? Stop 

maar, spoken 

bestaan niet. 

Volgens jaar hopen 

we WEL mee te 

doen met de 14 km 

Trail de Fantomes in 

de Belgische 

Ardennen.



380: Lange bergen + korte dalen

vr 16-8-2019

Het bewijs dat velen ook de 2e training van het SOC-zomerschema volgen. Op het 

programma stond 1-7-1-6-1-5-1-4-1-3-2-1 minuten tempo, telkens afgewisseld met 1 

minuut dribbel. Zie hier enkele van de Garmin-analyses die via de NYCM-app met 

elkaar werden gedeeld. De steeds korter wordende tempo-intervallen en de pauze-

minuutjes zijn goed te zien. De tweede loper is de warming-up vergeten of had de 

Garmin pas later ingedrukt? Marathonlopers doen dus niet alleen maar duurlopen, 

maar ook intervallen. Het lichaam moet prikkels hebben!



381: Uit zomerslaap ontwaakt

za 17-8-2019

De komkommertijd is bijna voorbij en 

de SOC-lopers komen weer uit hun 

zomerslaap. Brenda gaf vanmiddag 

het goede voorbeeld tijden de 10 km 

trail rondom de Amerongse Berg. En 

de NYCM-shirtjes waren ook weer op 

pad, met uitzondering van Rudi die 

zijn oranje shirtje niet kon vinden. 

Zonder hulp van Geertje heeft hij hem 

na afloop weer gevonden, topper!



382: Laatste waterijsjes

ma 19-8-2019

Maandagavond 19 

augustus was alweer de 8e 

en laatste gezamenlijke 

SOC-zomertraining. De 

echte zomer is even ver te 

zoeken, maar de raketjes 

en perenijsjes smaakten 

toch prima. Vanaf 

donderdag is SOC een 

weekje dicht in verband 

met vakantie zodat we 

maandag 2 september fris 

en fruitig aan het 

najaarsblok kunnen 

beginnen.



383: SOC-najaarsactiviteiten

wo 21-8-2019

Nog ruim een week zomervakantie in onze regio, en dan beginnen de scholen weer. 

En natuurlijk ook de vele najaarsactiviteiten van SOC. Niemand hoeft zich te vervelen.



384: Laatste vakantiekilometers

za 24-8-2019

De frustratie” van menig vakantie vierende hardloper: “Waar 

vind ik een vlak en veilig rondje?” Als je dat niet kan vinden, dan 

zit er maar een ding op: op de hardloopband. Wel een mooi 

uitzicht! Een groepje NYCM-runners had meer geluk. Zij sloten 

aan bij de eerste gezamenlijke Rijnmond-Marathonreizen 

training langs de Rotte. Zo vlak als een duppie. En soms vraagt 

een bekende local tijdens de vakantie of hij met jou op de foto 

mag ☺



385: Warme Veluwse trailrun

za 31-8-2019

Zaterdag 31 augustus de laatste echt warme dag? Ilonka, Irma en Marieke mochten 

nog een keer afzien in de zon tijdens de Veluwse trailrun. Een prachtig parcours, 25 

km, wel pittig en een lekkende camelbag die een zeiknatte broek veroorzaakte hielp 

niet mee maar hield de boel wel koel houden.



386: We wijn weer begonnen !

ma 2-9-2019

Maandag 2 september de start 

van de reguliere SOC-

trainingen. De opkomst bij de 

eerste trainingen was enorm, 

we misten alleen Gerry. Zij 

neemt even gas terug 

vanwege een longontsteking 

opgelopen van tijdens de 

vakantie. Gelukkig hebben we 

een mooie groep trainers die 

ervoor zorgen dat alle 

trainingen gewoon doorgaan. 

Het is snel donker, de gele 

hesjes moeten weer uit kast.



387: Plensbuien in Bunnik (1)

za 7-9-2019

Bunniks Mooiste op zaterdag 7 september sloeg dit jaar niet op het mooie weer. De 

lopers kregen diverse regenbuien over zich heen. De regenbogen die daarna 

ontstonden als de zon weer scheen zorgden wel voor mooie plaatjes. SOC was ruim 

vertegenwoordig, op zowel de 6 km als 12 km. En HET bewijs is geleverd dat mannen 

lijden aan zelfoverschatting: de 3 SOC-jongens op de 12 km hadden allen een veel 

groter verval (gemiddeld ruim 1 minuut) dan de 7 SOC-meisjes (gemiddeld 7 

seconden). Johan ter Schegget liep zondagochtend de Urban Trail in Utrecht en had 

geen last van de regen.



387: Plensbuien in Bunnik (2)

za 7-9-2019



388: SOC-najaarskalender is uit !

ma 9-9-2019

Voor het najaar 2019 staan weer vele events op het programma. Als je mee wilt doen, 

schrijf dan je naam op het grote bord bij Body Business en/of meld je bij ons aan. Wij 

voegen je dan toe aan de SOC-event-app zodat we gezamenlijk naar zo’n event 

kunnen toe trainen/leven.



389: 7x Lekbrug Vianen (1)

zo 15-9-2019

Zondagochtend 15 september SOC-heuveltraining op locatie. Start- en finish dit keer 

het kantoor van Geertje in Vianen. De NYCM-lopers vertrokken om 7.30 uur voor 180 

minuten langzame duurloop met 7x de Lekbrug. De andere SOC-cers sloten 

halverwege aan voor 16 km. We mochten niet harder dan 6.00 min per kilometer te 

lopen, anders kreeg je een strafpunt. De definitieve “verliezer” is nog niet bekend, 

maar moet voor de volgende weekendtraining iets lekkers bakken. Vandaag hadden 

we ook al appeltaart, terwijl het niet eens de herstelweek is.



389: 7x 

zo 15-9-2019



390: Een fartlek is wel leuk (1)

za 21-9-2019

Een fartlek (Zweeds voor ”spelen met snelheid”) is een training waarbij je speels met 

je loopsnelheid omgaat. Je verhoogt of verlaagt je tempo wanneer je maar zin hebt. 

Zaterdagochtend was de SOC-weekendtraining in de vorm van een fartlek. De 

gezamenlijke conclusie na afloop: een fartlek is wel leuk !



390: Een fartlek is wel leuk (2)

za 21-9-2019



391: Tussen Mickey Mouse en Pluto

zo 22-9-2019

Gabrielle had zondag 22 september een mooie 

plek uitgekozen voor haar debuut op de halve 

marathon: kriskras door het park langs alle 

Disney figuren van Euro Disney Parijs. De 

wekker moest wel vroeg worden gezet want de 

start was al om 7.00 uur. Na afloop een 

dikverdiende supermedaille.



392: Laatste Amerongse Berg 2019?

zo 22-9-2019

SOC is “Hardlopen en meer”, waaronder zo af en toe een ritje op de fiets. Omdat de 

fiets binnenkort de schuur in gaat, profiteerden Eric en Johan vandaag nog even van 

het fantastische weer. Voor de laatste keer in 2019 een rondje Amerongse Berg, met 

appeltaart met slagroom op een terras bij de molen van Wijk bij Duurstede.



393: Hot, hotter, hotst (1)

zo 22-9-2019

Iedere organisator van een openlucht-event hoopt op mooi weer, maar TE mooi weer 

is ook weer niet goed. De Dam tot Damloop startte met een mooi najaarszonnetje, 

maar ’s middags liep de temperatuur flink op. De organisatie wilde geen risico’s 

nemen en liet de laatste 4.000 van de 46.000 (!) deelnemers niet meer van start gaan. 

Alle 14 SOC-cers waren toen al onderweg of al veilig binnen na 10 Engelse mijlen van 

Amsterdam naar Zaandam. Anja en Leo ontweken de warmte en liepen de avond 

ervoor de Damloop by Night..



393: Hot, hotter, hotst (2)

zo 22-9-2019



394: Hart onder de riem

ma 23-9-2019

Onze Gerry was de afgelopen weken geveld door een longontsteking, en moesten we 

zo af en toe vastbinden voor de noodzakelijke rust. Gelukkig gaat het nu de goede 

kant weer op. Deze week nog even rust, en dan mag ze weer voorzichtig op “halve 

kracht” gaan lopen, hopelijk nog net op tijd voldoende kilometers gemaakt om te 

finishen in de NYCM.



395: Bananenbrood weer goedgekeurd

wo 25-9-2019

Deze week was het weer herstelweek, met daarbij natuurlijk het zelfgebakken 

bananenbrood van Gerry. De woensdagochtend groep van 25 september, een mooi 

clubje dames en NIELS, vond het ook prima smaken...



396: Grote blauwe pieken

do 26-9-2019

De donderdagvondgroep trof het niet. Juist vanaf 20.00 uur waren er grote blauwe 

pieken te zien op buienalarm. Schuilen had geen enkele zin, het werd een uurtje lopen 

in de regen. Ook Marleen en Michelle gingen vanavond in Schalkwijk door weer en 

wind.



397: Het kon nog natter … (1)

za 28-10-2019

Vorig weekend nog naar het 

strand, maar in het laatste 

weekend van september heel veel 

regen. Zaterdagochtend trof 

NYCM-loopster Demi het nog aan 

de kust, maar ’s middags was het 

vooral binnen blijven. Ilona had het 

beter voor elkaar. Op zakenreis in 

Shanghai (China) met 25 graden 

nog even 17 km gelopen. SOC 

goes international. Zondagochtend 

weer regen tijdens de 

weekendtraining en ook voor de 

duurlopers. Gedumpt vlak bij 

Amersfoort, 2,5 uur lopend naar 

huis. Ilonka ging voor niets 

richting Den Helder, de halve van 

Texel werd afgelast. Alsnog ’s 

middags de Posbankloop gedaan, 

het was even droog, maar daarna 

weer veel regen. De herfst is echt 

begonnen.



397: Het kon nog natter … (2)

za 28-10-2019



398: Kansloze kwartfinalist

za 5-10-2019

Tijdens de Houtense voorronde (22 juni) had Johan zicht geplaatst voor het NK 

Slowbiking in Amersfoort. Zaterdagmiddag 5 oktober was het zover. 10 geplaatsten 

namen het tegen elkaar op via een knock-out-systeem. Johan had de pech dat hij als 

eerste kwartfinalist tegen de nummer 2 van de laatste 3 jaar moest. Na 44 seconden 

kon hij weer naar huis. De nieuwe kampioen Slowbiking deed in de finale ruim een uur 

over 11 meter.



399: Brienenoordbrug: weer wind en regen

zo 6-10-2019

Het aftellen is nu écht begonnen. De laatste zware loodjes in de voorbereiding voor de 

NYCM zijn in het zicht. Op zondag 6 oktober was er de traditionele afsluiting van de 

Rijnmond Marathonreizen trainingslopen en wel de beklimming van de van 

Brienenoordbrug. In totaal 4 ronden met 8 keer een beklimming van de brug die een 

hoogteverschil kent van ca. 40 meter (4% helling). Daarnaast ieder rondje nog een stukje 

vals plat. In totaal een duurloop van iets meer dan 28 km. 11 SOC-NYCM-runners waren 

van de partij.



400: Dichter bij huis …

zo63-10-2019

Dichter bij huis ook nog sportieve 

prestaties. De SOC-woensdagavond-

groep was goed vertegenwoordigd in 

de Devil’s Trail in Doorn. Ze deden 

even de 16 km over de hellingen en 

door het zand van de Utrechts 

Heuvelrug. Anderen waren actief 

tijdens de 5 of 10 km Singelloop in 

Utrecht.



401: LTM (1)

za 12-10-2019

LTM, een begrip in Twente, en een van de SOC special events 2019. Maar liefst 14 

SOC-cers, verdeeld over 9 koppels, stonden zaterdagochtend 12 oktober aan de start 

van de 12e Landgoed Twente Duo Marathon. Afgelopen paar jaar onder zomerse 

omstandigheden, maar helaas dit jaar regenachtig. De sfeer was er niet minder om. 

Prachtige omgeving, en 10 tussenstops met heerlijke streekproducten. Lekker Twents. 

Wat ons betreft volgend jaar weer op kalender en bungalowtjes alvast reserveren.



401: LTM (2)

za 12-10-2019



401: LTM (3)

za 12-10-2019



402: Eerst halve marathon Karen

zo 13-10-2019

Zondag 13 oktober was het weer een invasie van 

lopers in Eindhoven. Dit keer alleen SOC-cers op 

de halve marathon en de 10 km. Het was warm, 

zonnig en broeierig in het zuiden en de lopers 

hebben dat geweten. Desondanks liep onze 

trainster Karen met 2.02 een mooie tijd op haar 

eerste halve. Demi, Gerry en Mark gingen voor 

de kilometers op weg naar hun NYCM. Yanda, 

Marieke en Rudi deden dat een dag eerder al 

tijdens een inmiddels traditionele duurloop van 

Hilversum naar Houten.



403: Voorbereidingen

di 22-10-2019

Afgelopen week was de week van de voorbereidingen. Team Soesenzo 342 doet in het 

Pinksterweekend 2020 weer mee met de Roparun en gaat daarbij weer geld inzamelen 

voor het goede doel: kankerpatienten. Dinsdagavond was de eerste 

grootteamvergadering. Vrijdagavond was voor de NYCM-lopers de laatste briefing van 

Rijnmond Marathon Reizen in Rotterdam. Nog maar 2 weken, het wordt nu echt 

spannend!



404: Stiekem richting 3.20 (1)

zo 20-10-2019

Arnout wilde in zijn 3e marathon 

graag voor het eerst onder de 3.30 

lopen. Zijn intimi wisten echter dat hij 

de lat nog iets hoger had gelegd. In 

Amsterdam trof hij ideale 

weersomstandigheden om zijn 

gedroomde tijd na te jagen. Zijn 

startnummer was opgespeld door zijn 

hardloop-moeder dus dat moest goed 

komen :-). En ook voor het eind had 

hij persoonlijke hulp geregeld. Een 

klein dipje na 35 km, maar in volle 

sprint bereikte hij de finish in het 

Olympisch stadion in 3.20.02. Achter 

al dit geweld liep Esther ook een 

super-marathon. In een mooie vlakke 

race liep deze diesel naar een keurige 

4.15. Linda deed het iets bescheidener 

met 8 km. Het was voor iedereen 

genieten in de hoofdstad.



404: Stiekem richting 3.20 (2)

zo 20-10-2019



405: Van alles wat

zo 20-10-2019

Dichter bij huis werd dit weekend ook nog gesport. Paul was zondag actief tijdens de 

Maliebaanloop in Utrecht. Linda deed een dag eerder mee aan de eerste editie van dit 

Waterliniewandeltocht; 17,5 km langs de Utrechtse forten van de Nieuwe Hollandse 

Waterlinie. En de SOC-weekendtraining was weer een natte bedoeling.



406: Officiële opening (1)

za 26-10-2019

De eerste kilometertijd is gezet: 3.27. Vanochtend was wethouder van sport Kees van 

Dalen de startloper van een van de estafetteteam tijdens de officiële opening van 

SOC-kilometer-markeringen in Houten. Verzonnen door Petra van de 

woensdagochtend, door SOC verder uitgewerkt op vier rode fietspaden en door de 

gemeente uitgevoerd. Fietsstad Houten voortaan ook hardloopstad? Volgend jaar 

organiseren we een record-wedstrijd waar iedere Houtenaar een km-PR kan vestigen.



406: Officiële opening (2)

za 26-10-2019



408: Uitzwaaitraining

zo 27-10-2019

Nog 7 nachtjes slapen en dan gaat het eindelijk 

gebeuren, de marathon van NY. Vanochtend de 

uitzwaai-training gehad, we zijn er nu echt 

helemaal klaar voor! Sommigen van ons worden al 

wel een beetje zenuwachtig, maar we hebben er zin 

in. Wil je ons op de voet volgen, download dan de 

NYCM-app. Denk wel aan de 6 uur tijdsverschil. 

Ilona bijt om 16.10 uur Nederlandse tijd het spits af, 

en om 17.00 uur zijn we alle 14 onderweg. En we 

hopen elkaar natuurlijk allemaal weer te zien bij de 

finish in Central Park.



409: 100% finish in NYCM  (1)

zo 3-11-2019

Het laatste SOC-special-event van 2019 zit er helaas op: 14 SOC-cers, 14 medailles, 7 

fantastische supporters, 5 debutanten, 10 persoonlijke records, 2 negatieve splits, we 

deden er gemiddeld 4.27.21 over. Welke marathon gaan we volgend jaar lopen?



409: 100% finish in NYCM  (2)

zo 3-11-2019



409: 100% finish in NYCM  (3)

zo 3-11-2019



409: 100% finish in NYCM  (4)

zo 3-11-2019



410: Houten medailles in ZHL (1)

zo 17-11-2019

Dit keer iets minder SOC-cers actief in het 

Zevenheuvelenloop-weekend. Bianca, Leo en 

Anja beten het spits af tijdens een sfeervolle ZHL-

nachteditie. En op zondag liepen 6 van ons onder 

ideale omstandigheden hun 15 km. Bij de top 

dames zelfs een wereldrecord op de weg. En een 

duurzame noviteit: een houten medaille. In 2016 

waren we met 28 lopers. Volgend jaar weer?



410: Houten medailles in ZHL (2)

zo 17-11-2019



411: Warme chocolademelk, lekker !

zo 24-11-2019

24 november was alweer de 16e chocolademelkloop in Het Pasbos (waar wij meestal 

heen gaan voor onze bostraining). Niet echt bekend bij het grote publiek, maar 

jaarlijks toch 1.500 deelnemers. Met natuurlijk ook weer SOC-groen.



412: Wie jarig is trakteert …

wo 27-11-2019

De woensdagavond groep van 27 november werd getrakteerd op fikse regenbuien, 

maar ook op petit fourtjes. En een dag later gratis spierpijn van de Iron Qube.



413: Hardloop-piet bij bootcamp (1)

zo 1-12-2019

Ondanks zijn drukke agenda wilde de HARDLOOP-piet zondagochtend 1 december 

toch mee doen met de SOC-pepernotenbootcamp. Het had flink gevroren afgelopen 

nacht, maar om 10.00 uur scheen het zonnetje al lekker, en de gevarieerde 

bootcampoefeningen zorgen ervoor dat we het niet koud meer hadden. Tijdens en na 

afloop smaakten de pepernoten en chocolademelk prima, ook bij de kleine hulp-piet.



413: Hardloop-piet bij bootcamp (2)

zo 1-12-2019



413: Hardloop-piet bij bootcamp (3)

zo 1-12-2019



413: Hardloop-piet bij bootcamp (4)

zo 1-12-2019



414: Gauw vergeten

zo 8-12-2019

Er zijn van die ochtenden dat het (bijna) alleen 

maar regent en waait. Zondagochtend 8 

december was er weer zo een om gauw te 

vergeten. De opkomst bij de weekend-

duurloop was mede daarom minimaal, alleen 

een paar bikkels :-). Ilonka en Ilonka sloten 

deze SOC-krachtweek in stijl af met een 5%-

heuveltraining. En Jacqueline deed Eindhoven 

nog even aan voor een Urban Trail. 



415: Kerstman en foute kersttruien (1)

za 14-12-2019

Zaterdag 14 december was het de bedoeling dat we onze PR’s op de SOC-km-

markeringen zouden verbeteren maar de wind was toch wel spelbreker. We hielden het 

dit keer gelukkig wel droog, en gingen op het eind nog even op de foto met de 

Kerstman van de Houten Santa Run die ’s middag werd gehouden. Anja en Linda 

trokken hun foute kersttruien aan tijdens de Ugly Sweater Run in Amsterdam.



415: Kerstman en foute kersttruien (2)

za 14-12-2019



416: Superslotweek (1)

ma 16-12-2019

Maandagavond 16 december was de traditionele slottraining van 2019. Een mooie 

opkomst, de keuken op de Koningin Emmaweg was behoorlijk vol. De lopers kregen 

een speurtocht voorgeschoteld: via Whatsapp kregen ze foto´s toegestuurd waarmee 

ze een route moesten lopen. Op 5 “rustpunten” stond kerstlekkers klaar, met dank aan 

de gastvrijheid van onze leden Jos, Mirjam, Peter, Maaike, Eric en Irma. Na afloop 

gluhwein, chocolademelk en nog meer lekkers. Op de woensdag en donderdagavond 

ook nog slotborrels met wodka-caramel en hazelnootchocoladetulband.



416: Superslotweek (2)

ma 16-12-2019



416: Superslotweek (3)

ma 16-12-2019



416: Superslotweek (4)

ma 16-12-2019



417: Pee-erretjes op de valreep

za 21-12-2019

Zaterdag voor kerst stond Linschoten op het programma. 

Enkelen van ons liepen de 10 km, en Janneke en Jeanine 

gingen voor de halve. Zij hadden persoonlijke hazen 

ingehuurd en verbeterden beiden nog even hun PR, ruim 

onder de 2 uur. Als je ook een keer begeleid wil worden op 

jouw favoriete afstand, laat het ons dan weten en wij 

proberen een SOC-haas voor je te regelen. “s Avonds nog 

een laatste borrel bij de Zwijger, 2019 zit er nu echt bijna op.



418: DKDL

vr 27-12-2019

Volgens de eigen website is de DerdeKerstDagLoop in Arnhem een van de mooiste en 

zwaarste halve marathons van Nederland. SOC was erbij op zaterdag 27 december en 

inderdaad, wij vonden het een mooi parcours. Ook wel pittig, vooral het klimmetje na 

ca. 18 km viel tegen. Wel jammer dat het rondje volgens ons een paar honderd meter te 

kort was. Maar per saldo zeker een aanrader na twee kerstdagen met eten en drinken. 

De snert na afloop smaakte trouwens ook prima.


