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Bij de Bink Kids Run zijn jÚllie onze uitblinkers!   

Succes en véél plezier!
           
           

Bink heeft kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en bso's in Hilversum, Soest, Soesterberg en Huis ter Heide.

Loop jij warm voor onze kinderopvang? Bekijk onze vacatures op werkenbijbink.nl
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Muziekids het nieuwe goede doel van Hilversum City Run

’Het voelt als een warm bad dat  
we door Hilversum worden omarmd’

Een Muziekids Studio in elk ziekenhuis. Dat is de ambitie van Muziekids, 
het nieuwe goede doel van de Hilversum City Run in 2019! In aanloop naar 
het tienjarig bestaan, heeft oprichter en directeur van de stichting Rob-
bert de Vos, het idee op een kantelpunt te staan: “In het oog van een or-
kaan is het oorverdovend stil. We hebben een stormachtige ontwikkeling 
achter de rug, maar staan op het punt om nu de tweede fase in te gaan. Je 
merkt aan alles dat er nu heel veel mensen om ons staan en die allemaal op 
de juiste plek zitten. Klaar om nu door te groeien.”

Eigenlijk heeft Robbert de Vos niet 
zoveel zin in een interview. “Dan 
staat mijn naam daar weer bij, ter-
wijl ik helemaal niet belangrijk ben. 
Het gaat in alles om de kinderen. Wij 
streven ernaar om het kinderen in 
ziekenhuizen naar de zin te maken. 
Zij moeten even de pijn, het verdriet 
en het gemis van thuis kunnen ver-
geten. Muziek speelt daarin een cru-
ciale rol.”

Om de doelstelling kracht bij te zet-
ten zijn inmiddels in vijf verschillen-
de ziekenhuizen Muziekids Studio’s 
verschenen. In Almere, Blaricum, 
Hilversum, Tilburg en Utrecht zijn 
studio’s te vinden die dagelijks door 
kids worden bezocht. Daar worden 
ze opgevangen door de medewer-
kers van Muziekids die de jonge pa-
tiëntjes begeleiden bij het maken 

van muziek. “Vergis je niet,” zegt De 
Vos. “Jaarlijks belanden meer dan 3 
miljoen kinderen in de leeftijd van 0 
tot 20 in het ziekenhuis. Dat kan voor 
een botbreuk of gat in het hoofd zijn, 
maar er zijn helaas ook veel kinderen 
met ernstigere ziekten.”
“Onze laatst geopende studio is in het 
Prinses Máxima Centrum in Utrecht. 
Daar heb je alleen maar kinderen met 
kanker. Onze medewerkers gaan daar 
‘s ochtends eerst vaak naar de afde-
lingen om op de kamers van die kids 
samen muziek te maken. Ook komen 
ze heel vaak naar onze studio om daar 
zelf iets te doen. Dat is hartverwar-
mend om te zien, maar je wordt er 
ook met de neus op de feiten gedrukt. 
Onlangs was daar een jongen aan het 
spelen, maar moest ineens stoppen, 
want zijn alarm gaf aan dat hij weer 
een chemo moest ondergaan. Dat 

is confronterend, maar tegelijkertijd 
ben ik blij dat hij de tijd daarvoor bij 
ons heeft doorgebracht. Een mooie 
muzikale afleiding.”

Beroemde muzikant 
Aan elke studio is ook een beroem-
de muzikant, terwijl ook andere be-
kende Nederlanders inmiddels hun 
naam aan Muziekids hebben verbon-
den. René Froger, die op 14 april bij de 
Hilversum City Run aanwezig is, is ver-
bonden aan de studio’s in het Tergooi 
Ziekenhuis in Blaricum en Merem in 
Hilversum. Na de voltooiing van het 
nieuwe ziekenhuis in Hilversum ver-

schijnt daar een nieuwe studio van 
Muziekids. In Almere manifesteert 
Ali B zich als ambassadeur en Guus 
Meeuwis is ‘onze man in Tilburg’.

De nieuwste studio is te vinden in 
Utrecht die in juni 2018 door Armin 
van Buuren werd geopend. Verder 
staan momenteel Nick & Simon en 
Giel Beelen om hun naam te verbin-
den aan studio’s in respectievelijk Be-
verwijk en Haarlem, terwijl er ook nog 
plannen liggen voor faciliteiten in on-
der meer Amsterdam. Onlangs heeft 
het populaire DJ-duo Lucas &amp; 
Steve ook aangegeven zich graag 

in te willen zetten voor Muziekids. 
Robbert de Vos: “We willen uiteinde-
lijk in elk ziekenhuis een Muziekids 
Studio, maar daar is uiteraard geld 
voor nodig. Het voelt als een warm 
bad dat we door Hilversum, zowel 
gemeente als bedrijfsleven, worden 
omarmd. Ook de tomeloze inzet van 
onze ambassadeurs, medewerkers 
en talloze vrijwilligers geeft dagelijks 
een energie-boost. Dat we dan ook 
nog het nieuwe goede doel zijn van 
de Hilversum City Run, maakt alles 
alleen maar mooier. Wij zijn er klaar 
voor om die tweede fase van de or-
kaan in te stappen.”

Hilversum City Run hamert op  
een goede voorbereiding

Het is nu nog even koffiedik kijken wat de weergoden voor de Hilversum 
City Run in petto hebben op 14 april. Weersomstandigheden hebben ech-
ter onmiskenbaar invloed op het verloop van de (prestatie)loop en ook de 
gezondheid. De temperatuur speelt een rol, maar ook de luchtvochtigheid 
mag niet worden uitgevlakt.

En iedereen reageert weer anders op 
die omstandigheden. Wat dat betreft 
is er geen gemene deler. Fred Verkerk, 
binnen de organisatie van Hilversum 
City Run verantwoordelijk voor de 
‘gezondheidszorg’: “Er zijn heel veel 

factoren van invloed op hoe je je 
voelt. Het is natuurlijk een cliché, maar 
belangrijkste is dat je naar je lichaam 
luistert. Als de temperaturen richting 
de 20 graden gaan is het eigenlijk 
net iets te warm. Gelukkig weten de 

meeste mensen wel hoe ze daar mee 
om moeten gaan, maar ik wil hen wel 
wat tips mee geven.”
Drinken is wel het devies voor vrijwel 
alle lopers. “Neem dan lauw water,” is 
het advies. “Te koud water kan buik-
krampen veroorzaken. En te weinig 
drinken, leidt vaak tot hoofdpijn. Ver-
der is luchtige kleding aan te bevelen. 
Wellicht moet je bij warmte je verwach-
ting over de eindtijd bijstellen. Het kan 
zijn dat die prognose iets naar beneden 
moet vanwege de temperatuur. Dat 
is niet erg en moet je ook niet als een 
teleurstelling ervaren, want de gezond-
heid is voor ons het belangrijkste.”

Hilversum City Run werkt samen met 
het Rode Kruis. Langs het parcours zijn 
zo’n 40 medewerkers van het Rode 
Kruis te vinden. Bovendien zijn er di-
verse waterpunten ingericht en bij de 
finish is een ijskoud bad te vinden, dat 
gebruikt kan worden voor het geval 
een lichaam oververhit raakt. Verkerk: 
“Wij streven naar een evenement waar 
iedereen optimaal aan de finish komt, 
maar mocht er iets gebeuren, dan is 
het een geruststellende gedachte dat 
wij tot in de puntjes zijn voorbereid.”

De nieuwste studio van Muziekids is geopend door Armin van Buuren. Op de achtergrond staat Robbert de Vos. 
Foto: Muziekids

Fred Verkerk (rechts): “Wij streven naar een evenement waar iedereen optimaal 
aan de finish komt.”          Foto: Bastiaan Miché

Een feest voor iedereen:  
de Hilversum City Run

Het is zondagmorgen 14 april 2019. In veel huizen in Hilversum heerst 
een gezonde wedstrijdspanning, in andere huizen is het stil. Hier zijn 
de vrijwilligers al op weg om het mooiste sportevenement van het Gooi 
voor te bereiden. De Hilversum City Run is niet meer weg te denken uit 
onze stad. Er is geen Hilversummer die niet van de Run heeft gehoord.

Al maanden voordat de loop plaats-
vindt, is jong en oud druk in training 
om hieraan mee te kunnen doen. Zo-
wel lopers die pas net begonnen zijn, 
als lopers die al honderden kilome-
ters in de benen hebben. Daarnaast 
zijn er tal van vrijwilligers die alles 
regelen om de Run goed te laten ver-
lopen. Ook de vele onmisbare sup-
porters kunnen niet wachten. Het is 
een feest voor iedereen!

Sporten is leuk
Ik heb er zin in! Ik ben er trots op dat 
we met elkaar zo’n mooi evenement 
kunnen neerzetten. Bewegen is be-
langrijk. En met dit evenement laten 

we zien dat sporten echt leuk is. Ik 
ben ook trots op al die vrijwilligers. 
Ze zetten de hekken klaar, regelen 
het verkeer, delen water uit, beman-
nen verzorgingsposten en reiken de 
medailles uit. Zonder al deze mensen 
is het niet mogelijk om van de Hilver-
sumse City Run zo’n succes te maken.

Muziekids
Ook deze keer steunt de City Run 
weer een goed doel. Dit jaar halen 
we geld op voor Muziekids. Een zie-
kenhuisbezoek is nooit leuk voor 
kinderen en hun familie. Muziekids 
biedt de kinderen muzikale afleiding 
tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. 
In een heuse muziekstudio kunnen 
ze lekker muziek maken om zo even 
hun pijn, verdriet en gemis van thuis 
te vergeten. Wie mee rent tijdens de 
Hilversum City Run steunt stichting 
Muziekids en daarmee de kinderen 
in het Tergooi ziekenhuis.

Zelf loop ik deze keer niet mee, maar 
ben ik een van de vele vrijwilligers. Ik 
wil bij deze alle lopers heel veel suc-
ces wensen en alle vrijwilligers be-
danken voor hun inzet. Ik zie u zon-
dag 14 april!

Floris Voorink, wethouder SportFloris Voorink.           Foto: Bastiaan Miché
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Waterpost

Muziek

De Vorstin
- Informatiebalie
- Na-inschrijven
- Afhalen startnummers
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- Omkleden
- Kledingafgifte
- Medische Post 
- WC’s
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Bus (pendel)
Laatste rit
17.45 uur

Aloysius College
Ontvangst

Business run

Langgewenst en og
- Start en finish
- Runnershouse
- Yakult Ladies House
- Meeting point
- Medische Post 
- Informatiebalie
- Waterpost
- WC’s
- Massage
- Warming-up
- Horeca
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Hilversum City Run 2019

BEWEEG JE FIT!

FinnComfort

zachte landing

FINNAMIC

natuurlijke afwikkeling

ontspannen stabiliteit

De hiel heeft een zachte 
schuimvulling zodat de hiel 
niet geïrriteerd raakt 
(hielspoor).

Door de brede onder-
steuning en stabilisatie
van het geleng krijg je een 
goede steun.

Doordat de zool van de 
Finnamic rond loopt, is de 
afwikkeling gemakkelijker.

De houding verbetert omdat 
de Finnamic schoenen je 
dwingen om rechterop te 
staan.

Een gratis kop koffie of thee bij 
binnenkomst! Pedicure aanwezig.

8,7
427 recensies

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zeven jaar 
op rij de beste!

Finnamic maakt het 
bewegen soepeler en 
aangenamer. Zowel bij 
staan als gaan is er een 
voort-durende dynamiek 
van de hiel naar de tenen. 
Vanzelfsprekend kunt u het 
superzachte FinnComfort 
voetbed ook omwisselen 
voor uw eigen, op maat 
gemaakte steunzool.

www.fi nnamic.info
Gratis attentie 

bij aankoop

Lopen op Finnamic 
gaat makkelijker door 
de unieke rolzool. Deze 
rolzool voorkomt en 
verhelpt voorvoet- en 
hielklachten.

 Pedicure aanwezig.

www.beterlopenwebwinkel.nl

8,9
575 recensies

VOETKLACHTEN?
Bezoek ons voor 

advies!

Wijdte F t/m M
Dames: maat 34 t/m 44
Heren: maat 39 t/m 50

omvangrijk
wijdte maten

systeem

uitneembaar
voetbed

lederkwaliteit
voor bovenleder

en voering

lucht
gepolsterde

zool

zacht
gepolsterde

tong

zacht
gepolsterde
schachtrand

schokabsorberend
voorvoetpolster

voorvoet-
polster

Koningin Wilhelminaweg 497
3737 BG Groenekan (Utrecht)
030 - 20 40 612
www.indermaur-beterlopenwinkel.nl
www.beterlopenwebwinkel.nl

George In der Maur Beterlopenwinkel

LET OP!!! Om het blauwe mannetje staan witte lijnen.
Deze lijnen hebben een puntdikte. Mocht het beeld 
in Adobe Illustrator vergroot worden dan gaat deze 
puntdikte niet automatisch mee. Let dus op dat de 
dikte juist is!!

Al zes jaar
op rij de beste!

Voetklachten? 
Gratis 3D voetenscan.

Openingstijden: Ma t/m za 8.30 - 17.00 uur

www.indermaur-beterlopenwinkel.de

8,9 
599 recensies

Gediplomeerd 
voetkundig team

ENKELE CITY RUN TIPS:
BEZOEK ONs Op hEt marKttErrEiN, suppOrt ONZE

cOLLEga’s EN Zit Op dE BumpEr vaN ONZE KLOKautO!
EN WiJ... WiJ ZOrgEN vOOr:

GEzoNdE ENERGIE BIJ JaNSSEN VaN KoUwEN

WWW.JaNssENvaNKOuWEN.NL JvKautOvErhuur.NL

aaLsmEEr, amstErdam WEst, amstErdam ZuidOOst, NaardEN, hiLvErsum,
miJdrEcht (ExcLusiEf), huiZEN EN huiZEN ExcLusiEf

offICIEEL SPoNSoR VaN dE HILVERSUm CITY RUN

Enter Media BV, uitgever van lokale nieuwsbladen in de regio 

Fijnvandraatlaan 2a, 1380 GA Weesp. www.entermedia.nl

Enter Media BV 
wenst alle deelnemers 

veel succes met de 
Hilversum City Run 2019!
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YAKULT WENST ALLE 
LOPERS VEEL SUCCES! 
YAKULT WENST ALLE YAKULT WENST ALLE YAKULT WENST ALLE YAKULT WENST ALLE YAKULT WENST ALLE YAKULT WENST ALLE 

Advertentie de Gooi en Eembode_ladies run_2.indd   1 21/03/2019   11:19:13

Blijf in beweging  met de

De buurtsportcoaches 
organiseren diverse 
beweegactiviteiten in  
uw wijk of kijken samen  
met u naar wat het beste  
bij u past.

Wilt u weten wat u kunt doen om fit en gezond te blijven?  

Neem dan contact op met de buurtsportcoach via 
buurtsportcoach@hilverzorg.nl

Voor bewegen  
en gezelligheid 
bij u in de buurt
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“Ik vind het heel erg leuk om als 
Fit by Rox een steentje bij te kun-
nen dragen aan het succes van dit 
grootse Hilversumse evenement,” 
steekt Roxanne Cools van wal. De 
naamgeefster van de danssport-
studio aan het Achterom in Hilver-
sum is benaderd om op 14 april de 
deelnemers aan de Hilversum City 
Run door middel van een goede 
warming up, goed aan de start te 
krijgen.

“We brengen een lekker motiverende 
voorbereiding, enthousiasmerend, 
maar ook wel weer rekening houdend 
met het feit dat zij nog 5 of 10 kilome-
ter moeten lopen. Maar de mensen 
mogen zich voorbereiden op een po-
wervolle warming up.”

Een gesprek met Roxanne Cools (32) is 
als een ontmoeting met een wervel-
wind. “The sky is the limit qua ener-
gie,” zegt ze daar zelf over. “Dat is ook 
wel het DNA van onze studio. Veel 
enthousiasme, veel energie, enorme 
power. Dat is iets wat ik in me heb en 
over wil brengen, maar ook door de 
medewerkers wordt uitgedragen. Ik 
leid hen zelf op en ik wil ook dat zij dat 
DNA uitstralen.”

Aan het Achterom runt Roxanne de 
studio met haar partner Patrick Kraft. 
“We zijn hier zo’n zeven jaar geleden 
begonnen. Ik was daarvoor al bezig, 
maar trok toen als een nomade door 

Hilversum. Ik heb lessen gegeven in 
de kerk, in kelders en diverse sport-
hallen. In 2012 kwam ik Patrick tegen 
en met hem ben ik hier aan Achterom 
begonnen. Nu hebben we 30 profes-
sionals in dienst, van docenten tot fa-
cilitair medewerkers. We hebben 1600 
leerlingen die hier wekelijks over de 
vloer komen, die kunnen kiezen voor 
groepslessen sport dan wel dans. Of 

op opzwepende muziek, zoals bij 
spinning, dat we hier in één van de 
nieuwe studio’s op de eerste verdie-
ping aanbieden.”

Bijzondere klank 
Voor Roxanne heeft de Hilversum 
City Run op meerdere manieren een 
bijzondere klank: “Ik ben geboren 
en getogen in Hilversum en heb op 

zevenjarige leeftijd zelf meegedaan 
aan de allereerste editie van de La-
dies Run. Ook heb ik een keer met een 
groep vriendinnetjes mee gedaan in 
een rups-outfit. We hebben onze ge-
zichten en kuiten groen geschilderd 
en een moeder had toen een speciaal 
kledingstuk gemaakt, waardoor we 
met zijn allen een rups vormden. Om-
dat die meisjes bijna allemaal aan at-

letiek deden, liepen we ook nog best 
een goede tijd. Ik was niet de beste 
loopster van het stel, maar kon met 
hen meedoen in de rups.”

Thuiswedstrijd 
Ook het Marktterrein voelt als een 
soort thuiswedstrijd: “Ik heb tijdens 
de opening met Fit by Rox een tien 
minuten durende show verzorgd. We 
hebben aandacht besteed aan Vue en 
Mout, stilgestaan bij de markt, een 
speciale fonteinendans gemaakt en 
één van de wethouders was ook on-
derdeel van het spektakel. Hij werd 
‘gecued’ door mij en ik vind het heer-
lijk om bij shows de regie in handen 
te hebben. En eerlijk gezegd is het 
maken van een rooster voor Fit by Rox 
ook alweer een stukje regie voeren.”

Regie, theater, spektakel: het zijn al-
lemaal zaken die er met de paplepel 
in zijn gegoten: “Ik ging vaak mee met 
mijn moeder naar het theater. Zij is 
zangeres en ik heb op hele jonge leef-
tijd al vanuit heel veel coulissen mee 
kunnen kijken bij haar optredens. Het 
leuke is dat zij straks op 14 april ook 
optreedt met haar eerbetoon aan 
Tina Turner. Wat dat betreft is straks 
de cirkel helemaal rond.”

Westeneng Verbeek Makelaardij draagt  
Hilversum City Run warm hart toe

De prestatielopen over de 5 en 10 kilometer dragen al drie jaar de  
naam van sponsor Westeneng Verbeek Makelaardij uit Hilversum. Een  
betrokken sponsor, die veel meer doet dan alleen maar de naam ergens 
aan verbinden.

Zo staat er een groep van bijna vijf-
tig relaties van de makelaardij aan 
de start, waarbij Arwin Westeneng 
zelf een van de deelnemers is. Arwin 
Westeneng en Michiel Verbeek zijn 
sinds 2009 gezamenlijk aan de slag in 
Hilversum. “We zijn begonnen op het 
moment dat de crisis op zijn hoogte-
punt was. We hadden slechts één ap-
partement in de verkoop. We kenden 
elkaar uit het vak, werkten beiden bij 
Meeus en we hadden al eens aange-
geven wel met elkaar in zee te willen 
gaan. Dat is nu zo’n tien jaar geleden.”
Westeneng Verbeek Makelaardij is 
gevestigd op de Groest, op de vol-
gens de naamgevers mooiste plek 
van Hilversum: “Iedereen die hier op 
de binnenring rijdt, rijdt hier zowat 
naar binnen. Gelukkig is het nog nooit 
echt gebeurd, maar we zitten dus ook 
direct aan het parcours van de Hilver-
sum City Run. Ons kantoor is op 14 
april ook het kloppend hart van onze 
activiteiten”, aldus Westeneng (43).
Daar waar Westeneng de hardloop-
schoenen aantrekt, vertolkt Verbeek 
(41) op 14 april de rol van ‘catering-
manager’. “We hadden altijd al een 
evenement voor onze relaties, zeg 

maar een businessrun in het klein. 
We leveren altijd wat flesjes met stic-
kers van ons bedrijf en ons kantoor is 
open voor een borrel. Op die manier 
zijn we begonnen en op een gegeven 
moment zijn we benaderd of we onze 
naam aan de prestatieloop zouden 
willen verbinden. Dan maak je een af-
weging en die viel snel in het voordeel 
van Hilversum City Run uit, omdat het 
een mooi evenement voor ‘t Gooi en 
voor Hilversum in het bijzonder is.”
Hilversum City Run wil vooral een Run 
for Fun zijn. Dat wordt ook omarmd 
door Westeneng: “Ik loop mee in de 
prestatieloop over 5 kilometer en doe 
dat relaxed. En samen met mijn 15-ja-
rige dochter Pien die zich momenteel 
voorbereidt op een Strong Viking-run. 
Maar ‘run for fun’ vinden we wel een 
mooie slogan, want bij ons zijn het 
feestje en de borrel minstens zo be-
langrijk als de prestatieloop.”
Westeneng: “Wij vinden het ook be-
langrijk dat we als bedrijf iets doen 
aan en voor het goede doel en we 
vinden het mooi dat in Muziekids een 
nieuw goed doel is gevonden. Dat is 
een prachtig initiatief vanuit Hilver-
sum dat we van harte ondersteunen.”

Roxanne Cools: “We hebben 1600 leerlingen die hier wekelijks over de vloer komen.”

Arwin Westeneng en Michiel Verbeek zijn sinds 2009 gezamenlijk aan de slag in 
Hilversum.                                                                                                   Nynke Brunink - FotoHuys.nl

Hilverzorg in 
beweging 

voor Hilversum 
City Run

Als zorgorganisatie helpt Hilver-
zorg mensen op allerlei manieren 
om fit en gezond te blijven, ter 
ondersteuning bij het vitaal ou-
der worden. Bewegen is voor ie-
der mens belangrijk en dat geldt 
zeker ook voor ouderen.

Tegenwoordig blijven ouderen 
steeds langer thuis wonen. Fit zijn 
en blijven is dan een belangrijke ba-
sis om zelfstandig te kunnen wonen 
en leven. De buurtsportcoaches van 
Hilverzorg organiseren diverse be-
weegactiviteiten in de verschillende 
wijken van Hilversum en trainen 
met wandelgroepen voor de Hil-
versum City Run. Door middel van 
sponsoring is de ‘HilverZorg Walk’ 
gerealiseerd, waardoor nu echt alle 
inwoners van Hilversum de kans 
krijgen mee te doen aan dit evene-
ment: senioren; mensen die slecht 
ter been zijn of in een rolstoel zitten; 
iedereen kan meedoen.

HilverZorg is geworteld in de Hilver-
sumse samenleving en draagt mede 
daarom de Hilversum City Run als 
grootste sportevenement van Hil-
versum een warm hart toe.

Fit aan de start met warming up Fit by Rox

‘Veel enthousiasme, veel energie, enorme power’
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‘Het zou leuk zijn als we nog een paar ladies kunnen inhalen’

Kwartetstart voor familie Grijpink bij Yakult Ladies Run

Een paar  
cijfertjes
•  400 vrijwilligers met in totaal  

490 verschillende taken

•  35 coördinatoren die zich 
ontelbare uren hebben  
ingezet met betrekking  
tot de voorbereidingen.

•  550 lunchpakketten, 
voor vrijwilligers, EHBO, 
verkeersregelaars  
en muziekbandjes.

• 1.675 broodjes

•  20.000 water- en koffie- 
bekertjes, met dank  
aan Jumbo

• 8.000 flesjes water

• 4140 meter aan hekken

•  1670 hekken, bouwhekken, 
dranghekken en speciale 
finishhekken

Van links naar rechts: Nita, Tiny, Lindsay en Danielle.                                     Foto: Bob Awick 

Fit worden en fit blijven met OREC
“Het is een leuke manier om met je voeten in de klei te staan,” zegt Jo-
rik van Toorenburg (40) van het Orthopedisch Revalidatie en Expertise 
Centrum (OREC) als hem wordt gevraagd wat er aantrekkelijk is om bij de 
Hilversum City Run aanwezig te zijn. Jorik is mede-eigenaar van OREC en 
is met een team van zo’n twintig fysiotherapeuten en masseurs aanwe-
zig voor sportmedische begeleiding en bovendien is er een stand op het 
marktterrein.

OREC zit op het Landgoed Zonne-
straal in Hilversum, op de grens met 
Loosdrecht. Fit worden en fit blijven 
luidt de doelstelling en het team van 
OREC stelt alles in het werk om die 
doelstelling te bereiken. Van Toor-
enburg brengt die know-how ook 
graag rondom Hilversum City Run in 
de praktijk: “Het is mooi dat we op 
een dergelijke dag onze expertise 
kwijt kunnen. Zeker op een dergelijk 
evenement in Hilversum, waar we 
zelf ook zitten. Het is altijd relaxed en 
gezellig en voor ons is het natuurlijk 
ook een manier om te kunnen laten 
zien dat we er zijn. Bovendien kun-
nen we door onze samenwerking 
met het ROC Sport en Bewegen ook 
een beroep doen op de leerlingen 
van die opleiding. Zij kunnen dan er-

varing opdoen en wij kunnen de atle-
ten met raad en daad bijstaan.”

Het aantal blessures valt tijdens de 
loop altijd mee, volgens Van Tooren-
burg. “Maar dat kan ook zijn omdat 
de eerste hulp vaak wordt verzorgd 
door de mensen van het Rode Kruis, 
met wie we tijdens de run altijd op 
een prettige manier samenwerken. 
Wij verzorgen vooral massages en 
een stukje begeleiding.”

Van Toorenburg, zelf actief op het 
gebied van cross fit, snowboarden 
en windsurfen, hamert op een goe-
de voorbereiding: “Ja, ik heb wel 
enige tips om goed beslagen ten ijs 
te komen. Je moet er echt naar toe 
werken, niet zomaar even aan de 

start gaan staan. Goede schoenen 
zijn daarbij een basisvoorwaarde en 
laat eventueel speciale zooltjes aan 
meten. Daarnaast zou ik zeker een 
looptraining willen aanbevelen, met 
nadruk op een goede looptechniek. 
Tenslotte is het van belang om ge-
zond te eten en genoeg slaap te krij-
gen.”

OREC kan bij een gedegen voorberei-
ding een grotere rol spelen. “We kun-
nen mensen aan een sportmedische 
keuring onderwerpen. Daar zit bij-
voorbeeld een maximaal-test bij. Aan 
de hand van die testresultaten, kun-
nen we bepalen wat er verantwoord 
is en kunnen we kijken hoe we de trai-
ningen aan kunnen pakken.”

OREC verzorgt tijdens de City Run vooral massages en een stukje begeleiding.
Foto: Hans Lensink

die ze tijdens Yakult Ladies Run voor 
haar kiezen krijgt, is niet echt een 
courante afstand voor haar leeftijd.
Tot zondag 14 april het startschot 
van de Yakult Ladies Run klinkt, zijn 
de dames allemaal nog aan het trai-
nen. Tiny loopt driemaal per week 
een afstand van zes kilometer en 
daarnaast stapt ze regelmatig op de 
woensdag op de fiets. De trainingen 
doet ze in alle vroegte: “Ik ga direct 
na het opstaan altijd mijn rondje 
door het Spiegel in Bussum. Ik kom 
dan hooguit wat mensen, die hun 
hond uitlaten, tegen.” Anita beaamt 
dat, hoewel ze soms ook wel atleten 

tegenkomt. Ook zij traint op een 
vroeg uur: “Ik ben grondstewardess 
bij de KLM en draai meestal vroege 
diensten. Daardoor heb ik ook een 
ritme van vroeg opstaan en dan di-
rect lopen.” Of Lindsay dan ook de 
hardloopschoenen aantrekt? “Nee,” 
zegt ze lachend, “ik doe dat meestal 
rond een uur of negen of nog liever 
in de middag of avond..”

Plezier
Wanneer is het geslaagd voor de 
familie Grijpink? Voor Danielle een 
PR, terwijl bij de overige dames de 
tijd minder van belang is. “Het zou 

leuk zijn als we nog een paar ladies 
kunnen inhalen. Maar voor ons staat 
het plezier voorop.” Het bijzondere 
is dat Aswin, de man van Lindsay, 
en haar andere dochter Susanne, 
een actieve rol hebben langs het 
parcours. “Zij spelen in de slagwerk-
groep van Muziekvendel Nardinc en 
kunnen ons dus aanmoedigen.”

Tenslotte: is dit de laatste keer dat 
de drie generaties aan de Yakult La-
dies Run mee doen? Schoondochter 
Lindsay: “Over tien jaar kunnen we 
weer een interview doen, dan wordt 
Tiny 90!”

Ze hebben geen familieshirt, want ze hebben allemaal hun runnershirt 
van Yakult besteld. Maar op 14 april staan oma Tiny, dochter Anita, 
schoondochter Lindsay en kleindochter Danielle met zijn allen aan de 
start. Een kwartetstart voor de familie Grijpink, maar kort na de start 
schiet Danielle waarschijnlijk het snelst uit de startblokken. “Die zien 
we pas weer terug bij de finish,” aldus tante Anita. “Wij lopen wel met 
zijn drieën.”

Tiny viert dit jaar haar 80ste verjaar-
dag. Dat is de reden om nog een keer 
mee te doen aan de Yakult Ladies 
Run. Ze heeft zich samen met doch-
ter Anita en schoondochter Lindsay 
aangemeld. Vervolgens kreeg ook 
kleindochter Danielle de mogelijk-
heid om mee te doen, aangezien de 
reglementen werden aangepast.

Ladies mogen nu mee doen vanaf 
12 jaar, daar waar tot voor kort de 
minimum-leeftijd 16 was. “Het is na-
tuurlijk wel speciaal om straks met 
zijn vieren aan de start te staan,” 
zegt oma Tiny. “En dan is er nog een 
zus, Carola. Zij had ook meegedaan, 
maar ze is op vakantie op 14 april.”

Vier sportieve dames 
Als je in woonplaats Naarden aan ta-
fel zit met de vier sportieve dames, 
heb je het idee dat hier wel sprake 
moet zijn van een atletiekfamilie in 
hart en nieren. Niets is minder waar. 
Tiny begon pas in 1997 met hard-
lopen, tijdens een vakantie in Flo-
rida: “Het was daar heel erg gezellig, 
maar ik zag ook heel veel mensen 
hardlopen. Als ik dat in Nederland, 
al enigszins op leeftijd, deed, kreeg 
ik opmerkingen als: de bus is al weg 
hoor. Hier durfde ik het eigenlijk niet 
in die periode, maar in Florida ben ik 
echt gegrepen door het hardloopvi-
rus.”
Vervolgens deed ze al mee aan een 
van de allereerste edities van de La-
dies Run, evenals dochter Anita. “Ik 
ben door mijn man Gert in aanra-
king gekomen met het hardlopen. 

Heb ook tot aan de halve marathon 
meegedaan, overigens net als mijn 
moeder die ook de halve van Eind-
hoven en Amsterdam heeft gelopen 
en mee deed aan de Dam tot Dam-
loop.”

Het was dezelfde Gert die ook een 
belangrijke rol speelde bij de activi-
teiten van Lindsay, die in het dage-
lijks leven werkzaam is in het Antoni 
van Leeuwenhoek-ziekenhuis. “Ik 
trainde met Gert op het onderdeel 
zwemmen. Nadat hij in 2006 helaas 
is overleden, heb ik bij wijze van eer-
betoon aan hem, gezegd dat ik een 
kwarttriatlon ging doen. Met andere 
woorden: direct maar even 10 kilo-
meter lopen, als onderdeel van die 
triatlon. Dat heb ik in 2008 gedaan.”

Persoonlijk record 
Danielle is met haar 13 jaar de jong-
ste van het stel en naar verwachting 
ook de snelste. Hoewel de Yakult La-
dies Run vooral een ‘run for fun’ is, 
heeft zij haar zinnen gezet op een 
nieuw persoonlijk record. De VWO-
leerling aan het Willem de Zwijger 
College in Bussum: “Ik heb die af-
stand een keer in 2017 gelopen en 
mijn persoonlijke toptijd is nu 22.44 
minuten. Die wil ik verbeteren. Hier 
in Bussum kwam ik bij de kidsrun 
altijd als eerste over de streep, of so-
wieso op het podium.”

Danielle is lid van AV Tempo in Bus-
sum, waar ze momenteel op de baan 
vooral voor de sprint en de kilome-
ter aan het trainen is. De 5 kilometer, 
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Gezelligheid
6 DAGEN PER WEEK TRAININGEN OP ELK NIVEAU 

voor omgerekend 3 euro per week
Vele variaties in trainingen; 

1 uur, 1,5 uur, vaartspel, halve of hele marathon

Trainen door het bos en over de hei

Gratis deelname aan de clinics; 
bootcamp, nordiccen, marathon, blessure herstel, sportief wandelen, starters

Goede begeleiding

Samen actief als hoofdsponsor van 
lokale sport- en cultuurverenigingenlokale sport- en cultuurv
Samen actief als hoofdsponsor van 
lokale sport- en cultuurv
Samen actief als hoofdsponsor van 

erenigingenlokale sport- en cultuurv
Samen actief als hoofdsponsor van 

erenigingen
Samen actief als hoofdsponsor van 

erenigingen

Ook na de Hilversum CityRun

De Gooise Atletiek Club (GAC) is een van de grootste atletiek-verenigingen van Nederland. Naast prestatiegerichte atletiek op hoog niveau, heeft GAC een grote 
jeugdafdeling en een bloeiende loopsportafdeling (sportief wandelen, nordiccen en hardlopen). GAC is er voor iedereen: jong, oud, recreatief en prestatiegericht.
www.gach.nl    facebook.com/www.gach.nl
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