Jaarverslag 2012
We begonnen het jaar op 19 januari met de traditionele nieuwjaar borrel in de Sporthal. De opkomst
was goed. Opvallend was dat er weinig “nieuwe” leden aanwezig waren. Desondanks toch een
gezellig samenzijn. Zondag 15 januari was de Ruitenburg Halve Marathon bij onze buren van AVW.
Zoals altijd goed bezocht door Thof lopers.
In februari ging er een groep richting Schoorl, waar op 12-02 de groet uit Schoorl run werd gelopen.
Aansluitend werd het een gezellig weekendje weg.
Op 23 februari vond de Algemene Leden Vergadering plaats in de Pynas.
De maand maart stonden de Midden-Delfland Halve marathon en de halve marathon in Naaldwijk op
het programma. Op zaterdag 3 maart kwamen veel mensen in actie voor de MDHM. Zowel de lopers
als de vrijwilligers zorgden voor een prima resultaat. De organisatie lag in handen van de Hardloper
uit Schipluiden en namens Thof regelde Ad van Marrewijk dat alles op rolletjes liep.
Bij de halve marathon in Naaldwijk werd er naast de halve marathon afstand ook deelgenomen aan
de 10 km.
Op Koninginnedag 30 april regelde de oase commissie de oase loop. Doordat de organisatie een
ander parcours had neergezet, waren er aanzienlijk minder vrijwilligers nodig. Een prima initiatief.
Dit jaar stond in het teken van de marathons. Er werd door Thof leden op vele verschillende plaatsen
deelgenomen. Enkele voorbeelden zijn de marathon van Apeldoorn, Barcelona, Utrecht, Rotterdam,
Antwerpen, Eindhoven en Amsterdam
In de maand mei vond de Maaslandse estafetteloop plaats. Zowel leden van onze vereniging als veel
leden van “buur” verenigingen genoten van dit gezellige evenement, waarbij ook nog werd gescoord
voor het goed doel van de Maaslandloop.
In het weekend van 8 juni waren wij als vereniging duidelijk aanwezig tijdens Sport en Spel. Op
donderdagavond vond de hardloopwedstrijd plaats en op vrijdagochtend vertrokken de ploegen voor
de 4e editie van de Maaslandloop. De opbrengst van deze estafette over 360 km, kwam ten goede
aan de stichting Sukacita op Bali waar Maaslandse Mila van der Meer werkzaam is. De 6 teams
haalden € 19.000,-.op. Een topprestatie!
In de maand juni was de dropping en de triatlon met aansluiten de barbecue. Dropping dit jaar in de
Alblasserwaard. Bus heeft de verschillende loopgroepen op verschillende plaatsen afgezet. A en B
liepen via Molenaarsgraaf, de C-groep vanaf de Graafstroom en de D en E groep westelijk hiervan om
uiteindelijk allemaal te finishen in de jachthaven van Alblasserdam.
Bij de triatlon deden veel deelnemers van buiten de vereniging mee. De barbecue bij ODO was de
afsluiting van het zomerseizoen.
Ons trainersgilde zorgde voor de nodige variatie in trainingen. Naast de bos- en strandtrainingen zijn
er dit jaar zoals genoemd in de ALV, materialen aangeschaft voor de looptraining. Minimaal 1x per
maand vindt er een loopscholing plaats hetgeen met verdeeld enthousiasme wordt ontvangen.
Na de zomervakantie stond het trainingsweekend weer eens op het programma. Na een aantal jaar
zonder dit evenement was besloten om in het weekend van 15-16 september af te reizen naar de
Tuureluur in Netersel. Mede dankzij de vele aanmeldingen en de goede organisatie van Jaqueline en
Patricia, werd het een topweekend.

Op 4 september was de opkomst bij de startersgroep boven verwachting. De bedoeling van deze
groep is om op 1 januari 2013 aan te kunnen sluiten bij onze D –groep.
Groots was de prestatie op 8 september van Jacqueline door de triatlon in Almere te volbrengen
binnen de 11 uur. Hans Vermeer deed het ook prima op de ½ triatlon.
Zondag 28 oktober stond de bus klaar om een grote groep Thoffers naar Etten-Leur te brengen. Op
alle afstanden werd er gestreden. Opvallend was de grote groep starters die de 5 km volbrachten.
Aansluitend was het erg gezellig in de Sporthal.
4 november stond de Berenloop op Terschelling op het programma. 13 sportieve Thoffers die
weliswaar voor een ‘sportief evenement’ naar Terschelling gingen, maar niemand die zich aan de
hele marathon heeft gewaagd.
Op 4 december stond Sinterklaas in zijn onderbroek. Een hilarische avond waarbij naast het
hardlopen ook veel gelachen kon worden.
Meeuwen markrelenloop op 16 december, een loop die altijd doorgaat. Niets kan deze loop in de
weg staan. En naast het lopen van 16 km zijn de deelnemers rijkelijk getrakteerd op gebakken vis en
natuurlijk een markreel, om mee naar huis te nemen.

