
“Het is een luie donder” - Harold Meijer van Putten 
 

Voetballen 

Als jong jochie leek het mij wel leuk 

om te gaan voetballen. Lekker tegen 

een bal trappen. Maar wat ik mij niet 

gerealiseerd had, is dat je tijdens de 

wekelijkse training rondjes rond het 

veld moest hardlopen (…). Wat had 

daar ik een hekel aan!!  

 

Het voetbalveld van SV Houten was destijds waar nu ongeveer scholengemeenschap de 

Heemlanden is gevestigd; langs de spoorlijn, met voldoende struiken en andere 

begroeiing om mij in te verstoppen als er weer eens 10 rondjes gelopen moesten 

worden.  

 

“Het is een luie donder” 

Het was toen nog de gewoonte dat de voetbaltrainer (Hennie Derks; mede-eigenaar van 

restaurant De Engel) thuis de contributie kwam ophalen en als mijn moeder dan vroeg 

hoe het met de kleine Harold ging, dan was steevast het antwoord: “Het is een luie 

donder” en “Het zal niets worden”.  

 

Op één van de trainingsavonden was de beloning een Mars voor degene die als eerste 10 

rondjes gelopen zou hebben; 3 keer raden wie die Mars heeft gewonnen!!  

 

Keeper worden, dat leek mij uiteindelijk wel wat; niet meer zoveel op zaterdagochtend in 

het veld lopen maar lekker tegen zo’n doelpaal hangen. Na 2 jaar ben ik toch maar 

gestopt. 

 

En toen? 

Tennis, dat leek mij wel wat; korte stukjes 

hardlopen en lekker hard slaan. Zo aan het 

begin van mijn middelbareschooltijd ben ik er 

mee begonnen bij LTV De Doordraaiers. Bijna 

dagelijks was ik op het  tennispark (toen nog in 

de wijk de Lobben) te vinden om te trainen, of 

voor het spelen van toernooien, competitie, 

clubkampioenschappen of zo maar een 

wedstrijd. 

 

Het leuke was dat mijn voormalige Hennie 

Derks (mijn voormalige voetbaltrainer) ook was 

gaan tennissen. Als we tegen elkaar moesten 

spelen hadden we er altijd schik in om elkaar van links naar rechts (en v.v.) over de 

baan te jagen. Als het punt dan door mij gewonnen werd, kon ik het niet laten om 

Hennie uit te maken voor “luie donder” waar we beiden gelukkig hartelijk om konden 

lachen. 

 

Vanwege mij drukke werkzaamheden ben ik na 20 jaar gestopt met tennissen. 

 



Mijn eerste Halve Marathon 

De keuze viel op hardlopen; dat kan je (bijna) overal doen, kost weinig tijd en kan zowat 

bij elke weersomstandigheid. 

 

Mijn voornemen was om een halve marathon te lopen. Na 3 maanden voorbereiding was 

het zover: de City-Pier-City-loop (voor de niet-kenners: van Den Haag naar 

Scheveningen en v.v.).  

 

Wat ik mij er nu nog van herinner? 

 Dat ik de dagen ervoor toch wel een beetje nerveus was. 

 Dat een hardloper, als ober verkleed, tijdens het lopen aan mij vroeg op welk 

merk schoenen ik liep. Ik noemde het merk en hij antwoordde: ik loop op Van 

Bommel. En inderdaad hij liep op “gewone” schoenen.  

 Dat ik na de finish een medaille kreeg die waarschijnlijk niet goed aan het 

bijbehorende lint vastzat, want bij de auto aangekomen was hij weg. Wat moet ik 

nu doen, schoot er door mij heen. Mijn 1e Halve Marathon en geen medaille? Ik 

ben weer teruggegaan naar het parkoers en ben nogmaals door de finish gegaan. 

De medaille die ik daarna kreeg, heb ik toen maar goed in mijn hand gehouden. 

 

Ik had het hardloopvirus te pakken. Ik liep 3 keer per week en 3 weken later liep ik weer 

de volgende Halve (die van Enschede) en er volgden sindsdien nog vele. 

 

AV Houten 

Na een jaar zelfstandig getraind te hebben ben ik in 1993 lid 

geworden van AV Houten (de voorloper van Loopgroep 

Houten). Lekker trainen op de dinsdagavond onder leiding 

van Henk van der Kuil en Eric Lensink. Op donderdagavond 

verzamelen bij Nico/Bert en dan een duurloopje doen.  

 

Eigenlijk is er niet zoveel veranderd in die 20 jaar; de 

trainingen zijn nog steeds op dinsdag (vanwege drukke 

werkzaamheden, als zelfstandig ondernemer, lukt het mij 

niet meer om er aan mee te doen) en het duurloopje op 

donderdagavond is er ook nog steeds (Nico en Bert zijn uit 

Houten vertrokken en de start is derhalve al jaren bij 

Harry/José). 

 

Inmiddels zijn er al vele hardloopschoenen versleten tijdens 

de vele trainingen, halve en hele marathons en andere 

wedstrijden. 

 

Zou ik het lopen willen missen? 

Het komt uiteraard wel eens een keer voor dat ik het hardlopen wil/moet overslaan 

vanwege drukke werkzaamheden, slecht weer of een andere reden.  Vaak blijft er dan 

een soort “schuldgevoel” over dat voldoende is om bij de volgende gelegenheid wel te 

gaan lopen. Net als waarschijnlijk velen van jullie kan ik het lopen niet missen.  

 

Nog ambities? 

De ambities zijn de afgelopen jaren om verschillende redenen wel veranderd. De drive 

om een tijd te verbeteren is inmiddels heel wat minder dan vroeger. Een langere afstand 

lopen (zoals een marathon) is vanwege de trainingsomvang (momenteel) niet realistisch.  



De enige ambitie die ik heb, is om nog heel lang 3 keer per week blessurevrij te kunnen 

hardlopen. 

 

En blessures? 

Elke hardloper heeft wel eens een blessure. Gelukkig zijn grote, aan hardlopen 

gerelateerde, blessures mij voorbij gegaan en hopelijk blijft dat zo in de aankomende 

jaren. Natuurlijk was er wel eens een verrekte spier, gevoelige achillespees of ander 

ongemak. Op dat moment vervelend, maar als je het van de andere kant bekijkt dan zijn 

er ook ontelbare keren dat ik met hoofdpijn of een ander pijntje ben gaan hardlopen en 

zonder weer thuiskwam. 

 

Robert, Wim en Jan 

In 20 hardloopjaren kan er veel gebeuren; leuke dingen (zie verderop) maar ook  

droevige gebeurtenissen. 

 

Voor de duurlooptrainingen op donderdagavond liepen Robert de Jong, zijn vrouw 

Christie en ik vaak gezamenlijk naar Nico/Bert. Robert had een erfelijke ziekte en kon om 

gezondheidsredenen niet altijd meer mee. In 2002 vertelde Christie mij dat er geen 

behandeling meer mogelijk was. In de zomer van 2003 is Robert op veel te jonge leeftijd 

overleden. Mijn bezoek aan Robert daags voor zijn overlijden en het afscheid heeft een 

grote indruk op mij gemaakt.  

 

Wim Kievit was, volgens mij vanaf het begin, altijd heel erg 

betrokken bij de organisatie van elke  Vlinderloop. Wim stond 

altijd, in weer en wind, bij de finish klaar met een opbeurend 

praatje, een bekertje water (of thee) of een gesneden 

sinaasappel. Ondanks dat Wim een ernstige ziekte had, wilde 

hij bij zoveel mogelijk Vlinderlopen aanwezig zijn. In de 

zomer van 2009 is Wim overleden. Een groot gemis voor de 

lopers en organisatie van de Vlinderloop. 

 

Op de dinsdagavonden liep ik vaak met Jan van Veenendaal. Uiteraard goed trainen, 

maar ook lekker kletsen over onze andere gezamenlijke hobby’s: het werk, vakanties en 

fietsen; het was altijd prettig, leuk en gezellig. Ik heb Jan 2 keer mogen hazen tijdens 

zijn Marathons van Rotterdam en iedere keer zei zijn vrouw: “Jan, dit is zeker de laatste 

keer?”. In december 2010 is Jan tijdens zijn eigen trainingsloop in het Houtense Bos 

overleden. Pas na een aantal maanden “durfde” ik weer door dat bos en nu nog, elke 

keer dat ik door dat bos loop, moet ik aan mijn trainingsmaatje Jan denken. 

 

Leuke hardloopherinneringen met leden 

van AVH/LGH 

 Deelname aan diverse Vlinderlopen met 

Hennie Derks. 

 100ste Vlinderloop (in Kerstmannenpak). 

Alle lopers van AVH waren verkleed. De 

één liep in zijn nette pak; de ander 

enigszins anders uitgedost. Jan Koster 

liep zelfs de 10 km achteruit! 

 7-Heuvelenloop; bijna 20°C bij de 

finish. 



 7-Heuvelenloop (1 jaar later); sneeuw vanaf de 2e helft. 

 Voor de eerste keer de Halve Marathon (Utrecht) onder de 1:30; na jarenlang 

diverse pogingen gedaan te hebben die telkens strandden door buikklachten. 

 Jan van Veenendaal hazen tijdens 2 van zijn Marathons van Rotterdam. 

 Marathon van Rotterdam samen met Eric Lensink; hij liep de 1e helft en ik de 2e. 

 De Marathon van Rotterdam bij 28°C (geen bekers meer bij diverse drankposten; 

bij 36 km  moesten we van de organisatie stoppen; bij 37 km werden we door 

militairen van het parkoers gehaald; even verderop met een paar lopers toch 

weer het parkoers op gegaan en bijna eenzaam op de Coolsingel finishen). 

 PR na 5 km “Rondje Houten” (17:30). 

 Luuk Nafzger hazen op de 5 km voor een tijd onder de 20:00. De laatste 2 km 

heb ik redelijk op hem moeten inpraten maar zijn eindtijd was 19:59.  

 PR na Halve Marathon Amsterdam (1:24); super voorbereiding gehad; 4 PR’s in 1 

wedstrijd (10,15, 20 en Halve). 

 PR na Marathon Amsterdam 

(3:31); terwijl ik rustig en zonder 

hoge ambities wilde lopen. 

 Tijdens een stormachtige 

marathontraining met 4 man een 

schaap uit een sloot staan 

trekken. Waarschijnlijk was het 

arme beest door de storm in de 

sloot gewaaid. 

 80 km van Werkhoven; heel vaak 

de 80 km in de 4 weken gelopen; 

toen de organisatie hiervan 

besloot te stoppen ben ik met de 

“80 km van Houten” gestart; na 3 jaar heeft de Evenementencommissie de 

organisatie overgenomen. 

 Duizenden trainingsrondjes op de dinsdagavonden om de Imkersplas. 

 Honderden malen op de donderdagavond en tijdens de Vlinderlopen langs het 

Amsterdam-Rijnkanaal hardlopen. 

 

Overige leuke hardloopherinneringen 

 20 km van Parijs; gigantisch druk en pas na 

10-12 km in mijn ritme kunnen komen. 

 15 km van Le Puy en Velay (in Frankrijk); bij 

de finish een bord linzen, een stuk stokbrood 

en een glas bier van de lokale sponsoren 

(dank u wel, ik sla even over). 

 Bergtrainingen in mijn geliefde Frankrijk; 

lekker in de natuur en het liefst bij meer dan 

30° C 

 Paar jaar duatlon (lopen-fietsen-lopen) met 

als hoogtepunt 2 keer het Nederlands Kampioenschap Powerman in Venray. 

 

Ik hoop, net als jullie, nog vele jaren van het hardlopen te kunnen genieten. 

 

Harold Meijer van Putten 


