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IJmuidense het fenomeen strand-
loop nieuw leven in te blazen. 
,,Er bleek behoefte aan te zijn, want
we hadden gelijk al een paar hon-
derd deelnemers. Dit jaar verwacht
ik ook weer een behoorlijke op-
komst, ook al omdat de IJmuidense
Pierloop dit jaar niet is doorge-
gaan.”
Het parkoers loopt over het strand
naar de Zuidpier en dan richting pa-
viljoen Parnassia in Bloemendaal.

,,We starten om 11 uur bij paviljoen
Noordzee”, zegt organisator Noëlla
Kieftenbeld. ,,En dan kun je kiezen
voor een afstand van vijf of tien kilo-
meter.” 
Enkele jaren geleden besloot de

Kieftenbeld: ,,We hebben een aardig
parcours door duin en langs het
strand uitgezet over een afstand van
vijf kilometer. De deelnemers van de
tien kilometer lopen die ronde dus
twee keer. Je kunt het met een cross
vergelijken. Vanaf de pier loopt de
route weer naar de finish. Nog wel
even een zwaar stukje.”
Kieftenbeld: ,,De inschrijving via
www.happyrunning.nl is gestart.
Deelname kost negen euro.’’ Het is

ook mogelijk op de dag zelf in te
schrijven. De strandloop is voor ie-
dereen, ook kinderen zijn van harte
welkom. 
Kieftenbeld: ,,Er zijn mensen die
voor de gezelligheid en de prestatie
voor zichzelf meedoen. Maar er is
ook competitie. We hebben prijzen
voor de eerste drie binnenkomende
mannen en vrouwen. Daarnaast is er
voor elke loper een speciale herinne-
ring en een gratis kop koffie.” 

Zesde ’Happyrunning’ langs strand in IJmuiden
Kees de Boer 

IJmuiden ✱ Het is zondag 12 novem-
ber weer zover: de zesde editie van
de ’Happy Running Strandloop’ in
IJmuiden gaat van start.

advertentie

Toen ze net als haar oudere zussen
op zwemles wilde, lag voor Ellen -
achterkleindochter van Adriaan
Stoop, de man die het bad in 1924 op-
richtte - de keuze voor die bakstenen
kolos voor de hand. ,,Ook mijn va-
der had er ooit zwemmen geleerd.
Hij mocht in zijn jonge jaren gratis
naar binnen, vertelde hij me laatst.’’

Kapotte tegels
,,Iedereen ging er altijd vanuit dat
dat bad eigendom van mijn familie
was, wat niet waar was. Het is ooit
vererfd naar een andere tak van de
familie dan die waar ik uit voort-
kom. Eigenlijk vond ik het vooral
gênant dat het bad mijn naam
droeg. Op de club werd altijd ge-
klaagd dat het oud en vies was. Alsof
ik er wat aan kon doen. Overal zaten
er tegels los. Als ik een keerpunt
moest maken, haalde ik soms mijn
teen open aan een kapotte tegel.’’
,,Met mijn clubgenoten trok ik trou-
wens meer op dan met mijn klasge-
noten. Ga maar na, we trainden vijf
keer per week. ’s Ochtends zat ik al-
tijd met ogen tranend van het
chloorwater in de klas. Als ik ’s mid-
dags mijn huiswerk af had, ging ik

weer trainen. Op de club zagen we
elkaar elke dag. Iedereen had er een
bijnaam. Ik was El, Irene was Stip,
Marjan heette Mick, Lidwien heette
Flip, Frank was Bolle en Herman,
die een soort adhd had, Herrie.

Vlinderslag
,,Pas op de zwemclub realiseerde ik
me dat het niet normaal was hoe ik
woonde, een villabuurt waar men-
sen een zwembad in de tuin hadden.

Op de zwemclub had ik vriendinnen
die veel kleiner woonden, in arbei-
dershuisjes bij het station. We had-
den een trainer die ons allemaal de
vlinderslag bijbracht, daar werden
we dan ook heel goed in. Bij wed-
strijden wonnen we alles. Totdat ik
hoorde dat je er dikke bovenbenen
van kreeg, toen wilde ik het niet
meer zo fanatiek doen.’’
,,Op de club had ik het gevoel dat ik
erbij hoorde, dat was voor mij heel

belangrijk. Het was een rooms-ka-
tholieke vereniging, de meeste kin-
deren kwamen uit grote gezinnen,
je leerde ook hun broers en zussen
kennen. Ik zie mijn vriendinnen uit
die tijd nog steeds. Kijk, we hebben
elkaars ouders nog gekend, dat
schept een band. De een weet dit
nog, de ander dat. We hebben zelfs
een groepsapp.’’
,,Als ik hen zie, moet ik altijd even
wennen aan hun gezichten, omdat

ze er in mijn gedachten nog steeds
uitzien als toen. Zwemmen doe ik,
gek genoeg, nooit meer. Ik heb geen
idee wat ik nog in een zwembad zou
moeten doen. Je moet je omkleden
en je haren worden nat, bah.’’
,,We bleven bij elkaar slapen, soms
waren daar ook jongens bij, al moch-
ten onze ouders dat niet weten. Mijn
vriendinnen logen daar over, dus
deed ik dat ook, terwijl ik daar thuis
helemaal niet over hoefde te liegen.
Naderhand had ik dan ook spijt van
dat liegen. De volgende keer heb ik
het gewoon gezegd, toen zei mijn
moeder: ’Als je maar oppast, het is
zo gebeurd.’

Ellen Stoop put uit haar clubjaren
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Overveen ✱ Voor haar nieuwste
boek, dat over een groepje zwem-
vriendinnen gaat, heeft kinderboe-
kenschrijfster Ellen Stoop geput uit
haar herinneringen aan Stoops’s
Bad en zwemclub NVA, die het
Overveense bad als thuishonk had.
,,De club heeft me meer gevormd
dan de school waar ik op zat.’’

Kinderboek
Ellen Stoops nieuwste
boek ’Stip, het sprintka-
non’, is het eerste uit de
serie ’Watervlinders’ (14,95
euro). De presentatie is 15
oktober in boekhandel De
Vries, 15.00 uur. 

,,Maar de taxatie en verkoop van dit
pand door de gemeente is allemaal
correct verlopen’’, verzekert Botter,
,,er zijn meerdere makelaars betrok-
ken geweest. Dit was gewoon niet te
voorzien, maar het is ook niet zo
ernstig als het lijkt vanwege het ach-
terstallig onderhoud.’’ 
De direct noodzakelijke herstelkos-
ten zijn volgens de gemeente hoog,
die worden ingeschat op ongeveer
twee ton. Dat bedrag vermeldt de

advertentie op Funda niet. Botter:
,,Ik ga wel in gesprek met de make-
laars over de vraag hoe in zo’n korte
tijd zo’n groot prijsverschil kan ont-
staan.’’

Merenstoren
Ook de aanstaande verkoop van een
ander gemeentelijk pand, de zoge-
heten Merenstoren aan het Zuider
Buiten Spaarne in het Rozenprieel,
roept vragen op. De raadscommissie
Ontwikkeling zette donderdag haar
vraagtekens bij de taxatiewaarde die
hier wordt gehanteerd. ,,De taxa-
teurs zijn ook hier aan de lage kant
gaan zitten’’, meende VVD-raadslid
Wybren van Haga.
Botter: ,,Het is aan de makelaar te
zorgen dat het klopt. We hebben dit
taxatierapport gespeld, juist vanwe-
ge de Kleine Houtstraat. Ik heb me
laten overtuigen dat het hier om een
goede deal gaat. Ik heb wel het ge-
voel dat we misschien eens goed

moeten kijken naar de makelaars
die ons adviseren. Want we willen
een optimale prijs voor ons vast-
goed.’’

Wethouder Botter
’misselijk’ van verkoop
Henk Geist
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Haarlem ✱ Wethouder Jur Botter
(D66, vastgoed) bekende donder-
dagavond in de raadscommissie
Ontwikkeling dat hij van de door-
verkoop van het pand Kleine Hout-
straat 116 misselijk werd. De bewo-
ner kocht het voor ruim vijf ton van
de gemeente en wil het drie maan-
den later voor minstens een miljoen
verkopen.

Het pand aan de Kleine Houtstraat.
ARCHIEFFOTO


