Gieny van Niejenhuis
Van 1996 tot aug 2001
De jaren waarin ik als topper door het
hardloopcircuit mocht meelopen.
Het begon doordat onze kinderen aan de Bario
loopjes meededen en mama ging mee omdat ze
nog niet zo groot waren.
Daar werd ik al gauw aangesproken door
leden van de RRCK met de uitnodiging om op
donderdagavond mee te komen trainen vanaf
die tijd heb ik met veel plezier de uitdaging
elke donderdagavond uitgevoerd heerlijk
rennen met elkaar en tegen elkaar onder
leiding van Edwin Lopez Ramirez waar wij in
1997 veel te vroeg afscheid van hebben
moeten nemen. Zijn Warming up was altijd
goed voor een geintje (Ballet oefeningen)
vonden veel vooral de mannen het, maar de
training was altijd goed bezocht Erwin stak
zijn hart en ziel erin om ons uitdagend te
laten trainen elke donderdag avond.
Uiteindelijk werd de groep dusdanig groot dat
er 2 groepen werden gemaakt 1 onder leiding
van Monique of Wim en als Edwin er een
enkele keer niet kon zijn door Hedlich en mij.
Ja een biertje of drankje na de training was er
vaak. Altijd wel iemand jarig of iets te vieren.
De eerste marathon, helemaal door Gerben
Offringa uitgepuzzeld of het mogelijk was er
eentje te houden, vocht verlies hoe laat
starten ect. Hij genoot van zijn puzzel en zo
werd de eerste marathon op curaçao ooit, een
feit. Ik mocht er 3 keer van genieten tiptop
georganiseerd door de RRCK. Later heb ik nog
de KLM-marathon gedaan eerste editie maar
dat kon bij lange na niet tippen aan de
georganiseerde RRCK-marathon.
Verder heb ik mijn goede prestaties ook te
danken aan Carlos Angelica en Hedlich
gewonnen maar eenmaal team Sint Maarten
te hebben verslaan bleven we ook no 1.
Zelf ben ik elk jaar mee geweest maar als 2de
dame zijn Jantje Slange, Margreet Lukan en
Isobela van de partij geweest. aak een vaste
kern mannen en daarnaast elk jaar een paar
andere mannen.
Spannend hardlopen maar volop een team
met de meeste lopers van de RRCK.

Waarde en de marinemannen die elkaar
afwisselden elke 4 jaar. Zij hebben mij vaak
gesteund tijdens de wedstrijden en de
trainingen daar ben ik ze nog altijd dankbaar
voor veel mooie herinneringen. Helaas de
vuist los tijdens het lopen achtervolgd mijn
nog altijd dankzij Hedlich.
Heel jammer dat de marinemannen later hun
eigen weg gingen op een andere trainingsdag en locatie.
Ook hebben wij als club verdrietige dingen
meegemaakt.
Zo het verlies van de jonge Gerrit Jan Went in
1997 een trouwe loper van de marine op de
donderdagavond.
De echtgenote van Gerben Offringa en de
echtgenoot van Hetty Braat.
Monique de 2 andere clubleden tijdens een
wedstrijd.
Verdriet wat de clubleden elke keer weer met
elkaar hebben gedragen. Dat heeft de club
door de jaren heen ook kracht gegeven.
Ook wil ik nog even 11 november noemen
Sint Maarten Day.
Elke jaar lukte het Edwin en Hedlich weer om
sponsors te vinden zodat wij als dreamteam
naar Sint-Maarten konden afreizen en onze
longen uit ons lijf mochten rennen wat was
het elke jaar weer spannend niet elk jaar
hebben wij

Tot slot geniet ik hier ook nog in Nederland
van de veelzijdige wedstrijden.
Jaarlijks komen wij terug op Curaçao gezien
onze kinderen en kleinkinderen daar wonen

als het even kan loop ik dan nog mee op de
donderdag avonden en een wedstrijdje blijf ik
nog graag mee doen op Curaçao.

En natuurlijk volg ik jullie op facebook en
geniet van de vele foto’s die na een wedstrijd
voorbijkomen.
Dat het de RRCK maar goed mag blijven gaan.
Lieve groet Gieny van Niejenhuis
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