Rita Merkies-Groothuizen
RRCK Herinneringen
Mijn herinneringen dateren van de 80 en 90 jaren; dus niet
recent.Ik kreeg het lidmaatschap als een cadeau van een
groep vrienden bij gelegenheid van een verjaardag. Heb het
denk ik zeker 15 jaar gecontinueerd.
.
Wat mij levendig bijstaat:
Tito Libert die op blote voeten liep. Ik had gelezen
dat de Kenianen dat deden, maar ook iemand hier
op het eiland was een verrassing toe ik het de eerste
keer zag. Hij liep enorm soepel net als Anthony
Owers
De wedstrijden waren goed georganiseerd met na
afloop altijd soep die in een of meer grote pannen
aangeleverd werd en ook bier naast fris. Er was
meen ik een bepaalde dame die de altijd maakte. Na
de wedstrijd een koud biertje is fantastisch! Gezond
is anders, maar het smaakt prima. De massage van
de benen van de lopers na afloop van de
Schottegatloop was niet te versmaden.
De trainingen om het stadion op Brievengat waren
goed bezocht en later ook op de Coridor. Na afloop
van de training op Brievengat werd er vaak
bijgepraat in de kantine. Vanwege mijn werk en
gezin ben ik nooit daarnaar toegegaan, maar het was
wel duidelijk dat het altijd reuze gezellig was. Via
RCC heb ik diverse mensen leren kennen waaronder
Monique van Meerwijk die later ook trainster is
geweest.
Er zijn verschillende trainers geweest in de tijd dat ik
lid was. De trainer van de marine staat me nog het
meeste bij. Hij organiseerde als afscheid van Curaçao
een Ekiden (d.i. een estafette waarbij de
marathonafstand opgedeeld is in 6 afstanden met 6
deelnemers per ploeg) die rond Seru Koral werd
gehouden met start en finish op het terrein van Seru
Koral. Het was een groots evenement.
Naast de donderdagavondtrainingen liep ik vaak op
dinsdagmorgen met Nel Geerings, Ariane Promes,
Ria Lendering en Edwin Lopez Ramirez in de

zoutpannen. Het waren meestal intervaltrainingen
rond de eerste zoutpan.
Mijn niveau was echter niet genoeg om deze dames
en Edwin goed bij te houden. Met Edwin’s hulp heb
ik een keer de 10 km binnen de 50 minuten gelopen
waarop ik heel trots was. Daarna is het me nooit
meer gelukt!
Een Citcoloop (het kunnen er meer zijn geweest,
maar dat staat me niet bij) werd gehouden op het
terrein van Sta Barbara en de Mijnmaatschappij. De
route was door een prachtig natuurgebied en het gaf
een kick om daar te lopen.
Lopers uit die tijd naast die al genoemd zijn: Armine
(geen achternaam bekend), Paloma Beukenhorst,
Giny van Niejenhuis, Rika Genaro, Ella Comenencia,
Francis van Eijndthoven, Barbara? (Haar man was
vaak vrijwilliger bij de wedstrijden). Er zijn er meer,
maar die schieten me niet zo te binnen.
Terugkijkend op die tijd: het was een mooie en fijne
tijd. De parcoursen waren meestal afwisselend
natuur en de weg. De wedstrijden waren altijd goed
georganiseerd en begonnen goed op tijd met
regelmatige waterposten. Voor Curaçao is op tijd
beginnen eigenlijk heel bijzonder.
De organisatoren en de besturen uit die tijd: Mijn
hartelijke dank.

