Aan:
Henny Karreman, Gerda Dielen, Anja Kropmans, Rosina
Hoenderdos, Menno Emmink, Gerard de Groot, Frenk van der
Vliet, Bruun van der Steuijt,
de coördinatoren en alle andere vrijwilligers
van de Klaas Vaak Droomtijdloop 2016

Berkel en Rodenrijs, 2 november 2016
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Een parel in ons lustrumjaar: de Droomtijdloop. Na 5 jaar
opnieuw dit unieke loopevenement, befaamd om de sfeer en
gezelligheid, het prachtige parkoers en vanzelfsprekend de
schitterende droomtijden. En het prettige weer zal zeker ook
hebben bijgedragen aan het succes van deze sportieve uitdaging.
Want een uitdaging was het zeker voor velen. Het is niet
niks om ’s nachts om 02.00 uur een halve marathon te lopen, ook
niet als duo. Maar velen haalden hun droomtijd met hier en daar
zelfs een ‘echt’ PR. Alom blije gezichten vóór, tijdens en ná de
loop.
Net zo’n uitdaging was het voor de organisatie. Immers, de
werkgroep Droomtijdloop verzorgt óók de voorbereiding en
uitvoering van de Golden Tenloop. Dat neemt totaal gezien een
tijdbeslag van anderhalf jaar in, zonder rustpunt, deels
overlappend omdat het één nog niet is afgerond terwijl het andere
al is opgestart. Geen sinecure waarvoor veel inzet,
organisatievermogen, enthousiasme en volharding is vereist.
Van harte dank ik Henny, Gerda, Anja, Rosina, Menno,
Gerard, Frenk en Bruun voor hun inzet, enthousiasme en
betrokkenheid. Voor een maandenlange, gedegen voorbereiding,
vaak naast een drukke baan. Maanden van vele coördinerende
vergaderingen, gesprekken, afspraken, bezoeken en telefoontjes
maakten daar deel vanuit. Met de ambitie om alles altijd nog iets
beter te doen. Voor jullie initiatieven, vakmanschap en oog voor
veiligheid. Maar ook voor jullie teamspirit en gezelligheid.
En dan de wedstrijdnacht zelf: een perfecte organisatie
van een evenement dat Delft tot in de duistere delen deed
opgloeien en – onvermijdelijk – hier en daar uit de slaap hield.
1600 blije deelnemers aan de start van de uitdaging om hun
droomtijd te realiseren. En namens wie wij vooraf het 12-jarig
SMA-patiëntje Oscar een mooie cheque mochten overhandigen
voor Spieren voor Spieren.
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Een nachtelijke uitdaging…óók voor alle vrijwilligers. Ook
daar gaat de vermoeidheid een rol spelen terwijl je toch
onvermoeibaar op een vriendelijke en doortastende manier
geconcentreerd moet blijven op je taak. Ik heb er bewondering
voor hoe de vrijwilligers dit hebben gedaan. Het was niet altijd
even makkelijk!
Niet in de laatste plaats gaat mijn dank daarom ook uit
naar de coördinatoren en de 150 vrijwilligers die zo’n belangrijke
rol hebben gespeeld bij dit geweldige evenement. Zeker wil ik daar
graag alle helpende familieleden, vrienden en bekenden bij
betrekken, ik hoop dat jullie het fijn vonden om je een nacht óók
Koploper te voelen. Allen, wij als club en alle deelnemers, hebben
jullie inzet erg gewaardeerd.
Een bijzonder woord van dank verdienen de sponsoren,
die ons – ook bij de Droomtijdloop – trouw ondersteunen. Namens
de vereniging en alle deelnemers dank ik hen voor hun bijdragen.
Zowel in financiële zin als in natura zijn deze onmisbaar om dit
evenement op deze aansprekende wijze te kunnen organiseren.
Allen heel erg bedankt! Ik ben trots op jullie en op onze
vereniging die dit mag en kan realiseren. Met de Droomtijdloop
2016 heeft onze vereniging wederom een glansrijk visitekaartje
afgegeven en velen een onvergetelijke nacht bezorgd!

Met sportieve groet,
Ron Koorevaar
Voorzitter AV De Koplopers
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