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■ Het schot klinkt; de lopers Zijn weg. (FOTO: AANGELEVERD) 
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KortebaandraveriJ' blijkt zeer 
populair bij zowel jong als and 

Op www.rodi.nl/regio/haarlem-
mermeer plaatsen wij dagelijks 
artikelen. Deze komen voor een 
groot deel ook in de krant. Maar 
ook artikelen die de bant niet ha-
len, krijgen op de website een plek. 
De best gelezen artikelen van af-

 

gelopen week: -

 

r. Kortebaandraverij Hoofddorp 
(11-7) - 84 keer 

2. Grond oude Ag weer van Bad-
hoevedorp (13-7) - 35 

3. "Schaamte door armoede remt 
ontwikkeling van kinderen" (10-

 

7) -31 
4. Afvalbeheer H'meer volgens 

nieuwe systematiek (13-7) - 30 
5. Doel bereikt met soortenjacht 

zomerweken Park2r (13-7) - 

popnlair tiijjong en ouH 

Homepage van rodi.nl/regio/haarlem-

 

mermeer. (FOTO: scREENSHOT) 

28 
Wij plaatsen onze artikelen zo veel 
mogelijk webfirst; dat betekent dat 
het laatste nieuws als eerste op de 
website staat. Neem daarom gere-
geld een kijkje (ook voor onze up-
to-date agenda). 
En volg onze Facebookpagina 

`Nieuwsblad Haarlemmermeer'. 

Koppelbed Roparun voor Bardo 

■ Twee pikeurs nemen het met hun paarden twee keer tegen elkaar op. De winnaar mag door. (FOTO: RowiN wa . 
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DOOR ONZE VERSLAGGEVER 1 / 2orr. Het leuke is dat je hier de meest 
....................................................................... l uiteenlopende types ziet rondlopen. 
HOOFDDORP - Het weer werkte niet mee, maar daar had em  en paard En je ziet dat er ook steeds meer men-

 

geen boodschap aan. De Kortebaandraverij zaterdag 13 juli aan de Kruisweg sen zijn die het leuk vinden om op 
trok veel publiek en de races waren bijzonder spannend. Voor de Hoofd- de uitslag van de draverijwedstrijden 
dorpse pikeur John de Leeuw was er wel een teleurstelling, opnieuw werd te goldcen. Ik heb niet het idee dat de 
hij door  Lindsey  Pegram verslagen. mensen met veel verstand van de paar-

  

den en de berijders een grotere kans 
■ Leden van Roparunteam Hollander, medewerkers van Roparun en Netwerk Palliatieve 

Zorg Amstelland & Meerlanden en Bardo rondom het koppelbed. (FOTO: KEES VAN DER 
VEER HOOFDDORP) 

NEGENDE EDITIE 
IN HOOFDDORP 

De twee pikeurs stonden vorig jaar 
ook al tegen elkaar in de finale. Met 
andere paarden. Vooraf moet De 
Leeuw vol vertrouwen zijn geweest 
in een goede afloop, want hij had 
een week eerder Egmond voor de 
vijfde keer op rij gewonnen. Tijdens 
de rit tegen zijn behendige concur-
rent Pegram gaat het echter niet goed. 
De teleurstelling bij de fans van De 
Leeuw is groot. Marcel Beerens uit 
Nieuw-Vennep heeft hem in Egmond 
overtuigend zien winnen. "Het is net 
alsof De Leeuw niet van Pegram mag 
winnen. Hij is in topvorm, maar te-
gen deze concurrent is hij altijd be-
duidend minder. Vervelend, ook voor 
zijn fans. Verder is onze John met een 
prachtig seizoen bezig" 

Jong en oud genieten van de 24 paar-
den die tegen elkaar uitkomen. De 
afvalrace blijkt bikkelhard. De paar-
den komen twee keer tegen elkaar uit 
en de winnaar mag door. Er zijn bij 
het publiek veel vragen. Vriendelij-
ke vrijwilligers van de kortebaandra-

  

verij beantwoorden deze uitstekend. 
Een vraag die veel wordt gesteld, is 

waarom het ene paard een stuk kor-
ter moet lopen dan de andere. Een 
vrijwilliger: "We kijken naar de erva-
ring van het paard. Als een paard iets 
ouder is en daardoor meer ervaring 
heeft, moet hij een aantal meters ex-
tra afleggen" 

Drukker 
Voor Jos Koeckhoven is het de eer-
ste keer dat hij als voorzitter bij de 
kortebaandraverij in Hoofddorp ac-
tief is. Hij heeft zijn zaken goed voor 
elkaar. Koeckhoven is zeer tevreden 
over de opkomst. "Vergeleken met 
vorig jaar is het echt drukleer. En dat 
is terecht, want de combinatie van 
spannende races en gezelligheid doet 
het goed. We beschikken over prima 
wedstrijdrijders en snelle paarden. En 
wat betreft de organisatie hebben we 
hier met elkaar iets bijzonders neer-
gezet. Volgend jaar is de tiende edi-
tie, dan wordt het Nederlands Kam-
pioenschap hier ook gehouden" 
Harmen Pronk uit de hoofdstad komt 
al vanaf het begin naar de sportieve 
meeting in Hoofddorp: "Dat was in  

maken om geld te winnen. Iedereen 
dacht dat de grote favoriet De Leeuw 
zou winnen. Dan is de kans heel Idem 
om een groot bedrag te winnen" 

Patat met ijs 

Fons de Bree is er met zijn kleinkin-
deren. Ze genieten van het wedden. 
"Gokken klinkt direct zo groot. We 
hebben kleine bedragen ingezet en 
daardoor lijk je. met extra veel ple-
zier." De resultaten van de familie De 
Bree zijn zeer verschillend. "Ik had 
gewed op twee volledig onbekende 
paarden en die hebben het beter ge-
daan dan verwacht. Ik sta in de plus 
en mijn kleinzoons delen mee in dat 
bedrag. Net voldoende om patat met 
ijs te kopen. En we gaan tevreden 
naar huis" 

Een goede vriend van De Leeuw weet 
zeker dat volgend jaar de Hoofddor-
per wel gaat winnen. "Ik weet dat hij 
heel graag in zijn eigen woonplaats 
als winnaar uit de bus wil komen. 
En het is met de draverij net zoals 
met de liefde, als je er maar hard ge-
noeg voor werkt, komt het uiteinde-
lijk goed." 

HOOFDDORP - Teamleden van  Hos-
pice  Bardo ontvingen 1r juli uit de op-
brengst van de estafetteloop Roparun 
een koppelbed. Dit bed zorgt ervoor 
dat een éénpersoons zorgbed in een 
handomdraai verandert in een vol-
waardig tweepersoonsbed. 
'Ten langgekoesterde wens van het 
zorgteam is uitgekomen nu we het 
koppelbed aan onze gasten kunnen 
aanbieden. En er is al dankbaar ge-
bruik van gemaakt door een patiën-
te en haar echtgenoot", zegt  Martine 
Zandberg, verpleegkundige en zorg-
coördinator in het  hospice. 
Karin de Geus-Stoldcel, zorgvrijwilliger 
bij Bardo en deelnemer aan de Ropar-
un met Team Hollander: "Toen duide-
lijk werd op een informatieavond van 
Roparun voor deelnemers, dat van de 
opbrengst koppelbedden gedoneerd 
werden, dacht ik meteen aan ons  hos-
pice.  Eerder die dag tijdens mijn dienst 
als zorgvrijwilliger had ik nog gezien 
dat een naaste dicht tegen een patiënt 
was aan gekropen in bed om maar zo 
dicht mogelijk bij elkaar te kunnen  

zijn, en hoezeer het behelpen was in 
een zorgbed met zijn tweeën." 
Roparun-team Hollander zette zich 
samen met het Netwerk Palliatieve 
Zorg Amstelland en Meerlanden in 
om via Roparun een koppelbed aan te 
kunnen schaffen voor het  hospice. 
Het koppelbed bestaat uit een frame 
met een speciaal koppelmatras. Een 
logeerbed voor mensen die graag sa-
men willen zijn in een zorgomgeving. 
Hierdoor kunnen mensen in de laat-
ste fase van het leven letterlijk elkaars 
warmte voelen. Geliefden kunnen heel 
dicht samen zijn, kinderen bij hun ou-
ders of ouders bij hun kind. 

Roparun 
Tijdens het Pinksterweekeinde liepen 
368 teams van Roparun in estafette-
vorm vanuit Hamburg en Parijs naar 
Rotterdam om geld op te halen. Het 
geld gaat naar instellingen, goede doe-
len en projecten die zich inzetten om 
de best mogelijke kwaliteit van leven 
te kunnen bieden bij een ongenees-
lijke ziekte. 

HOOFDDORP - De vijftiende dnata Haarlemmermeerrun start over zeven 
weken, op zondag r september. De organisatie draait op volle toeren om er 
weer een geslaagd evenement van te maken. 

Vijftiende dnata Haarlemmermeerrun 

De start en finish zijn in het mooi-
ste honkbalstadion van Nederland, 
van Hoofddorp Pioniers, in Park2r 
in Hoofddorp. Elke honderdste voor-
inschrijver maakt  leans  op een kado-
bon. Ook dit jaar kan de dnata Haar-
lemmermeerrun rekenen op steun 
van vele sponsoren. Met dnata als 
hoofdsponsor en Witte Weekblad / 
HCnieuws als sponsor van de Jeugd-
loop, Univé als afstandssponsor voor 
de 5 km,  CTS GROUP  voor de ro ki-
lometer en Multitankcard voor de hal-
ve marathon. 
De dnata Haarlemmermeer Run start 
met een G-Run en Witte Witte Week-

  

blad /  HC  nieuws jeugdlopen over 
12oo meter, gevolgd door de Uni-
vé 5 kilometer (rr.00 uur), de Mul-
titankcard Halve Marathon (r2.00 
uur) en de  CTS GROUP  ro kilome-
ter (12.30 uur). Bijzonder bij de dnata 
Haarlemmermeer Run is de vliegen-
de start van de 5 kilometer. De uitge-
zette route is namelijk iets groter dan 
5 kilometer en om de afstand exact 
te krijgen, lopen de deelnemers eerst 
circa 5 o o meter achter een Jeep aan. 
Wanneer deze weggaat, start de 5 ki-
lometer echt. 
Ieder jaar doen meer bedrijventeams 
mee. Een team bestaat uit vier tot 6  

personen. Dat kunnen mensen zijn 
van eenzelfde bedrijf, collega's, maar 
ook zakenrelaties. Zij kunnen kie-
zen uit drie afstanden: 5,10 of 15 ki-
lometer. 

Vrijwilligers 

Meehelpen als vrijwilliger bij de dnata 
Haarlemmermeerrun, dat kan. De or-
ganisatie zoekt met name verkeersre-
gelaars. Aanmelden: www.haarlem-
mermeenun.nl/vrijwffligers. 
De dnata Haarlemmermeer Run richt 
zich op recreatieve lopers uit de regio 
Zandvoort, Leiden en Amsterdam, 
maar er zijn lopers uit heel Neder-
land en ook diverse teams uit het bui-
tenland. Het parcours loopt door de 
wijken en het groen van Hoofddorp. 
Op het Floriadeterrein lopen de deel-

  

nemers langs de 42 meter hoge Big 
Spotters  Hill.  De sfeer is altijd ont-
spannen en gezellig. Naast een aan-
denken zijn er leuke extra's voor elke 

finisher.  De organisatie rekent op een 
kleine tweeduizend deelnemers. 

www.haarlemmermeerrun.nl 
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