Afscheid Herman en Dora Pompe van RAP88
Herman en Dora Pompe hebben aangegeven hun lidmaatschap bij RAP88 per begin van het
jaar 2021 te beëindigen. Beiden hebben zich meer dan alleen als een hardlopend lid
verdienstelijk gemaakt.

Dora,
Dora heeft zich veel met communicatie en daardoor de binding van de leden met RAP88
bezig gehouden. Ook was zij niet te beroerd om een training van beginnersgroepen op zich
te nemen. Recepties? Dora verzorgde deze. SinterKerstloop? Dora was van de partij!
Verjaardagskaarten? Dora zorgde ervoor. Ook tijdens vergaderingen kwam zij vaak met
ideeën. Kortom een lid om trots op te zijn!

Ja, dan Herman,
Jarenlang trainer/begeleider, bedenker van de ROTloop, Marathon - en Roparunprofessor
van RAP88. Iedereen kon voor wat voor loop of wedstrijd dan ook een uitgewerkt
trainingsprogramma van hem krijgen.
Tijdens de training werden er tevens waardevolle tips e.d. gegeven. Alles om de loper naar
een hoger plan te brengen. Trainingsschema’s zijn door hem ontworpen. Heuvels werden
door Herman altijd in de parcoursen opgenomen. Niet voor niets heeft hij daar de bijnaam
“Herman heuvel“ aan overgehouden.
Herman heeft veel beginnersgroepen onder zijn hoede gehad. Beginnende lopers werden op
bijna professionele wijze tot een hoger plan gebracht.
Hoogtepunt van zijn carrière bij RAP88 denken wij is de Roparun van 2011. Onder zijn
bezielende leiding hebben alle deelnemers de hardlooptocht van Parijs naar Rotterdam tot
een goed einde gebracht. Alle deelnemers van RAP88 zullen beamen dat deze geweldige
belevenis in het geheugen gegrift staat.

Wij betreuren het dat beiden door persoonlijke ongemakken genoodzaakt zijn hun
lidmaatschap van RAP88 op te zeggen. Wij zullen jullie missen!
Als dank voor beider inspanning heeft RAP88 hen een passend cadeau aangeboden.
Herman is door de Organisatie van RAP88 benoemd tot Lid van Verdienste van RAP88.
Hij komt dus nooit meer van RAP88 af! Hiervoor is hem ook een oorkonde uitgereikt.
Door de aanhoudende corona maatregelen hebben wij dit helaas sober moeten doen.
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