10 december 2018 – een behoorlijk VerWonderlijke WinterLoop

Dit jaar kregen vaste krachten Dora en Herman versterking van Sheddy en Wim bij het
organiseren van de WinterVerwonderloop. Nieuwe ideeën. Bijzondere routes. Uitstekende
vragen. Uitdagende opdrachten. En om goed te beginnen niet thuis vergaderen, maar out of
the box denkend in een winterse omgeving.
Dat werd dus heel gezellig overleggen met een bakkie pleur in SnowWorld. Afgewisseld met
een warme chocomel met slagroom. En voor het op peil houden van het energieniveau, een
apfelstrudel met vanillesaus. Heerlijk warm. En zo ontstond er het plan om de route in de
buurt van SnowWorld te laten verlopen. Er ligt een mooi parcours daarachter, maar in het
donker? Sommigen verdwalen al als het nog licht is. In de buurt van SnowWorld werd dus
een startplaats gezocht. Voldoende parkeerruimte. Waar je eventueel binnen kon wachten.
Een wijk met huizen in de buurt die hopelijk ook een beetje kerstsfeer uitstralen. En dan
voornamelijk in de vorm van veelkleurig licht. Dat werd dus de bowlingbaan in het
Westerpark. En vandaar via wat lusjes door Meerzicht naar de skihal.
Het maken van de route door Meerzicht was wel wat complexer dan we normaal gewend
zijn. Er zijn namelijk weinig “normale” wegen. En zeker geen doorgaande. Een groot
doodlopend doolhof. Het was een van de eerste nieuwe wijken van Zoetermeer. En er werd
geëxperimenteerd met allerlei vormen van stedenbouw. De meeste daarvan zijn mislukt
kunnen we nu wel stellen. De wijken die na Meerzicht werden ontwikkeld zien er gelukkig
wat minder chaotisch uit. Maar met wat puzzelen en allerlei aanwijzingen zou dit ook wel
goed komen. Slecht 3,75 km te lopen. Moet in 45 minuten te doen zijn. De vragen waren ook
niet heel erg moeilijk. Dit jaar zijn we ruim op tijd klaar met alle voorbereidingen. Begin
december al. Nu nog duimen voor lekker loopweer. That’s all.
Op 1 december, de sluitingsdatum hebben zich 10 dapperen aangemeld. Of zijn ze gewoon
nieuwsgierig. Of hopen ze op mooie prijzen. Dus kunnen we 3 groepjes samenstellen van 3
of 4 deelnemers. Beetje dames / heren mixen. Wat ervaring met puzzelen en lopen spreiden.
Rekening houden met beperkingen, zoals lezen zonder bril. Zijn er nog voorkeuren om met
bepaalde deelnemers te willen lopen, of juist niet. Na de loop bleek trouwens bij de nababbel
dat er voor volgend jaar al keuzes gemaakt zijn om met bepaalde lopers niet te willen lopen.
Dat zien we dan volgend jaar weer.
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Na 1 december komen er plots toch nog een paar aanmeldingen binnen. Dus moet gekeken
worden of de groepjes aangepast moeten worden. Moet er een 4e groep bij. Is de mix dan
nog wel optimaal. Heeft iedereen een gelijke handicap in het team. En er moeten weer
prijsjes bijgekocht worden. En wat extra routes afdrukken. Als je als organisatie er al veel
vrije tijd ingestoken hebt, dan is dat best wel even slikken. Voor volgend jaar moeten we dat
misschien maar anders inrichten.
Even na 8 uur kan de eerste groep met Safa, Ann, Willem en Hans vertrekken vanaf het
parkeerterrein bij de bowlingbaan. En die gaan bij de eerste de beste afslag niet naar rechts
volgens de route, maar naar links, het donkere Westerpark in. Hans met zijn extra lusjes ook.
De volgende groep is die van de Mariannes, Marco en Dennis. Snel zijn ze in de nacht
verdwenen.

Voordat de laatste groep vertrekt is Brian aan het warmlopen op het parkeerterrein. Ziet er
goed uit zo van een veilige afstand. Als hij maar geen spieren verrekt. Brian neemt dan de
rest van de groep met Karin, Mandy, Maarten en Rene op sleeptouw. Het is stil geworden op
het parkeerterrein. We horen binnen nu zelfs de bowlingballen tegen de kegels knallen.
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Wim en Herman pakken de spullen in en vertrekken naar de skihal. Wij zijn even klaar.
Sheddy en Dora zijn direct naar het centrum van de route gereden voor wat hulp bij de
opdrachten. En die is heel hard nodig geweest.
Terwijl Wim en Herman van een welverdiende bak koffie genieten en de laatste opdrachten
verdelen, zijn de groepen ondertussen aardig aan het puzzelen geslagen. Rond kwart voor
negen gaat Wim buiten de eerste groep opwachten. De 3,75 km moet toch in wel in 45
minuten te doen zijn. Dat is te optimistisch. Het wordt 21:00 uur. En langzaam wordt het
kwart over negen voordat de eerste groep aan komt wandelen. Eindelijk komt de Marianne
groep er als eerste aan. Ze denken er te zijn. Mooi niet. Terwijl de mini kerstman van Wim
vrolijk zijn liedjes tingelt moeten ze nog wel even het aantal kerstbomen op het terrein tellen.
Spoiler alert. Die kerstbomen, met lichtjes en al, voor de deur zijn coniferen. Voel maar.
Als ze geteld hebben mogen ze naar binnen voor de laatste opdrachten. Herman zoeken. En
de eerste bonusvraag van 2018 invullen die al in 2017 werd opgesteld. Cryptisch. Maar er
moet ook wel nagedacht kunnen worden.
Herman zat binnen rustig te wachten op de teams en werd ondertussen bijna de tent
uitgeblazen door een Tiroler stube met lawaai van oa Hazes, Meatloaf, K3, Queen en allerlei
andere stampmuziek waarbij lekker door de meute hard meegebruld kan worden. Hij heeft
de volgende dag nog een vergadering bijgewoond waarvan hij niets verstaan heeft.
Ondertussen stijgt de spanning een beetje waar de rest blijft. Twee teams hadden het eerste
checkpunt bij Dora en Sheddy nog niet bereikt. Appen met Brian zet die groep weer in de
juiste richting. En een minuut of 10 na de eerste groep komen ook zij binnen.
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Ann met haar kudde is nog spoorloos. En
ze hadden nog wel de meeste lichtjes bij
zich. Kan natuurlijk ook door een
politieactie zijn opgepakt omdat ze
lichtjes op ramen aan het tellen waren. Te
opzichtig. Maar na wat belacties van
Sheddy en Dora worden zij ook op weg
geholpen. Safa en Willem mogen het
laatste stukje (2,5 km) meerijden. Hans
en Ann gaan de auto bij de bowling
ophalen. Lukt dat wel zonder route?
Even na 10 uur is iedereen binnen.
Terwijl de lopers genieten van warme
chocomel of andere dranken, kunnen de
juryleden beginnen aan hun zware taak.
De puntentelling en beoordeling van
kerstoutfit. En zwaar was het dit jaar. Nek
aan nek race tussen team Mariannes en
team Brian. Uiteindelijk wint de groep van
de Mariannes omdat Dennis wel 15
minuten allerlei sporten heeft opgesomd
die in het park gedaan kan worden.
Hiermee scoren ze 3 punten i.p.v. de 2
van team Brian. Zij hadden wat minder
sporten genoemd. Maar de verdere
puntenverdeling is exact gelijk. Het team
van Ann had een aantal vragen en
opdrachten niet in kunnen vullen omdat
ze extra lusjes liepen. Maar ze werden
daarmee wel 3de.

De officiële einduitslag van 2018 is als volgt:
1) Team Marianne, Marianne, Dennis, Marco (19 punten)
2) Team Brian, Rene, Karin, Maarten, Mandy (18 punten)
3) Team Hans, Ann, Safa, Willem (11 punten) en winnaar van de poedelprijs. Een
puzzeltje voor het hele team
Voor de mooiste WinterVerwonderLoop outfit was het heel moeilijk. Was het kiezen voor nog
meer lampjes van Hans dan vorig jaar. Hoelang ben je er trouwens mee bezig om die
allemaal om te doen. En aan te doen. En ’s avonds weer allemaal uit. En als het regent, ben
je dan niet bang voor kortsluiting. Maar je wordt heel goed gezien en het ziet er gezellig en
vrolijk uit.
Marco was onherkenbaar in zijn kerstmannenpak met bijpassende baard en buik. Zo weg
gelopen uit een kerstverhaal. Had zeker voor de hoofdprijs kunnen gaan als hij ook een grote
bel bij zich had gehad en regelmatig een vanuit de onderbuik en diep HO-HO-HO had laten
horen. Afgewisseld met een vrolijk geklingel van zijn bel.
Ann tenslotte had ietsje minder lampjes aan dan Hans, maar ze droeg een bij haar passende
kerstmuts. Die onder het lopen allerlei vreemde bewegingen en geluiden maakte. Voor
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minder zijn er tegenwoordig mensen opgepakt. Maar wij hebben een groot gevoel voor
humor en haar staat het ook nog.
Omdat we geen keuze konden maken, en
de bitterballen niet meer besteld konden
worden omdat het ver na 10 uur was en
de keuken dicht was, besloot de jury om
dan aan alle drie een eerste prijs te
geven. Ze hebben het verdiend.
De route door Meerzicht bleek een
kuitenbijtertje. Het lezen van aanwijzingen
op de route is natuurlijk wel essentieel. De
route was 3,75 km. En er zijn teams die
ruim 6 km gelopen hadden. En dat was
niet het team van Hans met zijn extra
lusjes.
Rond half elf is het al aardig rustig aan het
worden in de skihal. Ook de RAPpers
komen eindelijk tot rust. Ondanks de vele
kilometers die men gelopen had, in steeds
lagere temperaturen, kwamen de sterke
verhalen namelijk al snel weer over de
tafel. De chocomel vloeide zeer rijkelijk
vanavond. Een soort natuurlijk
spraakwater. En dan wordt het tijd om op
te ruimen, meegebrachte jassen uit de
auto halen en terug naar de bowling. Het
was mooi. En we hebben alleen maar
winnaars.

Dan voor de volledigheid nog de antwoorden op de vragen:
1

Jemig de pemig, wat een pech
Welke RAPper ontbreekt aan de naam van deze weg?
Het is de Heuvelweg, dus Herman ontbreekt (nog)
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Van sommige vragen wordt je misschien knettergek
Maar deze is simpel, hoe heet dit magische gebouw of plek?
De school heet “Toverberg”
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En net als je denkt "gelukkig geen heuveltraining gehad!"
Over welke berg gaat dit voetpad?
Het voetpad heet “Valenberg”
5

4

Heerlijk vertoeven in de buitenlucht
En misschien groeit er hier ook een lekkere vrucht
Maar dat willen we niet weten
Noem zoveel mogelijk sporten waarvan je in dit park gaat zweten
Het team dat de meeste sporten noemt krijgt 3 punten, de volgende 2 en de laatste
toch nog 1 punt
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Traditiegetrouw een vraagje over kerstbomen bij deze baan
Hoeveel van deze kerstbomen zien jullie hier staan
Een extra lusje langs deze bomen en snel
Dus nadenken, samenwerken en tel
Slechts een. De bomen die op kerstbomen lijken in het parkje zijn namelijk coniferen.
En als er geen lampjes branden zijn ze ook geen kerstbomen. Maar heten dan spar.
Of dennenboom als je het zingt.
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Echt een vraag voor wakkere RAPpers op pad
Wat was in 2017 de eerste bonusvraag voor 2018, wie zien we en op wat
Dat was een hersenkrakertje. Maar met behulp van oude RAP-berichten wordt ook
dat gevonden. Vorig jaar maar Herman op zijn Air Wheel het speeltuintje onveilig.
Nadat alle kinderen van de glijbaan waren geweest.

Zoals vooraf aangegeven kan er over de uitslag niet gediscussieerd worden. Wel kunnen
klachten gestuurd worden naar mailadres helptochnie@hotmail.com.

Met de verwonderde groeten van Dora, Sheddy, Wim en Herman
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