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Uitbreiding Nadine OK Run komt voort uitverzoek wethouder Ben Tap
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De routewaarlangsde lopersvan de halve marathon hartje Hoorn zullen doorkruisen. coocle MAes/AFsTANDMETEN.NL/HMc

ting Evenementen Stad Hoorn en de
stichting Marathon Hoorn, die het
looptechnische deel onder haar hoe-
de heeft. Atletiekvereniging Hollan-
dia, die vorigjaardecross en dewan-
deling regelde, gaat zich nu volledig
richten op het ondersteunen van de
uitbreiding met de halve marathon.

Stadspromotie
Ben Tap is enthousiast. ,,Het past
heel erg bij mijn visie van stadspro-
motie door sportevenementen, en
bij ons streven om mensen in bewe-
ging te krijgen. Ik hoop dat de stad

ook enthousiast reageert."
Voor hem is belangrijk dat er niet te
veel overlast voor de inwoners zal
ontstaan. ,,EIet moet eenmalig zijn,
met een beperkt aantal deelnemers,
niet te langdurig en niet op een Su-
perkoopzondag. Maar dat lijkt goed
te komen. Onze verkeersdeskundi
ge gaat nog kijken hoe het zit met
bochtjes en bruggetjes, en bereik-
baarheid voor de hulpdiensten, en
bij hoe veel mensen het nog ver-
keersveilig is. Het is een behoorlijk
ander parcours dan met de Schutz
Marathon, maar dat kan, omdat het

om betrekkelijk weinig mensen
gaat. Zo'n uniek parcours, letterlijk
dwars door onze stad. Als lieflrebber
moet je daarbij zijn;'
Wat bij Tap ook meespeelt is de ach-
tergrond van de Nadine Foundati-
on. Die is opgericht na de moord op
Nadine Beemsterboer, om in haar
geest geweld tegen mens en dier te-
rug te dringen. ,,Dat is een sympa-
thieke club. Ik heb diep respect voor
wat die allemaal doen aan voorlich-
ting. En het is geen commerciële or-
ganisatie, dat heeft ook meege-
speeld."
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ganiserende Nadine Foundation is
tenslotte een Hoornse stichting en
de loop wordt jaarlijks vlak bij
Hoorn gehouden."
Beemsterboer wilde niet afwijken
van de originele route, langs de dijk
vanuit Scharwoude met keerpunten
bij Schardam en De Hulk, maar
kwam met het idee van de halve ma-
rathon. De Nadine OK Run bood al
vaker de mogelijkheid om zo km te
Iopen, maar dat was rwee keer het
rondje van tien.
Beemsterboer wil het plan verder
uiEwerken in overleg met Sportop-
bouwwerk Hoorn en de organisaties
die altijd al meewerkten: de Stich-

à Vervolg van voorpagina
Hoorn,, De Nadine OK Run heeft
wel vaker iets aparts. Dit jaar wordt
dat de eenmalige mogelijkheid om
een halve marathon te lopen, die
kriskras door de Hoornse binnen-
stad gaat. Een idee dat is ontstaan
uit een verzoek van de Hoornse wet-
houder Ben Tap.
Vorig jaar kreeg de run er, naast
hardlopen en wandelen, een cross
bij, inclusief polsstokspringen over
een sloot. Met een drone werden
luchtopnamen gemaakt, net als een
jaar eerder. Toen loste Olympisch
kampioen Stephan van den Berg het
startschot, nadat hij op een kitesurf-
plank letterlijk bij Scharwoude was
geland. randelijke bekendheid
kreeg de loop in 2oP, toen premier
Mark Rutte meeliep, in het kielzog
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sHoorn*Aan de Nadine OK Run
wordt dit jaar een halve marathon
gekoppeld. Dat gebeurt eenmalig en
voor een beperkt aantal van circa
2oo personen. De lopers gaan, over
een route van ruim zeven kilometer,
zigzaggend door het havenkwartier
en de binnenstad van Hoorn.
De loop wordt dit jaar voor de ne-
gende keer vanuit Scharwoude ge-

houden, op zondag 8 oktober. OP,
uitnodiging van de gemeente
Hoorn heeft de organisatie van de
Nadine oK Run besloten het ÍIorIrIà-:
le parcours - tien kilometer - bij de

Eur[è ue.Gngen t".i éetlus rond
de Hoornse binnenstad.
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door hartie Hoorn


