
Het Start-to-Run-Alfabet, groep juli 2016 

 
De A is van Atla, daar begon ons avontuur 
Drie keer per week lopen, altijd op hetzelfde uur 
 
De B is van Bedankt, daarom staan we hier 
Dank voor jullie inzet, enthousiasme en plezier 
 
De C is van Cor, altijd vrolijk en blij 
En in lopers observeren is hij een kei 
 
De D is van Doorzetten, want dat hebben we gedaan 
Maar dankzij jullie hulp konden we het aan 
 
De E is van Erwin, hij traint normaal de jeugd 
Toch deden wij oudjes, hem ook wel eens deugd (denken we….) 
 
De F is van Fit, want dat zijn we allemaal 
Aan het einde van dit start-to-run-verhaal 
 
De G is van Gezondheid, daar drinken we op 
Maar niet te veel, want dan staan we dadelijk op onze kop 
 
De H is van Harry, die controleerde de trainers aan de hand van wat vragen 
Maar Harry, geloof maar, wij hadden niks te klagen 
 
De I is van Inzet, die toonden we allemaal 
De ene dag wat meer dan de andere, maar uiteindelijk was hij toch optimaal 
 
De J is van John, die rent niet graag naast elkaar 
Dan zet hij de vaart erin, en dan ben je mooi klaar 
 
De K is van Kilometers, wel vijf aan een stuk 
Wie had ooit gedacht, dat dat ons lukt in één ruk 
 
De L is van Luc, hij was voor ons de stille kracht 
Met heel veel ervaring en wijsheid in pacht 
 
De M is van Maasrun, dat was de afgelopen weken ons doel 
En om dat dan te halen, geeft ons een geweldig gevoel 
 
De N is van Natuur, tijdens het lopen hebben we ook daar van genoten 
En langzaamaan waren we onze conditie aan het vergroten 
 
De O is van Onszelf, een (hopelijk) gezellige, leuke groep om mee te lopen 
Dat we nog vaak samen mogen afspreken, is waar wij op hopen 
 
De P is van Petra, aanwezig was zij niet zo vaak 
Maar als ze er was, was het met motiveren raak 



De Q is van Quality-time, dat had Inge met de trainers ook een keer 
Bergop, bergaf, ze trok flink van leer 
 
De R is van Rekken en strekken, nog niet zo makkelijk als het lijkt 
Ook om niet te lachen, als je dan naar Carl kijkt 
 
De S is van Suzanne, die luistert nog altijd niet naar mannen 
Dus John, geef het maar op, ze maakt toch andere plannen 
 
De T is van Terroristen, want dat waren we volgens de jeugd op de piste 
En dat is iets wat wij nog niet wisten 
 
De U is van Uitdaging, want deze zijn we samen aangegaan 
En jullie als trainers moedigden ons aan 
 
De V is van Veerle, een kartrekker net als John en Suzanne 
Motiveren, daar kunnen ze wat van 
 
De W is van Wandelen, wat waren we blij met die fluit 
In het begin keken we daar al snel naar uit 
 
De X is van Xiehetnietmeerzitten, die gedachte kwam af en toe voorbij 
Maar toch stonden we allemaal voor de Maasrun in de rij 
 
De Y is van Yin en Yang, want na het lopen zijn we weer helemaal zen 
We wisten niet dat het kon, van al dat geren 
 
De Z is van Zweten, niet alleen fysiek maar ook mentaal 
Maar kortom, deze tien weken waren fenomenaal! 
 
Carl, Inge, Ingrid, Katleen, Katrijn, Noël, Patricia, Sarah, Sielke, Stephen. 
 

 


