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Beste leden van de Engelense Hardloopclub  
Welkom hier bij weer eens een andere pub 
Na 2 jaren van afwezigheid 
Werd het nu wel weer eens tijd 
Voor een ouderwetse nieuwjaarstoast 
Dus laten we beginnen met ……….. Proost 
Op een gelukkig, gezond en sportief jaar 
Maar daarmee ben ik nog niet klaar 
Want om de traditie in ere te houwen 
Ga ik de afgelopen jaren op eigen wijze beschouwen 
 
 
2020 en 2021 zijn we grotendeels door Corona verloren 
Dat hadden we niet verwacht van te voren 
Activiteiten werden stuk voor stuk geannuleerd 
Trainingen werden creatief in elkaar geboetseerd 
Onze trainers vonden steeds een manier 
Om toch te kunnen hardlopen met plezier 
Vele, vele leden bleven, dat vinden wij lief 
Toch trouw lid, meer of minder actief 
 
 
Vanaf 2022 mochten we weer gaan 
Met trainingen op weg en baan 
Nog wel weer even het ritme vinden 
Om wekelijks te gaan lopen met gelijkgezinden 
De opkomst op trainingen was soms minimaal 
Maar dat komt vast goed allemaal 
 
 
Ook de activiteitencommissie kon weer gaan organiseren 
En oude en nieuwe dingen uitproberen 
Zo kwam de zomerkoninkjes-loop weer uit 
Met verse aardbeien tot besluit 
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En Erik kende de route al uit het hoofd 
Waarmee een volgende editie van de bosloop werd beloofd 
Op het terrein rondom de Vughtse hei 
Kwamen weer vele lopers opgewekt voorbij 
Met aan het eind een drankje en wat fruit 
Werd deze, inmiddels traditionele loop, uitgeluid 
 
 
In de tussentijd is de commissie Engelenrun ook weer ontwaakt 
En werd de 6e editie definitief bekend gemaakt 
Op zondag 3 juli stond alles klaar 
Voor een hardloopfeest onvoorstelbaar 
Paste de toiletwagen niet door de poort 
Werd er snel een vervangende gescoord 
Was de catering top verzorgd  
En de tijdwaarneming tot achter de komma geborgd 
Zodat 1000 lopers van alle leeftijden 
Tegen elkaar konden gaan strijden 
Van een kidsrun van 1200 meter 
Tot 6 en 12 kilometer 
Met de zon aangenaam op de bol 
Sloegen de hardlopers op hol 
En zonder veiligheidsincidenten 
Werd het een aaneenschakeling van prachtige momenten 
Dankzij heel veel vrijwilligere inzet 
Was het voor iedereen dolle pret 
En was de waardering erg hoog 
Waarvan een blosje op onze wangen vloog 
 
 
Hierna voor velen even vakantietijd 
Goed voor de familiaire saamhorigheid 
Voor de verbinding met de clubleden 
Kon je op de borrel en bites aantreden 
Om vakantieverhalen te delen 
Of exotische loopstekkies aan te bevelen 
Afgewisseld met een heuse pubquiz 
Onder genot van een wijntje, biertje of wat fris 
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Zo gingen we langzaam weer het najaar in 
Met ferme tred en goede hardloopzin 
Nu Corona ons niets meer verbood 
Werd de vraag om een beginnerscursus erg groot 
Een trainer hiervoor vinden 
Die zich hieraan wilde binden 
Was nog geen sinecure 
Hoe vervul je zo’n vacature? 
Maar in geval van hoge nood 
Was het Judith die uitkomst bood 
En zich liet verleiden 
Om beginnende lopers op te leiden 
Met 11 dames en 1 heer 
Ging de cursus van start deze keer 
Eerst intiem vanuit de golfbaan Haverleij 
Bleven de eerste trainingen nog dichtbij 
Maar al snel werd de afstand uitgerekt 
Alle straatjes in dorp en kastelen ontdekt 
Dan over naar het Engelerhart 
Waar ook de rest van de club start 
Trainen in weer, wind en kou 
Bijna iedereen kwam wekelijks trouw 
Voorbereiding op het grote doel 
De 5km tijdens de Lichtjesloop met een heleboel 
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Ja die Lichtjesloop 2022 mocht worden gezien 
Voorbereid door een commissie van 10 
Dus 2 evenementen binnen HLCE 
Nemen een eigen commissie mee 
De lichtjesloop kreeg ook een eigen logo 
Voor de herkenbaarheid een Engelenrun imitatio 
Banners sierden weken in het dorp markante plekken 
Om zoveel mogelijk deelnemers te trekken 
Op een koude 14e decemberdag 
Werd de route uitgezet overdag 
Met lampjes en echte kaarsen op het eind 
Werden de 5 km vast omlijnd 
Zodat 150 lopers na een spetterende warming op 
Van start konden, de snelste voorop 
Ook de wandelclub Engelen was van de partij 
En sloten de lopersrij 
Je zag in de kou, maar gelukkig droog 
Hoe een lichtjesregen over de golfbaan bewoog 
 
Een prachtig evenement ter afronding van het jaar  
Waarbij het plezier voorop staat en niet de winnaar 
 
Dat is namelijk waar onze hardloopclub voor staat 
Plezier in het lopen is waar het om gaat 
Vele leden hebben naast het lopen ook een reputatie 
Als trainer, commissie-,  bestuurslid of een combinatie 
Zonder al die inzet zouden we niet bestaan 
Dus wil nu aan het bedanken gaan 
Trainers, Roy, Wilfred, Jan, Erik, Rolph, Ruud en Francien 
Jullie verdienen allemaal een dikke tien 
Wekelijks staan jullie voor ons klaar 
En leiden ons door vele kilometers onvermoeibaar 
Ook dank aan Judith voor de beginnerscursus 
Voor lopers en club weer een echte bonus 
En hopelijk wil je nog overwegen 
Om je weer in de trainersgroep te gaan bewegen 
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Dank ook aan alle leden van de commissie Engelenrun 
Jullie zorgden weer voor heel veel fun 
Op straat maar ook op sociale media 
Was het een en al halleluja 
Dus Jan, Geert, Judith, Wilfred, Astrid, Leon, Roy en Ellis, 
Jullie enthousiasme en gedrevenheid was niet mis 
Daarmee werd editie zes 
Wederom een groot succes 
 
 
De activiteitencommissie zorgde buiten het lopen om 
Voor verbinding van leden alom 
Naast loopactiviteiten 
Zorgden zij ook voor andere creativiteiten 
Initieerden het lichtjesloop comité 
Dat bracht een hoop werk met zich mee 
Maar vol enthousiasme en inzet 
Werd een mooi evenement neergezet 
Dank voor alle tijd die jullie hieraan wilden besteden 
Maurice, Sanne, Hans, Karin en Henk die dat weer deden 
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Ook het bestuur zijn we ook dit jaar 
Voor hun inzet weer dankbaar 
Carola zorgde voor communicatie en pr 
Vergroot onze naamsbekendheid tot heel ver 
Sanne voor lief en leed, het secretariaat en de evenementen 
Ton paste goed op de leden en de centen 
Zelfs na zijn officiële aftreden vorig jaar 
Stond hij voor de club steeds weer klaar 
Hield adequaat financiën en leden op een rij 
Had telkens het overzicht erbij 
Zodat voor alle leden van het bestuur 
Er inzicht bestond in de conjunctuur 
Toen kwam Marco het bestuur versterken  
En ging zich op de financiën inwerken 
Waardoor we van Ton, na introductie van nieuwe systemen 
Helaas toch als bestuurslid afscheid moeten nemen 
Als nieuwe penningmeester is aan Marco de zware taak 
Het continueren van de administratieve zaak 
 
 
Helaas worden we ook wel eens geconfronteerd 
Dat groot menselijk leed zich tot ons keert 
En moest Peter, onze webmaster, het actief lopen stoppen 
Omdat zijn gezondheid niet bleek te kloppen 
Wij wensen hem alle sterkte toe 
Bij al het ongewenst gedoe 
En zien hem graag zolang het kan 
Als enthousiaste hardloopman 
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Hiermee kom ik aan het eind van mijn betoog 
Inmiddels staat haast iedereen droog 
Dus word het tijd het glas te heffen 
En hoop ik jullie komend jaar weer te treffen 
Bij trainingen of andere momenten 
Als deelnemer of vrijwilliger bij evenementen 
Samen zijn we de HLCE 
Doe vooral nog heel lang mee 
Voor nu wens ik ieder een gezond en sportief nieuwjaar 
Nogmaals een toast op elkaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


