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om daarmee te voorkomen een
speelbal in de handen van de curator
te worden. Tuin: ,,Ik mag nu gaan
bieden van de curator, maar ik laat
me niet uitspelen. Destijds met de
wielerbaan in Alkmaar is me het-
zelfde overkomen, toen ben ik ook
afgehaakt. Als het normaal was ge-
gaan, in plaats van tegen elkaar op te
moeten bieden, had ik de wieler-
baan wel gekocht.’’
De tijd is inmiddels rijp ’om zelf een

➔ Vervolg van regiovoorpagina
Alkmaar ✱ Ondernemer Peter Tuin
zegt niet meer geïnteresseerd te zijn
in de overname van de Squashhal
aan de Terborchlaan. In plaats daar-
van gaat hij zijn eigen plannen
vormgeven: de bouw van een
squashvoorziening op de plek van
tennisbanen nabij De Meent. 
Tuin, onder meer eigenaar van de

Victorie Plaza Bowlen en Kegelen,
zegt pogingen te hebben onderno-
men om de Squashhal te kopen nog
voordat het gebouw op de veiling
(’ik houd niet van veilingen’) zou
worden aangeboden. Door het fail-
lissement gaat de veiling niet meer
door. Inmiddels heeft Tuin de cura-
tor laten weten geen gegadigde
meer te zijn, laat hij vanaf zijn va-
kantieadres weten. De Alkmaarse
ondernemer zegt te zijn afgehaakt

squashbaan te ontwikkelen’. Zo’n
tien jaar geleden was de squashhal
ook te koop, aldus Tuin. Hij deed
een poging maar viste achter het
net. ,,Het is niet zo simpel om een
squashbaan te exploiteren. Met een
daarbij behorend sportcafé verdien
je de wereld niet. Je moet het renda-
bel maken door voorzieningen aan
elkaar te koppelen zodat je bijvoor-
beeld maar een receptie nodig hebt.
Anders is het weinig levensvatbaar.’’

Ondernemer Peter Tuin ’begint een eigen squashhal’
Winnie van Galen

Zuidschermer ✱ Het is niet voor
iedereen weggelegd: maar liefst
honderd kilometer lang banjeren
door het land van Leeghwater, dat
zich uitstrekt van Alkmaar tot
Purmerend. 
Toch hopen initiatiefnemers Leo
Koning, Jan de Reus en diens zoon
Pieter dat er op 4 augustus dit jaar
tientallen lopers zullen staan te
popelen om aan de gloednieuwe
wandeltocht te beginnen. „Dit is
gewoon een verdomd mooi gebied
om in te wandelen”, zegt Jan.
Zo voert de ’100 van Leeghwater’,
die op de avond van 4 augustus om
acht uur van start gaat op het Kerk-
plein in Zuidschermer, de wande-
laars door het landschap en de
dorpen van De Schermer en vervol-
gens door werelderfgoed De Beem-
ster, waarbij onder meer de be-
roemde Stelling van Amsterdam
gepasseerd wordt. „Wandelaars zijn
natuurfreaks”, vertelt Leo. „We
gaan bijvoorbeeld ook langs de
bekende Eilandspolder waar in de
winter geschaatst wordt. Dat zijn
prachtige plekjes.”

Bruiloft
Het idee voor een jaarlijkse wan-
deltocht is ontstaan uit eigen erva-
ringen. Zo deden Jan en Pieter
samen mee aan de Nijmeegse Vier-
daagse (veertig kilometer) en ging
Jan vervolgens, in navolging van
veel dorpsgenoten, nog een flinke
stap verder met deelname aan de
’Dodentocht’ in België (honderd
kilometer). 
Leo maakte kennis met het wan-
delfenomeen tijdens een bruiloft,

toen er spontaan en ongetraind een
rondje werd gelopen. „Het is ei-
genlijk een optelsom van verhalen
en ervaringen die heeft geleid tot
een bijzonder evenement voor deze
streek, om die wat meer landelijke
bekendheid te geven”, aldus Jan.
De afstand van honderd kilometer,
die moet worden afgelegd in 24
uur, is daarbij bewust gekozen.
Jan: „Een tocht van honderd kilo-
meter maakt het allemaal net een
tikje spannender. Je gaat je afvra-
gen: ga ik het wel volhouden? Krijg
ik niet verschrikkelijke blaren, ga
ik niet kapot? Dat is de aantrekke-
lijkheid ervan.” 
De kans op deelnemers die onder-
weg afvallen is er altijd, weet hij
ook uit eigen ervaring. „Ik per-

soonlijk heb vier keer aan zo’n
tocht meegedaan en ik heb hem
één keer niet uitgelopen. Wandelen
is leuk en gezond, maar je moet
ook je grenzen kennen.”

Kick
Slecht weer zal volgens Jan niet
snel een belemmering vormen voor
de deelnemers. „De mensen die
zich hiervoor opgeven zijn geen
beginners. Die weten dat ze gaan
wandelen, weer of geen weer.
Slecht weer kan je altijd overko-
men. Maar je kunt ook op een
zonnige zaterdagochtend om een
uur of acht langs het kanaal van de
Zuiddijk van De Beemster lopen en
dat is dan zo verschrikkelijk mooi.”
Leo: „Het is met slecht weer juist

de extra uitdaging en de kick om
die tocht gewoon te starten en te
volbrengen.”

Ambitieuzer
Om de eerste editie soepel te laten
verlopen, is er een limiet van, ook
hier weer, honderd deelnemers
ingesteld. „We willen leren van
deze eerste keer”, aldus Jan. „Met
een maximum van honderd men-
sen proberen we het zo goed moge-
lijk te organiseren. Het is ook zeker
niet de bedoeling dat we dit maar
één keer doen, we willen het laten
groeien.”
Hij noemt daarbij voorzichtige
aantallen van zo’n vijfhonderd
deelnemers over vijf jaar, maar
daar denkt Leo ambitieuzer over.

„Ik hoop dat we over vijf jaar op
tweeduizend zitten. Nederland
vergrijst, en we zoeken tegenwoor-
dig allemaal manieren om langer
gezond en fit te blijven. Dit is dan
een ideale gelegenheid om daaraan
mee te gaan doen.”
Ze zien daarin ook een kans voor
de veertien samenwerkende hore-
cagelegenheden die op de route
liggen. Die fungeren als rust- en
stempelposten voor de wandelaars.
„Zij kunnen er een evenement van
maken”, geeft Jan aan. „Ik hoef
niemand te vertellen wat het voor-
bijtrekken van een grote stoet
wandelaars teweegbrengt. Kijk
maar naar Nijmegen, dat zie je
ieder jaar op televisie. Dat is me-
ga.”

Initiatiefnemer Jan de Reus: ’Dit is gewoon een verdomd mooi gebied om in te wandelen’

Lopen door ’t land van Leeghwater

Pieter de Reus, Leo Koning en Jan de Reus (van links naar rechts) bewandelen alvast een deel van het parcours. JJFOTO.NL / JAN JONG
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Het parcours van honderd kilometer: start en finish zijn in Zuidschermer. FOTO AANGELEVERD
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