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Leidse glibber 

De Singelloop afgelopen vrijdag
was eigenlijk het begin van het
loopseizoen in Leiden. We hebben
nog meer loop- en wandelevene-
menten, die nu al hun schaduw
vooruit werpen, zoals de 28-ste
Leiden Marathon, in het weekeinde
van 18 en 19 mei.
Om de contacten met de sponsors
goed te houden, organiseert de
Leiden Marathon twee keer per
jaar een sponsoruitje. Bij de uitno-
diging zat deze keer een klein
bierpulletje en werd bezoekers
aangeraden handschoenen mee te
nemen. Iedereen dacht dat we
gingen skiën en de bussen reden
ook naar Snowworld. Maar daar
stond een stagiair met een groot
bord met de tekst ’1 april’ en de bus

reed door naar een Caribisch feest
in het Zoetermeerse Stadshart.
De medewerkers van het Mara-
thonbureau hadden de grootste lol
dat iedereen erin getrapt was. Een
speciaal welkom was er voor Zwiep
Vermeulen en Connie van der
Meer van de Vermeulen Groep, die
op 1 april 45 jaar bestond. De gas-
ten, onder wie Michael Breel,
Rosalie Schouls, Eimert van
Vliet, Jack Verboon, Jolanda
Plezier, Arno de Jong, Marian
Massaar en Simon Scheffer, ver-
maakten zich prima met de brass-
band, de salsales en het limbodan-
sen. Nog een kleine zes weken en
dan lopen weer duizenden mensen
een van de afstanden tijdens het
Leiden Marathon-weekeinde.

Avondvierdaagse
Er was nog meer beweging in het
Leidse loopwereldje. Van 11 tot en
met 15 juni wordt de zevende editie

van de Leidse Avondvierdaagse
gehouden. Die werd vrijdag omge-
doopt in de Teddy Kids Avondvier-
daagse. Organisator Jeroen Wei-
jermars en Teddy Kids-oprichter
Zacher Tolmachev tekenden die
dag in de tuin van de nieuwe vesti-
ging van Teddy Kids een sponsor-
contract waarmee ze naamgever
van de avondvierdaagse worden.
Teddy Kids is dan wel opgericht
door de van oorsprong Russische
Zacher Tolmachev, maar toch een
puur Leids bedrijf, benadrukte hij.
,,Voor ons zijn ontplooiing, bewe-
ging en gezond leven van de kinde-
ren van het grootste belang’’, ver-
telde hij. ,,We hoefden er dan ook
niet lang over na te denken toen
we de kans kregen hoofdsponsor te
worden. De avondvierdaagse past
in onze doelstelling en de nieuwe
vestiging ligt naast het terrein van
Trigon waar elke avond start en
finish van de Avondvierdaagse
zijn.’’ Terwijl organisator Jeroen
Weijermars het idee heeft met
ruim 1.100 deelnemers aan de top te
zitten, denkt Zacher dat er mis-
schien mede dankzij Teddy Kids
nog wel een paar honderd wande-
laars bij kunnen komen.

Singeloop
Leuk, al die voorbereidingen op
loop- en wandelevenementen,
maar het echte lopen gebeurde
natuurlijk vrijdagavond tijdens de
44e Leidsch Dagblad Singelloop

waar ruim 5.000 Leidenaars mee-
liepen. Onder die lopers was ook
prins Pieter-Christiaan, die het
startsignaal gaf. De prins is een
fanatiek loper en traint bij Leiden
Atletiek. Na de start ging zijn
loopshirt aan en liep hij zelf mee. 
Na afloop van de Singelloop verza-
melden medewerkers, sponsors en
genodigden zich in Gebr. de Nobel
voor de uitreiking van de cheques.
Namens de organisatoren, het
Leidsch Dagblad en de Leidse Poli-
tie Sport Vereniging, deelde prins
Pieter-Christiaan cheques uit aan
vertegenwoordigers van woonzorg-
centrum Van Wijckersloot en Hof-
wijck, mytylschool De Thermiek,

woonzorggroep Vlietlande, rugby-
club DIOK, Toonkunstorkest Lei-
den, Het Babyhuis, Hospice Issoria
en Zorgboerderij Van Velsen. Als
dank voor zijn komst ontving de
prins een cheque voor de Stichting
Laureus, waar hij voorzitter van is.
De stichting probeert door middel
van sport kansen te bieden aan
kinderen en jongeren met een
achterstand op sociaal en maat-
schappelijk vlak. 
De prins had zo genoten van het
lopen in Leiden dat hij liet door-
schemeren, als zijn agenda het
toelaat, zich misschien wel in te
schrijven voor de tien kilometer
van de Leiden Marathon.

Alle goede doelen van de Singelloop op het podium in Gebr. de Nobel.De prins toetert de lopers weg.

Limbodansen.

Salsales voor de sponsors van de Leiden Marathon.

Jeroen Weijermars en Zacher Tolmachev tekenen de sponsorovereenkomst.

Het loopseizoen is
begonnen in Leiden
Caribisch feest voor sponsors Marathon ✱ Teddy Kids
naamgever vierdaagse ✱ Prins geniet van Singelloop

Emile van Aelst
redactie@leidschdagblad.nl

Leidse Glibber
Een feestje, een borrel, een
festival? Emile ’Leidse
Glibber’ van Aelst is erbij.

Een welkom van Tjeerd Scheffer.


