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Elfhonderdenelf! Een mooi getal.  Zeker als dat het aantal (ultra)marathons is dat je hebt 
gelopen. Dat wil je dan ook vieren. En dat deed Willem Mütze gisteren dus met een loopje a 
la Willem, puur genieten. Wel een klein beetje op een verkeerde datum, vind ik. Een meer 
gepastere datum zou volgens mij 11-11-'11 zijn geweest. Maar dan had Willem dus een half 
jaar moeten zitten duimendraaien en dat is niks voor hem. 
Maar de start  zou ik dan dus wel om 11:11 uur hebben gedaan en als inschrijfgeld zou 
€11,11 wel gepast zijn geweest. Als afstand had ik dan toch ook echt 111,1 km willen lopen 
hoewel dat dan misschien niet zo geschikt is als groepsloop. Maar nou doe ik waarschijnlijk 
weer een beetje te moeilijk? 
Ik heb me ter elfder ure nog ingeschreven en gelukkig was er nog een plekje voor me vrij,  
dus ik zal niet verder klagen. Ook niet over die afstand van 44,44 km.
Hoe het ook zij, we starten om 10 uur en inschrijfgeld is er niet maar we mogen geld geven 
voor een goed doel dat Annemarie heeft bepaald. 
We vertrekken met drie groepen om op zijn elfendertigst een leuk stukje rond Boxmeer af te 
leggen. Er is een snelle groep, een minder snelle groep en een nog minder snelle groep. In 
die laatste wil ik lopen en dat houdt in dat ik met zes toffe mannen op pad mag. Die zes zijn: 
ultra-encyclopedie Henri, gelukkig weer veel lopende Jack, onze groepsoudste Jef, vrolijke 
Jos, comebackman Theo en jubilaris Willem. Spuit 11 Jannet completeert dus dit groepje.
Speciaal voor deze gelegenheid heeft Willem minstens elf regenbuien besteld waarmee dit 
loopje het best tot Willems Natste kan worden betiteld. Maar dat kan ons niet weerhouden 
om een prachtige tocht te maken door het Maasheggen en Maasduinengebied, lopend en 
varend met drie pontjes.
En na afloop is er nog een heerlijke BBQ, verzorgd door Willems elfje Annemarie.

http://jannetlooptlang.punt.nl/?gr=783779


 
Willem en Annemarie, nogmaals gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal en bedankt 
voor de gezellige dag. Volgend jaar nummer 1212 op 12-12-'12?
 
Tot zover de cijfertjes en lettertjes. Ik heb ook nog foto's gemaakt, die zijn hier te zien. En 
natuurlijk heb ik daar een toepasselijk aantal van gemaakt......11x11 stuks.

Geschreven door Jannet Lange

https://picasaweb.google.com/JannetLange/Willems1111e1962011#

