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Team Stadsbeheer Hoorn loopt, net als 20 teams uit andere organisaties, mee voor 
een goed doel van de organisatie Net4kids. Acht medewerkers van Stadsbeheer 
Hoorn  lopen  al enkele weken rond met een stappenteller aan hun zij. De bedoeling 
is om virtueel zo snel mogelijk naar het gesponsorde doel van Net4kids in Thailand te 
lopen. In het afgelegen berggebied van Mae Hong Son ligt het einddoel van de 
competitie. 
 



Waarom dit doel? 
De firma TASK sponsort het goede doel met projectnaam Samsara en vraagt daarmee aandacht voor 
Net4kids. Net4kids investeert het geld in een betere toekomst voor de kinderen in Azië. Dit gebeurt 
met kinderhulpprojecten die tot doel hebben om het onderwijs en de leefomstandigheden ter 
plaatse te verbeteren. 
 
Het goede doel en de manier waarop we dit bereiken spreken erg aan. Stadsbeheer investeert ook in 
onderwijs, al is dit op een heel andere manier. We doen dit in de vorm van het aanbieden van 
stageplaatsen, we zijn deelnemer van de stichting ‘Infra bindt’ voor het promoten van technische 
opleidingen en stimuleren vrouwen om in de techniek te stappen door les te geven en onze 
ervaringen te delen. Daarnaast hebben we duurzame inzetbaarheid op de agenda gezet en 
stimuleren we onze medewerkers om vitaal te blijven. Met (minstens) 10.000 stappen per dag geven 
we het goede voorbeeld! 
 
Bij Stadsbeheer kan een donatie worden ingeleverd voor diegenen die dit project een warm hart 
toedragen. De bijdrage wordt dan door ons overhandigd of via TASK gestort op 0471.383.732 ABN-
AMRO TASK o.v.v. Samsara. Je kunt het natuurlijk ook zelf storten. Op 12 december a.s. eindigt de 
virtuele competitie (sommige deelnemers zijn zo fanatiek aan het lopen, dat zij alweer op de weg 
terug zijn naar Nederland!) en wordt het bedrag aan Net4kids overhandigd.  
 
---------------------- 
Zie verder de enthousiaste reacties en loopervaringen van de deelnemers onder ‘het verhaal van…’ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Het verhaal van… 
 
Jens Tjalma 
Ik doe graag mee aan de virtuele competitie die door TASK is gestart met als doel een goed doel in 
Thailand te steunen (Net4kids).   
 
Waarom zal je denken? Hiervoor zijn een paar redenen. Vijf jaar geleden ben ik met mijn gezin op 
kampeersafari in Kenia en Tanzania geweest. Daar zijn we toen zeer direct geconfronteerd met 
armoede en de problemen die de mensen daar en met name kinderen daar ondervinden in hun 
bestaansstrijd. Is er wel geld voor eten? Is er wel geld om naar school te gaan? Is er wel geld voor 
medische zorg? Als je ziet hoeveel problemen die mensen in dit soort landen ondervinden, dan weet 
je hoe rijk we hier zijn. 
Hier komt bij dat mijn dochter en haar vriend recentelijk voor drie maanden naar Nepal zijn 
getrokken om daar vrijwilligerswerk te verrichten in het lokale ziekenhuis van Dhulikhel. Dit betalen 
ze van hun  zelf verdiende geld. Dus kan ik als vader niet achterblijven als we hier iets doen op 
hetzelfde gebied. 
 
En dit jaar hebben we bij Stadsbeheer duurzame inzetbaarheid als thema op de agenda staan. 
Bewust bewegen en je lichaam goed gebruiken hoort daar bij. 
 
Hoe heb ik de competitie tot nu toe ervaren? 
Het is geweldig leuk wat zo’n competitie doet aan teamgeest en collegialiteit. We hebben van vroeg 
in de ochtend  tot laat in de avond contact met elkaar. Zo proberen we elkaar te motiveren om 
zoveel mogelijk stappen per dag te maken en  op die manier de totale teamprestatie op te jagen. En 
dat lukt aardig, we staan al geruime tijd boven aan in de competitie. Verder raak ik er ook bewust 
van hoe weinig we eigenlijk als ambtenaar bewegen. Het doel is minimaal 10.000 stappen per dag.  
Als je je meer verdiept in hoeveel je op een dag moet bewegen, dan lees je dat je eigenlijk minimaal 
een half uur aaneengesloten per dag matig intensief moet bewegen.  
Om een lang verhaal kort te maken, ik moet meer doen dan ik voorheen deed om minimaal 10.000 
stappen op een dag te maken. 
 
Maar het is een kleine moeite, het levert veel plezier op, en geeft inzicht en een gezond lichaam. Wat 
wil je nog meer. 

 
 
 
 



Ivar Bakker 
We hebben een mooie tijd samen. Ik laat haar trots zien aan mijn vrienden en collega’s. Ze vergezelt 
me op m’n werk. Al die trappen op en af.  Maar daarnaast steunt ze me ook met sporten. Op het 
hockeyveld tot laat op de avond. Maar ook met beachvolleybal, door weer en wind op de fiets en 
altijd als ik een blokje om maak in de kou, gaat ze mee. Ze heeft me na een lange sportblessure zelfs 
weer aan het hardlopen geholpen!  We zijn behoorlijk onafscheidelijk geworden, en ik vraag me af of 
ik nog zonder haar kan. Ik ben mijn bierbuik kwijt, heb meer energie en een beter humeur. 
Stappenteller, ik wil jou nooit meer kwijt!!! 
 
Bas van den Berg 
22.00 uur in de avond. Verdorie, de stappenteller geeft meedogenloos aan, dat de beweegprestaties 
die dag ver achterblijven. Wandelschoenen dus maar aantrekken. De dierbare echtgenote kijkt 
verbaasd op en vraagt wat de bedoeling is. Mijn uitleg komt volgens mij niet echt door. Toch als een 
mol de donkere avond in gestapt en een uurtje door al die ramen lopen gluren bij al die mensen die 
zich warm op de bank genesteld hebben. ‘Ben ik nou gek of toch die anderen…………..’ 
 
’s Ochtends op pad naar het werk. Een in de auto voorbij rijdende collega ziet me lopen en ik zie een 
verbaasde blik. Even later in vergadering vraagt diezelfde collega naar de vreemde richting van mijn 
wandeling. ‘Je ging de verkeerde kant op’.’Wees gerust, ik ben niet dementerend en was ook de weg 
niet kwijt. Echter de kortste weg van A naar B helpt me niet om de nodige stappen te zetten. Dat 
kleine stappentellertje dirigeert me gewoon van A naar C en dan naar B. Stappen zetten toch!’ 
 
Douwe van der Vaart 
Vanaf het begin ben ik enthousiast over het combineren van het doel van Net4kids, onderwijs en 
betere leefomstandigheden voor kinderen, gekoppeld aan een sportieve uitdaging. Er was niet veel 
nodig om direct 8 collega’s te vinden die deze uitdaging aandurfden. Alleen bij 1 collega had ik 
overtuigingskracht nodig. Na aanmelding wachten op het startmoment van de competitie. ’s 
Ochtends snel nog een WhatsApp groep aangemaakt ‘de  stappentellers’ en we gingen los. Onze 
collega, waarvan zijn partner beweerde dat ie geen stap zou gaan lopen, voorop. Nog nooit zag ik 
zoveel berichten aan mij voorbij komen. Honderden, allemaal bedoeld om mij en de anderen te laten 
bewegen. Foto’s van rondjes Zomerdijk, hardlopen in Volendam en Amsterdam in weer en wind als 
bewijs van de geleverde inspanning. Prachtig om te zien hoe het leeft. De snelheid waarmee wij op 
het einddoel af gaan is zodanig, dat we veel eerder dan verwacht aan gaan komen als team. Niks 
achterover leunen, maar snel de nodige berichten er uit sturen om geld in te zamelen en aandacht te 
vragen voor het goede doel.  
 
Dennis de Heer 

Lekker ontspannen naar De Wereld Draait Door kijken. Of eens een dagje luieren. Sinds 1 november komt 

dit niet meer in mijn woordenboek voor. Bewapend met een stappenteller moeten er stappen voor het 

goede doel worden gezet! Het gaat daarbij niet alleen om simpel stappen zetten maar ook om tactiek. 

Naast de door de stappenteller geregistreerde stappen kun je andere sportactiviteiten omrekenen in gezette 

stappen. Fietsen levert bijvoorbeeld 100 stappen per minuut op en intensief bewegen op de crosstrainer 

220 stappen per minuut. Al onze stappen kunnen we uploaden op een prachtige site waarbij je kunt zien 

welk team er bovenaan staat in de race naar Mae Hong Son in Thailand. Dit stimuleert enorm. Ik was al een 

fanatiek hardloper maar door deze competitie heb ik nog nooit zoveel bewogen. Naast het reguliere 

wandelen en fietsen wordt er gefitnessed, gezwommen, hardgelopen en sta ik op de crosstrainer. Mijn 

vrouw kijkt me af en toe aan met het idee dat ik toch echt gek ben geworden als ik ’s-avonds weer ga 

sporten omdat ik overdag weinig stappen heb gezet. Naast de site hebben we ook een eigen Whats-app 

groep waarin we elkaar bestoken met motiverende teksten, anekdotes en allerlei foto’s. Het is leuk, gezond, 

creëert een goed saamhorigheidsgevoel en als belangrijkste: het is voor een goed doel! We hopen dan ook 

dat onze inspanningen beloond worden met mooie donaties. 



Jan Terpstra 

Als je samen ergens aan begint dan wil je dat ook samen tot een goed einde brengen. Je individuele 

prestatie in belang van een teamprestatie met als doel om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Het 

is geen teamsport maar we zijn het wel. 

  

Het is dinsdag 12 november: 

Ik kan niet achterblijven, ik moet mijn stapgemiddelde niet laten verslappen. Het is vier dagen na de start 

dat ik wordt geplaagd door een ritmestoornis. Ik heb een hart dat graag onregelmatig loopt. Dat in 

tegenstelling tot mijn doel om juist wel, de komende 42 dagen en nog vele dagen daarna, regelmatig te 

lopen. Het zit zo in mijn hoofd dat ik na het avondeten mijn loopschoenen aantrek en die dag toch nog bijna 

10000 stappen maak. Als ik thuis kom ben ik mentaal en fysiek leeg maar ergens in mijn hoofd zegt een 

klein mannetje. Goed gedaan jochie, de rest haal je komende dagen wel weer in. 

  

Lia Bond 

 Stappen tellen..?! Wat me in eerste instantie een nogal onzinnige bezigheid leek, ontaardde al snel in 

hardlopen op zaterdagavond, in het pikkedonker, met reflecterende kleren aan. Ik hoopte maar dat ik niet al 

te veel wandelaars zou tegenkomen, want die zouden misschien denken dat er een ruimtewezen aan het 

joggen was. Maar ook de passen die ik maakte van de keuken naar de huiskamer, en van de huiskamer 

naar de zolder en terug hadden opeens mijn onverdeelde belangstelling. En Bram, onze poedel, was ook 

erg blij met alle lange wandelingen.  Voorts was ik natuurlijk zeer benieuwd naar de vorderingen van mijn 

lotgenoten, want daar was het allemaal om te doen: samen een doel bereiken, samen grenzen verleggen, 

en elkaar aansporen als we in gebreke bleven. Al met al was een gezamenlijk project waar ik met veel 

plezier op terugkijk. Stappen tellen? Hartstikke leuk! 

 


