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Mijn naam is Willem de Voogd en ben alweer 51 jaren jong. Ik ben getrouwd met Ada en hebben een 
zoon Bob. Ik werk alleen op de begraafplaats in Hoek van Holland en doe daar alle voorkomende  
werkzaamheden. Voornamelijk hovenierswerk, maar ook uitvaarten begeleiden en graven maken en 
sluiten. Ik ben in dienst van de Gemeente Rotterdam. 
 
Waarom triathlon?  
Tja, meestal wil ik dingen doen, die juist anderen niet doen, om wat voor reden dan ook. Had ook iets 
anders kunnen zijn! 
 
Hoe ben ik bij TVR terechtgekomen?  
Tig jaar terug kreeg ik een strooifolder onder ogen, over onze triathlonvereniging. Daarin stond dat 
iedereen dat kan: Je hebt nodig een zwembroek (die had ik wel), een fiets (stond nog ergens op 
zolder, oude Gazelle uit mijn fietsverleden jaar of dertig terug) en hardloopschoenen. Die had ik niet 
en moest ik kopen. 
Voordat ik mij zou opgeven als lid, ben ik eerst stiekem gaan lopen in het donker, kijken of dat leuk is. 
Vond er niets aan, kwam niet verder dan een kilometer of twee. Toch doorgezet en na twee weken 
was ik in staat om zomaar 5 kilometer te lopen, zonder te stoppen. Toen is het licht op groen gegaan 
en ben ik lid geworden. 
Inmiddels is die ene zwembroek van toen, al diverse malen vervangen, heb ik al een paar fietsen en 
plenty soorten schoenen. Zo simpel als omschreven in die flyer van toen, is het niet. Thuis een 
megakast met benodigdheden voor deze sport. Als ik clubgenoten hoor, valt het bij mij nog wel mee! 
 
Of ik vroeger nog andere sporten heb beoefend? 
Vanaf toen ik een jaar of 20 was, heb ik zo’n 13 jaren lang wedstrijdjes gefietst bij wielervereniging De 
Coureur. Daarna heb ik niets uitgevoerd en werd een beetje te dik. Tijd om iets te gaan ondernemen. 
 
Welk doel heb ik voor ogen?  
Tja, kom ik twee jaar terug, tijdens Nieuwkoop, mijn oud-klas-en  buurtgenoot Hans Lems tegen. Zelf 
wilde ik graag meedoen aan een strandloop als duo (Hoek van Holland-Den Helder). Leek Hans leuk 
en dat hebben we al twee keer gedaan. Samen gaan we nu dit jaar meedoen aan een 8-daagse 
trailloop als duo, genaamd de Transalpinerun (http://www.transalpine-run.com/). Dat is mijn hoofddoel 
voor dit jaar. Nog verder vooruitkijkend, geniet ik vooral van al die echte ouwe knarren, die op welk 
sportgebied dan ook, lekker bezig zijn. Dat wil ik ook! 
 
Verders wil ik nog kwijt, dat ik niet alleen geniet van al die echte ouwe knarren, maar ook veel 
respect heb voor de sporters die er echt van genieten en niet zo prestatiegericht zijn. Daar betrap ik 
mezelf wel eens op en daar moet ik voor oppassen! 
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