
 

Frank van Groesen en Henk Buesink pakken goud; Jos Jochem brons  

Gemeenteambtenaren drie keer 

in de prijzen op NK veldloop  
Etten-Leur - Een podiumplaats werd er al wel eens in de wacht gesleept, maar de eerste plaats 

nog nooit. Vorige week, tijdens de 28e editie van de Nederlandse kampioenschappen veldlopen 

voor gemeenteambtenaren, was het meteen twee keer raak voor de gemeente Etten-Leur. 

Zowel Frank van Groesen als Henk Buesink wonnen in Utrecht goud. Er was ook nog een keer 

brons voor Jos Jochems.  

DOOR PETER HOUTEPEN  

Frank van Groesen, controller op het Stadskantoor, werd eerste in de categorie mannen 35-40 jaar en 

financieel specialist Henk Buesink zegevierde in de categorie 50-55. Jos Jochems eindigde als derde bij de 

mannen boven 60.  

Revanche  

Voor Frank (35) was het de derde keer dat hij meedeed, voor Henk (52) pas de eerste maal. "Ik ben pas in juli 

2014 bij de gemeente Etten-Leur komen werken. Ik kom uit de verzekeringssector en ben daarvoor nooit 

ambtenaar geweest." Van Groesen was al een keer vierde. "En vorig jaar moest ik tijdens de wedstrijd 

opgeven vanwege een blessure. Ik liep op dat moment op de tweede plek. Dit voelt voor mij dan ook een 
beetje als revanche."  

 

Groot  

Beide lopen regelmatig wedstrijden, meestal op de weg. "Dat doen we eigenlijk ook liever." Buesink is lid van 

atletiekvereniging Achilles, van Groesen komt uit voor Road Runners. Aan het NK in Utrecht deden namens 

Etten-Leur tien mensen die werkzaam zijn bij de gemeente mee. Henk: "Het is echt een enorm groot 

evenement. Met alles bij elkaar ruim drieduizend deelnemers, afkomstig uit het hele land, die daar met bussen 

arriveren. Wij zijn samen met de collega's van Rucphen in de bus daar Utrecht afgereisd."  

 

Eindtijd  

Frank deed 24 minuten en 27 seconden over de afstand van 6 kilometer, Henk 25 minuten en 20 seconden. 

De oudste van de twee: "Iedere ambtenaar mag in principe meedoen. Vooraf moet je wel een gerichte eindtijd 

aan de organisatie doorgeven. Naar aanleiding daarvan kun je in het snelle vak starten of in, wat ik dan noem, 

het Olympische vak. Dat is meer voor de collega's die meedoen belangrijker vinden dan winnen. Die 

Olympische gedachte is bij ons niet aanwezig, daar zijn we te veel wedstrijdloper voor. Recreatief daar doen 

wij niet aan. Frank en ik zijn echt prestatiegericht."  

 

Lastig  

Buesink vond het uitgezette parcours in Utrecht enorm lastig. "Het miezerde zo'n beetje heel de dag, dus het 

was een grote modderpoel. Je kon ook niet met spikes lopen, want er zat ook een stukje asfalt tussen. In het 

begin was het een grote glijpartij. Je kon nauwelijks blijven staan." Van Groesen had speciaal zijn 

veldloopschoenen aangetrokken. "Ik had het parcours op YouTube al verkend. Ik heb echt voordeel gehad van 

mijn schoenen. Ik had behoorlijk grip."  

 

Eerlijk  

Dat het traject zwaar was geweest bleek wel uit het feit dat hij meer dan vier minuten per kilometer had 

gelopen. "Dat is eigenlijk voor ons doen heel traag." "Wat het voor ons extra spannend maakte is dat we op 

voorhand niet wisten wie onze concurrenten waren", besluit Henk. "Als we hier in de buurt lopen, weten we 

precies wie we in de gaten moeten houden. Wat dat betreft was dit wel een eerlijke wedstrijd en ook 

spannend voor jezelf." 

 


