
Sponsor Fun Run: van idee naar trainingen naar evenement en een 
nadere kennismaking met trainer Saïd Kanfaoui 
 
In juni 2017 brainstormden Saïd Kanfaoui, Esther van Zutphen en Wilma 
Neefjes over een hardloop evenement dat toen de werknaam kreeg 
“Olympianenloop”. Saïd Kanfaoui, een bekende Goudse hardloper en vader van 
een jeugdspeler, had enkele looptrainingen gegeven aan een groep F’jes. “Ik zie 
veel goede voetbaltechniek bij Olympia. Maar ik denk dat aan de fysieke kant 
winst is te behalen door te werken aan de looptechniek.” Het idee was om in de 
herfstvakantie voor de jeugd een run te organiseren als kennismaking met 
hardlopen. Al pratende breidde het plan zich uit tot het aanbieden van enkele 
trainingen als voorbereiding.  
 
Na de eerste drukte bij de start van het seizoen werd het plan weer opgepakt 
en onze commissie uitgebreid met Ton Molenaar en Edo Neefjes, beiden fervent 
hardlopers. Niet alleen de commissie, maar ook het plan groeide: waarom niet 
ook ouders of andere geïnteresseerden uit de buurt uitnodigen om mee te doen 
met trainen? En is het geen idee om de afsluitende run te laten sponsoren en 
de opbrengst aan Olympia en een ander goed doel te schenken? 
 

 
 
Zo gezegd zo gedaan. Op zondagmorgen 12 november stond Saïd klaar voor de 
eerste training. De vier geplande trainingen werden er zes vanwege het 
enthousiasme onder de deelnemers, een mix van (ouders van) Olympianen en 
vrienden en vriendinnen uit de buurt. Als extra goed doel werd gekozen voor 
Right To Play vanwege hun inzet voor het kunnen sporten en spelen door 
kinderen in oorlogsgebieden. Waarbij het extra leuk was dat Eva van 
Groningen, oud voetbalster bij Olympia, bij Right To Play werkt en onze 
contactpersoon kon zijn. Er werd contact met Eva gelegd. 
 
De run op zaterdag 6 januari was een feestje. Een aantal lopers waren ludiek 
aangekleed om het fun element in te vullen. Muziek van DJ André, vader van 
een pupil, moedigde iedereen aan. En de loop had een professionele uitstraling 
dankzij door Saïd geleende loopnummers en een tijdsklok (AV Reeuwijk). Het 
ging om gezelligheid, ervaren dat lopen fun is, en om een sportieve start van 
2018. Maar natuurlijk waren er ook fanatieke lopers. Lopers, die soms zelfs met 



moeite werden bijgehouden door de begeleiders uit de seniorenselectie, die 
voor een veilige run moesten zorgen. Gelukkig waren er geen blessures en 
EHBO’er Ingrid Levendig heeft niets te doen gehad. Bij de prijsuitreiking was er 
aandacht voor alle elementen van de loop: prijzen voor fun, voor snelste lopers, 
sportiviteit en een aanmoedigingsprijs voor degenen die iedere training hadden 
mee gedaan om het lopen goed op te pakken. Hieronder een overzicht van alle 
winnaars. En dan was er ook nog een heel mooie opbrengst van €702,57, die in 
zijn geheel is geschonken aan Right To Play omdat de Business Club Olympia de 
kosten van de run voor haar rekening nam.  
 
Dank aan iedereen die heeft meegeholpen met de trainingen of bij de run. In 
het bijzonder onze nog niet genoemde barcommissie, die zoals altijd weer klaar 
stond en Bakker Hamza Mazouz uit de Korte Akkeren voor de versgebakken 
broodjes bij de soep.  
 
 
De prijswinnaars van de Sponsor Fun Run 
 
Alle 41 deelnemers aan de run kregen als herinnering een polsbandje van Right 
To Play en een consumptiebon. Degenen die 15 euro of meer aan sponsorgeld 
binnen brachten kregen bovendien de felbegeerde gele Right To Play muts. 
Daarnaast waren er nog speciale prijzen van bekers tot petjes en tassen en 
prachtige sportkleding van Asics, geschonken door Right To Play. 
 

§ Winnaars fun prijzen: de Heidi’s (Anna en Eva), de Roze eenhoorn (Isis), een cowboy (Dean), Buzz Lightyear 
(Pascal) 

§ Mooiste finish: Floris (met beertje op zijn rug) 
§ Sportiviteitsprijs: Erik en Luutze  
§ Aanmoedigingsprijs: Johan, Danielle en Nicole  
Ø Winnaar 1 km: Rahema Kanfaoui 
Ø Winnaar 2 km: Hoessein Kanfaoui 
Ø Winnaar 3 km: Zakaria Kanfaoui 
Ø Winnaars 5 km: Daphne van de Kooij, Janouska Steijn en Monique Rietdijk 
Ø Winnaars 7 km: Gregory Castano (liep mee als begeleider vanuit de selectie van de run) en Ton Molenaar 

(mannen) en Astrid Nuijten (vrouwen) 

 
Foto van de winnaars met links Saïd. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nadere kennismaking met trainer Saïd Kanfaoui 
 
Saïd is opgegroeid in Tanger, een belangrijke toeristische havenstad met nu 
bijna een miljoen inwoners in Noord Marokko. Hij woonde in een straat waar 
veel kinderen bezig waren met sport, vooral voetbal en atletiek, en elkaar 
stimuleerden om veel te oefenen. Ieder vrij moment voor een rondje lopen of 
een balletje trappen. Dat herkent hij nu ook bij een groep buurtkinderen in 
Bloemendaal. 
 
In 1997 waren er internationale atletiekwedstrijden in Tanger. Daar viel hij op 
bij een atletiekcoach in Gouda, meneer Laroussi, de vader van zangeres Hind. 
Meneer Laroussi vroeg hem of hij geen interesse had om in Nederland te gaan 
lopen. Zo belandde Said in Gouda. Hij kreeg onderdak bij Hans van de Water, 
de oprichter van de Goudse runners naar wie de HAWA-loop is genoemd (8ste 
editie was 14 januari j.l.). Hans trainde hem; ze hebben nog altijd wekelijks 
contact en Hans liep als oudste deelnemer ook mee aan onze Sponsor Fun Run 
om zijn pupil te plezieren. 
 
Met startgeld, prijzengeld en sponsoring, zo sponsorde Asics hem 10 jaar, 
verdiende Said zijn inkomen. Hij had een manager die zijn wedstrijden regelde, 
ook in het buitenland zoals in Groot Brittannië, Duitsland en Frankrijk. 
 
In Gouda leerde hij zijn huidige vrouw kennen met wie hij in 2002 is getrouwd. 
Ze hebben vier kinderen. Zakaria (13) voetbalt in JO15-1 bij Olympia en in het 
regionale team van de KNVB van O14. Dochter Rahema komt mogelijk ook 
voetballen bij Olympia. De kinderen trainen sinds hun vierde jaar met pappa 
mee. En doen mee met hardloopwedstrijden zoals de Goudse Singelloop in 
2017, waar alle kinderen in de top drie eindigden. Said loopt ook nog altijd veel 
wedstrijden. Zijn laatste grote prijzen waren op de NK masters 40+ in 2016 
met goud op 10 km en 5000 meter baan en tweede bij de 10 km op de weg. 
Voor zijn prestaties is hij ook vijf keer geëerd met een nominatie voor de 
sportman van het jaar in Gouda.  
 
Als ik hem vraag op welke prijzen hij het meest trots is, noemt hij de marathon 
van Almere in 2001 waar hij tweede werd en de marathon in Eindhoven, waar 
hij op de zesde plaats eindigde.  
 
Naast het zelf lopen is hij jaren trainer geweest bij AV Gouda. Hij traint nu twee 
avonden in de week bij AV Reeuwijk, op woensdagmiddag jeugd bij Sasafit in 
Goverwelle en op vrijdagavond traint hij als vrijwilliger jeugd uit Bloemendaal, 
waaronder enkele Olympianen, op de Groenheuvel. En als het is te combineren 
met wedstrijden, geeft hij bij Olympia op zondagmorgen techniek looptraining 
aan het enthousiaste groepje dat samen is blijven hardlopen na de sponsorrun.  
 
Hartelijk dank voor je inzet Saïd! 
 
Voor de hardlopers, de persoonlijke records van Said: 



Ø 1.500 m in 3.48 minuten 
Ø 5 km in 14.10 minuten 
Ø 10 km 29.36 minuten 
Ø 15 km 45 minuten 
Ø halve marathon 1 uur en 5 minuten 
Ø hele marathon 2 uur en 21 minuten 

 
 
Noot De hardlooptrainingen zijn door Olympia tot de zomer van 2018 
georganiseerd i.s.m. Saïd en Andy Koolmees als trainers. Daarna heeft Andy 
Koolmees via de sportorganisatie Go Sportief de organisatie overgenomen. 
Tijdens de winterperiode zijn er tot op heden (2020) looptrainingen vanaf het 
Olympiaterrein op zondagmorgen, start 10.00 uur. Communicatie gaat via een 
app-groep. Zie voor informatie: https://www.facebook.com/events/go-
sportief/looptraining-van-loopgroep-olympia/641010749662831/ 
 

  
Andy achter in ‘t midden (blauw shirt) – foto 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interview Wilma Neefjes / januari 2017 


