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Na de Slachtemarathon waar het
naast een Slachveld ook een
brandende hel was, viel deze
laatste toepassing ook ten deel
aan Winschoten, en eigenlijk het
eerst deel ook wel.
Maar om bij het begin te
beginnen: Een paar jaar geleden
nam ik me voor om voor mijn 50e
de 50 van Winschoten volbracht te
hebben. Nu kan ik dat doen als ik
49 ben en 3 weken later 50 hoop
te worden, maar ja, wie zegt er
in welke toestand ik me dan
bevind.
En zo deed ik vorig jaar mijn 1e
poging. Vanwege omstandigheden
kon ik me niet optimaal
voorbereiden, ben wel gestart en
heb 30 kilometer lekker gelopen.
Na een wat langere stop wilde ik
weer verder gaan, want voor de
laatste 20 kilometer had ik nog
zo’n 2 uur en 50 minuten over,
maar de benen hadden er geen zin
meer in. Dus een mooie DNF achter
mijn naam en als 100e
geklasseerd.
Waar ik me vorig jaar opgaf in
een vroeg stadium deed ik dat dit
keer wat later. Sterker nog, pas
op de laatste dag van de
inschrijving schreef ik me in.
Ook dit keer geen
supervoorbereiding. De laatste
lange duurloop dateert van pakweg
20 juli toen ik een afstand van
24 kilometer aflegde. Gedurende
de zomervakantie in de USA een
aantal keren, zelfs vaker dan
normaal, gelopen, waarronder ook
een aantal keren op een
atletiekbaan, die ik de eerste
ochtend toevallig tijdens mijn
rondje tegenkwam. Trainingen op
de baan leken me wel gunstig met
het oog op de Martini Marathon op
23 september aanstaande. Dan
wacht me een marathon op de
atletiekbaan over 105,5 rondjes.
En daar had ik me al wel voor

ingeschreven. Winschoten was
bedoeld om te zien hoe het zou
gaan en zou ik voortijdig
uitstappen dan was het een mooie
lange duurloop voor de Martini
Marathon. En mocht ik toch de 50
kilometer volbrengen dan kan ik
de Martini Marathon een beetje
als het toetje zien en er lekker
een funrun van maken.
De weersverwachting in de gaten
gehouden en die beloofde, voor
mij althans, niet heel erg veel
goeds: 24-27 graden. En ik ben
toch niet echt een erg warm weer
loper. Dat wordt dan erg rustig
aan doen en maar veel drinken.
Zaterdag de 10e ’s ochtends veel
te vroeg wakker. Uitgebreid
ontbeten en maar op naar
Winschoten. Via Facebook kunnen
regelen dat ik wat spullen bij
Richard van der Klis kon
achterlaten. Hij had een kratje
en ik heb mijn tas met gelletjes
en dergelijke er naast gezet in
het parkje nadat ik hem en zijn
vriendin Karin was tegengekomen.
Ondertussen waren ook Nico en
Robert Jan gearriveerd, vergezeld
door supporters Andrina en
loopgroepgenoot Bas. Nico en
Robert Jan hebben ook de Martini
Marathon op de planning staan.
Ook kom ik nog Gerik Mik tegen
die vorige week nog 160 kilometer
liep en nu aan de start staat van
de 100 kilometer. Hij is
overigens, zo blijkt later, na 50
kilometer, gestopt.

In de hal. Met Andrina en Nico.
Foto: Bas Huizinga

Na de spullen weggebracht te
hebben de start bekeken van de
100 kilometerlopers. Een aantal
bekende maar nog meer, voor mij,
onbekende lopers en even een
filmpje gemaakt:

Na nog een laatste sanitaire stop
werd het tijd om naar het
startvak te gaan. Ook Jan Willem
dook op. Vorig jaar liep hij
tijdens zijn debuut 5,5 uur
precies en wil daar uiteraard
onder, maar gezien de warmte toch
rustig starten.

Startselfie door Nico met vlnr Nico,
ik en Robert Jan

En dan worden wij om 10:15 uur
weggeschoten. Naar links door het
parkje, waar bij het theehuis op
het terras Karin zit. Tesamen met
Nico, Robert Jan en Jan Willem.

De start. Foto: Trijntje Timmer

Net gestart. Foto: Bas Huizinga

Lekker relaxed tempo. Jan Willem
haalt ons in en we zeggen nog dat
ie aan het demarreren is. Het
rustige tempo is mij op dit
moment ook iets te rustig, en ik
weet dat als ik geforceerd
langzaam ga lopen dat
vermoeiender is dan ontspannen,
dus ik ga achter Jan Willem aan.
Na 1 kilometer halen we Ubel Dijk
in. Ik ken hem alleen van naam en
dat hij woont in het dorp waar ik
ben opgegroeid, Wanneperveen. Jan
Willem loopt verder en ik besluit
met Ubel op te gaan lopen.
Gezellig babbelend. Hij blijkt
ook nog maar 4 jaar daar te
wonen, terwijl ik er 30 jaar weg
ben. En is een echte
kilometervreter met een
Spartathlon (246 kilometer) in de
benen. We hebben een leuk tempo
en na zo’n kleine 4 kilometer
worden we ingehaald door een
groepje met Nico en Robert Jan.

Het tempo dat we nu lopen vind ik
wel prima.

Samen met Ubel Dijk

Na 8 kilometer gaat Ubel naar de
kant voor een stop en ik ga
alleen verder Vergezel nog even
een paar dames die bezig zijn met
een lange duurloop voor hun
debuutmarathon in Amsterdam
komende maand, maar moet nu een
comfortabel tempo zien te kiezen.
Mijn eerste doorkomst na 10
kilometer gaat in 1:03:28 volgens
mijn Polar die ik bij de 1e mat
had aangezet (start van de 50km
was zo’n 60 meter voor de
start/finish-streep) .

Eerste doorkomst: Foto: Trijntje
Timmer

En na het passeren van de
start/finish lijn sla het parkje
weer in. Daar bij mijn spullen

aangekomen een 1e magnesiumtablet
tegen de eventueel opkomende
kramp en een gelletje. Drinken
hoeft even niet, want er is
genoeg te drinken onderweg. Naast
de paar reguliere
verzorgingsposten zijn er veel
particulieren die ook water
aanreiken en sponzen. Ik maak er
dankbaar gebruik van want het
wordt toch al warm.

Begin 2e ronde. Foto: Bas Huizinga

Ik loop een beetje alleen en moet
proberen om ontspannen te blijven
lopen. Niet proberen aan te
klampen bij lopers die me
inhalen. Soms haak ik wel even
aan bij een estafetteloper (m/v)
die ongeveer zelfde tempo loopt.
Dit doe ik gedurende het vervolg
wel vaker. Maar hoofdzakelijk zal
ik alleen blijven lopen.

Na zo’n 14 kilometer. Foto: Simon
Blaauw

Gestaag tikken de kilometers weg,
maar begin wel al vóór het eind
van de 2e ronde mijn bovenbenen
te voelen. Nou is de tight ook
vrij nat geworden van al het
water en zweet en loopt ook
lekker in de liezen te schuren,
ondanks de laag uierzalf. Ik krul
de broekspijpen maar wat op. Dat
lijkt te helpen.
De 2e ronde gaat in 1:03:34.
Later lees ik in de zondagochtend
WhatsAppgroep van Astrea dat ik
de 2e ronde had versneld omdat er
bij de live uitslagen uit werd
gegaan van de bruto tijden. Het
tempo blijft dus mooi en is ook
comfortabel. Nu wordt het tijd
voor een boterhammetje. En die
pak ik dan ook eventjes.
Aangevuld met een magnesiumtablet
die ik een paar 10tallen meters
verder weg kan spoelen met water.
Karin zit ook nog in het park en
ik vraag hoe het met Richard
gaat. Het gaat goed.

Begin 3e ronde. Met boterham. Foto:
Bas Huizinga

Begin 3e ronde. Met boterham. Foto:
Bas Huizinga

Tussen de 21 en 22 kilometer komt
Richard me voorbij. Zo dan, die
is een kwartier eerder begonnen
maar al wel 10 kilometer verder.
Mooi tempo heeft hij erin zitten.
Hoef ook geen enkele poging te
doen om maar even mee te lopen.

Na zo’n 22 kilometer. Foto: Martin
de Jonge

Ondertussen was ik al door meer
100 kilometer-toppers ingehaald
zoals Daniel Oralek, veelvoudig
winnaar in Winschoten en Pascal
van Norden, die deze editie op
zijn naam zou schrijven.
Rond het 26 kilometerpunt haal ik
Robert Jan in. Hij moet helaas
uitstappen. Last van achillespees
gekregen en gaat rustig
terugwandelen. Balen natuurlijk
en hopen dat het niet dusdanig
ernstig is dat deelname aan de
Martini Marathon in gevaar komt.
Na zo’n 27 kilometer staat
loopgroepgenote Johanna een paar
foto’s te nemen. Ik haal hier net
een duitse dame in die ik 2
ronden later weer tegenkwam en
nog even op liep toen met haar,
waarna zij toch tempo vast wist
te houden en ruim voor mij wist
te finishen.

Na zo’n 27 kilometer. Met Ramona
Franz. Foto: Johanna de Bruin

Na zo’n 27 kilometer. Met Ramona
Franz. Foto: Johanna de Bruin

En zo tikken de kilometers weg.
Publiek blijft onverminderd
enthousiast aanmoedigen ondanks
de enorme hitte. En mijn 3e ronde
gaat in 1:04:21. Verval dus nog
niet zo groot en wat nog
belangrijker is, ik kan nog
steeds rennen zonder te hoeven
wandelen. Ik pak wel zo nu en dan
al wat meer rust bij een
verzorgingspost maar het gaat nog
lekker, alhoewel ik langzamerhand
de benen wel begin te voelen.
Alleen vanwege de hitte overwoog
ik een enkele seconde om nu toch
uit te stappen en deze 30
kilometer als lange duurloop voor
de Martini Marathon te
beschouwen, maar besloot toch
door te gaan. Met 30 kilometer in

3:10 heb ik nog 2:50 voor de
laatste 20 kilometer om binnen de
limiet van 6 uur te finishen. En
zo ga ik rustig door. Nu tijd
voor een banaan,
magnesiumtabletje, bouillon en
een gelletje. Bij de
verzorgingspost iets na 32
kilometer besluit ik voor het
eerst een stukje te gaan
wandelen. En al rekenend moet het
zo lukken om de 50 uit te lopen.
Stukje rennen, stukje wandelen en
dat afwisselen.

Na ruim 33 kilometer. Foto: Martin
de Jonge

Na 36 kilometer komt Ubel
langszij. Heeft er nog een mooi
tempo in en later zie ik ook dat
hij hem behoorlijk vlak gelopen
heeft.
Door het vele wandelen gaat mijn
rondetijd natuurlijk drastisch
omhoog en klok ik de 4e ronde

1:16:04 en ben bijna 4,5 uur
onderweg.

Met nog ruim anderhalf uur over
om binnen de limiet te finishen
ga ik de laatste ronde in. Dat
moet dus lukken.
Laatste stop in het parkje voor
de magnesiumtabletjes, gelletje
en nog wat bouillon.

Na bijna 41 kilometer. Foto: Rick
Visscher

Ondanks de zwaarte en de
vermoeidheid ga ik nu genieten.
Vorige rondes vroegen mensen al
of het de laatste ronde was. Nu
wederom en nu kan ik zeggen dat
het de laatste ronde is. Ik
hobbel rustig door, maar wandel
meer. Soms ren ik weer een paar
100 meter en dan schiet er wat
kramp in de kuit en moet ik
noodgedwongen wandelen. Zowaar
maak ik ondanks dat ik enorm
zweet nog een sanitaire stop.

Na zo’n 44 kilometer. Foto: Martin
de Jonge

De klok tikt door en zolang de
kilometers in 8 minuut zoveel
gaan boek ik nog wat winst op het
schema 6 uur. Ondertussen nog
ingehaald door Anke, die bezig is
aan haar 1e 100 kilometer welke
ze ook zal finishen binnen 11
uur. Tijdens een wandeling na 48
kilometer komt er een motor met
EHBO naast me en vraagt hoe het
gaat en of ik het nog haal. Ik
zeg dat met de 23 minuten die ik
nu nog heb om binnen de limiet te
blijven ik dat zeker ga halen.
Langzamerhand raak ik ook
geëmotioneerd. Net als bij mijn
1e marathon. Dit varkentje gaan
we toch wassen. Mij kan eigenlijk
niets meer gebeuren. Ik headbang
wat mee met AC/DC wat uit de
speakers komt langs de kant van
de weg en maak er voor mezelf en
misschien voor het publiek een
feestje van. Wat een
supergezellig muziek. Ik wist het

al van andere jaren als ik er 10
kilometers liep als loper in een
estafetteteam, maar ook vorig
jaar tijdens mijn 3 ronden. Maar
dit 5 ronden mee te maken plus de
herkenning die je ziet bij het
publiek als je er voor de
zoveelste keer langs komt, maakt
dat dit toch echt super is. Nu
werkte het weer ook mee, want als
de regen met bakken uit de lucht
was gevallen was het ongetwijfeld
rustiger geweest.
En dan komt die laatste kilometer
en ik pak mijn telefoon even
erbij om een paar filmpjes te
maken:

Laatste paar 100 meter:

De finish (dacht dat ik op een
gegeven moment de camera had
uitgezet maar nee dus
) :

De finish passeer ik na 5:53:47.
Netto klok ik 5:53:33 met een
laatste ronde van 1:26:04 voor
wat het allemaal waard is. Ik
word opgevangen door iemand van
de EHBO en ga even zitten op een
stoeltje. Gelijk iemand naar me
toe die met een dictafoon (of was
het gewoon een telefoon?) een
interview afneemt. Mijn
doelstelling, de 50km voor mijn
50e te voltooien, is gehaald.
Nadat ik even gezeten heb valt
iets me niet lekker en ga ik even
naar een paar struiken om wat
over te geven. Gelijk weer EHBO
erbij die me in het engels
aanspreekt. Opnieuw zitten en
daarna maar strompelen, want echt
lopen gaat bijna niet meer, naar
het parkje om mijn spullen op te
halen. Daar aangekomen zie ik dat

de krat van Richard weg is. Die
kan nog niet gefinisht zijn. Ik
app Karin en hoor dat Richard uit
is gestapt met darmklachten.
Balen. Het zou zijn laatste 100
kilometer worden.
Ik ga naar de sporthal om me op
te frissen, voor zover je nog van
opfrissen kan spreken als het 26
graden is. Daar kom ik nog
Wessel, iemand wiens naam ik
kwijt ben en Ubel tegen. Ubel
heeft een groot pakket. Bleek bij
de finish 1e in zijn
leeftijdscategorie 60+ te zijn
geworden met ook nog een grote
beker als resultaat.
Vervolgens moe maar voldaan naar
huis waar ik tijdens de wandeling
naar de auto Olfert Molenhuis en
Jan Stuursma nog tegen het lijf
liep. Ik dacht ook al dat ik
Olfert me een keer voorbij had
zien rennen.
Voor de rest waren de bekenden al
weg. Jan Willem die er vlot
vandoor ging heeft zijn PR dik
verbeterd en is zelfs binnen 5
uur gefinisht. Nico legde de 50
af in 5:20 na 4 goede rondes en 1
moeizame. In de uitslag sta ik
als 52e geklasseerd. Binnen 6 uur
was ik 1 na laatste. Er zijn nog
een paar lopers geklasseerd die
buiten de limiet binnenkwamen,
maar natuurlijk terecht er in
staan. Het was een waar slagveld
weer. 40% uitgevallen en op de
100 kilometer was dat percentage
zelfs boven de 50%.
De Polar-cijfertjes:
https://flow.polar.com/training/a
nalysis/820584087
De Polar-relive:
https://flow.polar.com/training/r
elive/820584087

Overigens nog een aardig filmpje
(niet van mij) zodat je de hele
route kan zien:
https://www.youtube.com/watch?v=R
4t5rh_u0BM
En dan wordt je er op
maandagochtend door Henri
Thunissen, de racedirector van
Winschoten, attent gemaakt dat je
in het Dagblad van het Noorden
staat.

Bladzijde uit het Dagblad van het
Noorden

En op 23 september aanstaande het
toetje: de Martini Marathon op de
atletiekbaan van Groningen
Atletiek. Daar hoef ik niks,
alhoewel ik me wel heb
ingeschreven voor 105,5 rondjes.

Foto’s van Simon Blaauw, Johanna
de Bruin, Bas Huizinga, Martin de
Jonge, Trijntje Timmer, Rick
Visscher, en Oldambt.nu (geen
idee wie fotograaf is)
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Op 24 april jl. liep in
Düsseldorf mijn 5e marathon. Mijn
6e marathon dan wel ultra was
gepland voor september, wanneer
ik in Winschoten de 50km wil doen
(2e kans).
Een kleine maand geleden overwoog
ik me toch ‘ineens’ in te
schrijven voor de
Slachtemarathon. Nieuwe
uitdaging. Toen kreeg ik als
reactie dat een loper zijn
startbewijs beschikbaar stelde
vanwege een blessure. Ik hield
dit in mijn achterhoofd en hield
ook de weersverwachting in de
gaten. Eind mei de vraag of ik
nog interesse had. Ja, eigenlijk
wel. Bleek alleen niet praktisch
te zijn omdat er als opstapplaats
gekozen was voor
Pietersburum/Sexbierum. Dan zou
ik vanaf de finishplek daar weer
moeten konen, terwijl er bij die
opstapplek ook geen
parkeergelegenheid zou zijn. En
Raerd is vanuit Groningen
gunstiger als opstapplaats en om
te parkeren. Dus vriendelijk
bedankt voor de eer. Tot er een
twitterconversatie op gang kwam
en bleek dat er nog een persoon
wel een startbewijs kwijt wilde
met opstappen in Raerd. En zo
kwam ik 1 juni aan het
startbewijs van Esther overnemen.
Helemaal leuk en dat gaat een
bijzondere tocht worden met
Esther op het startnummer.

Startnummer van Esther en ik kom
voor deze keer uit de provincie
Noord-Brabant

Ook de provincievlag staat op het
startnummer en ik zal dan op 4
juni onder de Noord-Brabantse
vlag lopen. Nu ging daar toch al
het één en ander mis omdat lopers
uit Eelde de vlag van Groningen
op het startnummer hadden. Het
topografieonderwijs in Friesland
is toe aan een opfrisbeurt.
Met een langste duurloop van 18
kilometer na Düsseldorf zou dit
weer een mooie uitdaging worden.
Nou is het starttijdstip van de
Slachtemarathon om half 7. En de
bus uit Raerd vertrekt om 5 voor
5. Da’s natuurlijk wel extreem
vroeg. Dus vrijdagavond bijtijds
naar bed, wekker op 3 uur en dan
vertrekken om kwart voor 4. 9 uur
naar bed, wekker op 3 uur. Sliep
natuurlijk niet voor 10 uur en
werd nog een paar keer wakker. En
toen werd ik wakker om half 2 en
wat ik ook probeerde, ik viel
niet meer in slaap. Van pure
ellende om kwart over 2 maar
opgestaan en rustig op gang
gekomen. Paar koppen koffie er in
en om half 4 in de auto. Bij
Raerd in de file om het
parkeerterrein op te komen. Na
geparkeerd te hebben richting de
bussen. Er stond al een rij te

wachten. In de 3e bus kon ik
plaats nemen en klokslag 5 voor 5
vertrokken we richting
Oosterbierum.
Vlakbij aankomst begon de zon
door te breken.

De zon komt op.

Aangekomen bij het eindpunt van
de bus even de dijk op om een
blik te werpen op de Waddenzee en
een paar selfies te maken.

De Waddenzee

De dijk afgewandeld en dan staat
er een straatnaambordje alwaar
eigenlijk het beginpunt is van de
ruim 42 kilometer terwijl wij
zelf toch een stukje verderop
starten.

Ik hobbel richting de start en
moet nog een sanitaire stop
plegen. Daar staat een enorme rij
en kom daar oud-Atos-collega Henk
tegen en Atos-collega Menco. Na
de sanitaire stop wat enigszins
oplucht maar dat terzijde, wordt
het tijd om de tas met kleding in
te leveren. En dan richting het
startvak welke in een schuur is.
Tja, voor de GPS niet handig, dus
ik wandel de schuur weer uit om
Astreaan Freek tegen te komen die
zijn marathondebuut maakt.

Wachten op het startschot

Het duurt even voor het
startschot komt. Inmiddels is het
een paar minuten na half 7. Ik
ontwaar ook nog Astreaan Bas en
good old Piet, altijd herkenbaar
aan zijn Kika-shirt. We lopen de
schuur in en ik zie wat mensen
naar links gaan. Ik ga er
achteraan. Blijkt een afsnijroute
te zijn en moet/mag vervolgens
over een hek klimmen. Via andere
deur de schuur uit en daar liggen
ook de startmatten. Daarover en
ik druk mijn Polar in. Een lang
lint richting Raerd. Bas komt
vlot voor bij en even later hoor
ik mijn naam roepen. Dame komt
langszij maar ik herken haar niet
direct. Het is ook vroeg en ik
heb een zonnebril op. Blijkt het
oud-klasgenootje Renetta te zijn
die ik al eens eerder tegenkwam
tijdens de Sallandtrail. Haar
echtgenoot is er dit keer niet
bij. Ze heeft een iets hoger
tempo en ik houd mijn tempo vast,
welke ook al niet al te langzaam
is, want Polar geeft aan dat ik

zo finish in 4 uur. Renetta is
overigens uiteindelijk na 20
kilometer uitgestapt.
Ik haal de 4:45-pacers in. Huh?
Die zijn dan wel erg vlot
gestart. Maar waar zijn de 4:30-,
4:15- en 4:00-pacers?
Laatstgenoemde zou de Whakakekepacegroep zijn, aangevoerd door
Job. Nou ja, never mind. Ik
hobbel ontspannen door met
kilometertijden rond de 5’45.
Maar goed, het loopt lekker. Na
een kilometer of 5 doemt een
hindernis op: een loopbrug over
de A31. Een steile helling en
iedereen wandeld hier ook op en
er wordt gewaarschuwd dat aan de
‘oer kante it glet is’. Een dame
vertaalt het nog even in het
Nederlands. Dus voorzichtig naar
beneden.Gelijk een kilometer die
in bijna 8 minuten gaat. Ach,
tijd is niet belangrijk. En we
gaan rustig verder. De eerste 10
kilometer gaan in ongeveer een
uur. Ik word er attent op gemaakt
dat Piet Paulusma langs de kant
van de weg. Ik kijk even en denk
hem te zien. We gaan weer vrolijk
verder. Oud-collega Henk loopt
voorbij en we gaan even gelijk
op, maar laat hem toch weer gaan.
En een paar stukken onverhard
terrein. Gelukkig heeft het hier
niet zo enorm gegoten/gehoosd als
elders in het land, dus het is
geen drassige en modderige boel.
Bertus, de
Sallandtrailorganisator, komt nog
voorbij en na wederom een
onverhard stuk denk ik de snelle
Fries Riekele te zien staan langs
de weg bij het 16kilometerpunt.
Maar dat kan toch niet? We zijn
zo’n 1 uur en 40 minuten onderweg
en hij zou er nu toch zo’n 25
kilometer op hebben moeten
zitten. Maar het was hem toch,
volgens hem. Helaas uit moeten
stappen met een tegensputterend

lijf en kramp. Jammer.
Ondertussen is het al erg warm
geworden en drink ook veelvuldig
en ruim bij de verzorgingsposten
welke om de 5 kilometer staan.
Tijdens de 2e helft zijn ze om de
2,5km. Ook een gelletje zo nu en
dan, evanals een magnesiumtablet
om de kramp tegen te gaan. Maar
na 18 kilometer begin ik het toch
zwaarder te krijgen. Vlak voor
het 20km-punt een sanitaire stop.
Zweet ik dus toch niet genoeg
uit.
En halverwege kom ik door in
2:10. Op zich redelijk maar een
tijd van 4:30, waar ik wel naar
streefde, wordt voor mij moeilijk
ondat ik toch altijd een (sterk)
oplopend schema heb. Ach, het
maakt me niet zoveel meer uit. Ik
heb 5,5 uur de tijd.

Na zo’n 23 kilometer. Foto:
Stichting Friesland Beweegt

In de 24e kilometer passeren we
de 2e loopbrug, die iets minder
hoog/steil is dan de eerste. Als
ik na 2,5 uur er 24 kilometer op
heb zitten weet ik dat ik, mocht
ik alleen nog maar gaan wandelen,
binnen de tijd binnenkom.
Ondertussen al enkele stukken
gewandeld en het gaat allemaal
niet meer van harte, maar wil hem
toch koste wat kost uitlopen.
Na 25 kilometer komt Tamara
voorbij gesneld, met haar coach
Tiny en nog een paar lopers,
waaronder Wendelien en Kitty.
Tamara loopt met een bijzondere
missie: het is vandaag op de kop
af 3 jaar geleden dat haar vader
is overleden en ze loopt dan ook
in een Sparta-shirt, de favoriete
club van haar vader. Haar moeder
zal enkele uren later hetzelfde
doen, maar dan wandelend deze
tocht. Na even kort gebabbeld te
hebben laat ik de groep weer
gaan. Aanklampen lukt niet meer.
Al wandelend en rennend vervolg
ik mijn weg. Tot ik tijdens een
stukje wandelen vanuit de verte
mijn naam hoor noemen, en dit
keer dus geen Esther. Bettina,
Andrina en René staan er. Moet ik
eerlijk zeggen dat ik ze helemaal
niet zo snel herkend had, want de
scherpte was wel weg.

Na 28 kilometer. Foto: Bettina
Hamming

Wel zie ik regelmatig dezelfde
mensen. Als ik wandel halen ze me
in, als ik ren, haal ik ze weer
in. Soms ren ik stukjes en dan
krijg ik een krampscheut in mijn
rechterkuit en moet weer
wandelen. En zo wissel ik af. 30
kilometer bereik ik in 3:15 en
heb daarmee een mooie marge
opgebouwd om ruim binnen de tijd
te finishen. Met kilometertijden
rond de 8 minuten zit dat wel
goed nu. Wendelien kom ik nog
diverse keren tegen, maar zij
heeft het erg zwaar en zal na 33
kilometer ook uitvallen. Ik blijf
veel drinken. Bij elke drankpost
2 bekers water en soms nog een
bekertje sportdrank. Stukjes
banaan en een keer een
sinaasappel. Op een gegeven
moment valt het water ook niet
lekker meer en moet ik ook even
langs de kant om te kokhalzen.
Gelijk de vraag van iemand of ik
wat water wilde. Aardig, maar nee
nu even niet. En ik vervolg weer

mijn weg. De 4:45-pacers komen
weer voorbij en ik sluit even
aan, maar het tempo is niet
comfortabel. Het lukt mij alleen
maar om te wandelen of stukken
rond de 10km/uur te lopen. Rond
de 8km/uur rennen vind ik niet
fijn. Laat ze ook snel weer gaan.
Na zo’n 35km komt Astreaan
Christa voorbij. Ogenschijnlijk
fris. Ik weet dat Warner en
Judith ook nog ergens moeten
lopen, maar heb ze de hele dag
nog niet gezien. Ze liggen nog
ergens achter, hoor ik van
Christa. Die moet ik dan straks
wel voorbij zien komen.

Na zo’n 37km. Foto: Jolanda Simonsma

Met nog zo’n 5 kilometer te gaan
zijn de krampscheuten in mijn
rechterkuit over en het loopt
weer iets lekkerder. Ik zie dat
ik zelfs nog binnen de 5 uur kan
finishen en heel, heel misschien
zelfs nog binnen de tijd van mijn
langzaamste marathon, die van
Jeruzalem.

Na 38 kilometer met Dick Abee. Foto:
Siem Akkerman

Closeupje na 38 kilometer. Foto:
Siem Akkerman

En gestaag ga ik verder.

Foto: Arend Jan Zwarteveen, die
onderweg heel veel foto’s heeft
gemaakt

Na 40 kilometer staat er een
ambulance. Een persoon die met de
haven in zicht uit moet vallen en
afgevoerd wordt naar het
ziekenhuis. Hoop dat het allemaal
mee valt.

En zo breken de laatste 2
kilometers aan en is Raerd in
zicht.
Nog 1 keer naar rechts en we
komen in het dorp aan. Ik zet nog
een eindsprintje in en kom na
4:55:02 over de finish.

Finish!

Ik loop door en zoek een bankje
om even te zitten. Eindelijk.
Vervolgens komt een aantal lopers
van Running Coffee erbij en Bas
die in een tijd is gefinisht die
ongeveer gelijk is aan mijn PR.

Bijkomen op een bankje

Na een minuutje of 10 wil ik
eigenlijk maar één ding: slapen.
Alleen moet ik daarvoor eerst nog
naar de parkeerplaats en
vervolgens naar huis. Niet
voordat ik het
Slachtemarathonblokje heb
gehaald. Een glazen blokje met
een postzegel erin. Op de
parkeerplaats is het enorm zoeken
naar de auto, want toen ik hier
vanochtend kwam stond er bijna
niks en nu is het helemaal vol.
Na een rondje zoeken gevonden.
Even andere kleding aan en op
naar Groningen. Na een tijdje te
hebben gebadderd maar ff paar uur
geslapen.
Al met al, ondanks de
ontberingen, een geslaagde dag en
genoten. Het publiek langs de
kant sleept je er ook wel door
heen. En natuurlijk onnoemelijk
vaak aangemoedigd met ‘Hup
Esther’. Soms wat verbaasde
blikken: ‘Esther? Dat is wel een
hele bijzondere Esther.’. Of
mensen die zeiden dat ik door
moest lopen als ik aan het
wandelen was. Dan zei ik dat ik
wat langer wilde genieten.
Het was wel een waar slagveld, of
zoals we het dit keer noemen:
slachveld. Dacht dat er zo’n 1800
hardlopers zouden zijn en in de
uitslag staan er zo’n 1370. Later

las ik dat er 1520 gestart zijn.
Dan is het een uitvalpercentage
van 10%. Wellicht hebben velen al
niet eens de moeite genomen naar
de start te gaan, hetzij
geblesseerd, of vanwege de
tropische vooruitzichten.
Na de Afsluitdijkrun en de
Jeruzalem Marathon komt deze op
de 3e plaats van heroïsche
tochten.
De cijfertjes door Polar hoe ik
liep.
En een mooi filmpje dat Polar er
van maakt.
En de officiële uitslag .
Overige resultaten van de
Astreanen en bekenden: Freek
heeft een keurige 3:39 gelopen,
Bas 4:16, Christa 4:45, Warner en
Judith 4:57. Tamara 4:20 met
negatieve split! En oud-collega
Henk 4:54 en collega Menco 3:59.
Job 4:00, Nico 4:18, Robert Jan
heeft het bijna nog zwaarder dan
ik gehad in de 2e helft maar had
een mooie voorsprong opgebouwd
gedurende de 1e helft zodat ie in
4:42 finishte.
Genoeg bekenden (en nog meer
onbekenden) die uit waren
gevallen.
En 4 dagen later is de spierpijn
nagenoeg weg. Woensdagavond naar
Middelstum voor de Hippolytusrun,
waar ik uiteraard niet vol gas
zal gaan. Misschien weer iemand
hazen.

Afgelopen november vatte ik het

Geze
llig
een
week
endj
e
weg
en
een
stuk
je
renn
en

idee op om eens een weekendje weg
te plannen met eega. Na een wat
moeilijke periode waar we op dat
moment nog in zaten, is het ook
tijd om aan onszelf te denken.
Even ge-tweeën een weekendje
eruit en de kids ergens anders
onder brengen. En zo boekte ik
een hotel in Düsseldorf van 23
tot 25 april. Even de stad
verkennen gedurende deze dagen.
Maar wat is er allemaal te doen
in Düsseldorf? Dus ff googelen en
wie schetst mijn verbazing dat er
24 april een marathon wordt
verlopen. Tja, het zal me toch
niet gebeuren dat ik daar het
weekend ben en rondloop en
duizenden mensen voorbij zie
rennen. Ik zou denk ik enorm veel
spijt krijgen. Dus met eega
overlegd of het erg bezwaarlijk
zou zijn als ik dan de 24e
eventueel de marathon zou gaan
lopen, waarbij zij dan een paar
uur op haar zelf aangewezen is.
Eega vond het goed, maar ik
schreef me nog niet in. Was ik er
eigenlijk wel aan toen? Op
oudjaarsdag de knoop doorgehakt
en me des ochtends ingeschreven.
De voorbereiding kan beginnen.
Oudjaarsdag stond ook de
Oliebollenloop in Gorredijk op de
planning en had van iemand een
startbewijs voor de 10 kilometer
overgenomen. Dus dit keer geen 4
mijl knallen maar een 10
kilometer op redelijk tempo. Toen
ik van de parkeerplaats naar de
start wandelde schoot het me
enigszins in de rug. Ai. Wel
gelopen en gefinisht in een tijd
van net onder de 51 minuten.
Gezien de omstandigheden OK.
Daarna even naar de massagetafel,
vraagt een fysiotherapeut of ik
weet dat ik een
beenlengteverschil heb? Nee, dat
heeft in 48 jaar nog niemand
geconstateerd en als kleine

jongen liep ik altijd met
steunzolen. Nieuwjaarsdag toch
een klein rondje gehobbeld en dat
ging aardig. De rugklachten
bleven en een paar dagen maar
eens naar de fysio hier in de
stad. Geen beenlengteverschil. Er
stond wel het 1 en ander bij het
bekken scheef en dat heeft ie
recht(er) gezet. Nou, daar werd
de pijn alleen maar erger van en
mijn hele lichaam stond scheef zo
leek het. Dan maar eens langs de
huisarts. Gewoon met combi van
paracetamol en ibuprofen de boel
te lijf gaan. Dat ging gestaag
vooruit en ruim 2 weken na
nieuwsjaar liep ik weer
voorzichtig een kort rondje. Qua
voorbereiding voor een hele
marathon dus niet ideaal.
Toen brak er in de thuissituatie
weer een hectische tijd aan, met
als gevolg dat mijn geplande
wintersport op losse schroeven
stond. Het was dermate heftig dat
eind januari onze zoon uit huis
werd geplaatst. Dat gaf een
gevoel dat ik eega en dochter
hier met een gerust hart achter
kon laten en ik met vriend op
wintersport kon. In Bulgarije
voor het eerst een heuse
wintersportvakantie genoten en
ook enorm genoten, weliswaar met
de hele situatie in het
achterhoofd, maar de gedachten
konden verzet worden. En wat was
het gaaf in Pamporovo. Zeker voor
herhaling vatbaar.
Bij thuiskomst was eega grieperig
en verkouden met als gevolg dat
ik ook in 2 dagen aangestoken was
en daardoor wederom 2 weken niet
liep.
Zodat er nog 9 weken waren voor
de start in Düsseldorf. Tja, dan
maar proberen versneld op te
bouwen en toch proberen elke week
een lange duurloop te pakken.
Opgebouwd tot 26 kilometer, welke

overigens, nu ik niet geforceerd
langzaam loop, heel fijn liep. En
eens niet op de Asics Gel Nimbus
16, waar ik vorig jaar de lange
duurlopen op liep, maar op de New
Balance 890, die eigenlijk voor
het snelle werk bedoeld zijn. De
zaterdag voor Pasen liep ik een
halve marathon tijdens onze
lokale Astrearun. Met een harde
wind waarbij ik behoorlijk op
mijn beoogde schema van 1:55 in
moest leveren en finishte in 1:58
nog wat. Een week later voor de
clubcompetitie nog een 10
kilometer in Sauwerd waarbij ik
merkte dat ik toch wel wat
achterstand had. Hier deed ik 51
minuten over. En mijn gewicht is
wat hoger, dus dat kan ook een
rol spelen.
De woensdag erop tijd voor de
lang(st)e duurloop van 32
kilometer waarbij ik er aan het
eind 200 meter heb bijgeplakt
zodat het 20 mijl was of een
marathon min 10 kilometer. Deze
ging dermate voortvarend en ik
had het gevoel de laatste 10
kilometer er ook nog wel bij te
hebben kunnen lopen. Denk dat de
magnesiumtabletten hun werk goed
deden. Dat gaf vertrouwen voor
Düsseldorf. Zou mijn PR uit
Bremen er aan kunnen gaan?
4:16:45 is voor verbetering
vatbaar, maar de marathon blijft
een lastige afstand.
En de afbouwfase brak aan. Wat
korte(re) loopjes en soms even
wat snelheid. En het voelde goed.
Ons weekendje weg brak aan en zo
vertrokken we zaterdagmorgen
richting Düsseldorf. In het hotel
aangekomen, maar richting de
Stadtsparkasse gewandeld om het
startnummer te halen. Daarna nog
wat rondlopen en bij de
finishboog gestaan (althans dat
dacht ik).

’s Avonds een hapje eten bij een
pizzeria. Het was overal
behoorlijk druk. En vervolgens op
tijd onder de wol. Want de start
van de marathon is om 9 uur. En
de weersvooruitzichten waren niet
echt jofel. Vrij koud bij de
start en na pakweg 11 uur
neerslag in welke vorm dan ook.
Volgende ochtend wekker om 7 uur,
opstaan, ontbeten en om 8 uur de
deur uit. Het is een kwartier, 20
minuten wandelen naar de start.
Tasje met kleding afgeven en
richting het startvak. Daar
naartoe wandelend loopt Uli, een
4 uur-pacer. Ik vraag naar zijn
strategie voor vandaag. Hij
vertelt dat we rustig gaan
starten, op 5’50 per kilometer en
dan in het 2e deel gaan
versnellen. Daar wil ik wel
proberen bij te blijven. 5’50 is
voor mij wel een redelijk
comfortabel tempo.
Nou had ik een groene sticker op
mijn startnummer wat het startvak
aan zou moeten geven, maar hier
was gewoon één groot startvak en
nergens controle of je wel ‘goed’
stond. Ik nestelde me achter de 4
uur pacers.

Het werd 9 uur maar de start liet
een paar minuten op zich wachten.
Maar 3 minuten later konden we
dan op pad. Mooi de pacers
volgend en de 1e kilometer klokte
ik in 5’45. Ok, is dan iets
sneller, maar goed… Ondertussen
hardloper Haroldinio Abauna, die
ik nog niet kende, maar ‘overal’
opdraaft ontmoet die een selfie
van ons maakt.
[caption id="attachment_2094"
align="aligncenter" width="640"]

Selfie van Haroldinio Abauna

De 2e kilometer ging in pakweg
5’30, evenals de 3e. Ai, dat is
veel te snel. Waar zijn de pacers
mee bezig? Dit is gekkenwerk en
Polar zegt dat ik op een schema
van 3:49 loop. Natuurlijk leuk en
aardig maar er zijn nog heel wat
kilometers te gaan. Ik laat de
groep gaan en loop rustig verder.
Een tijdlang met Patrick uit
Asschaffenburg, wiens vriendin
ergens voor ons liep op een

schema van 3:30. Hij had de dag
ervoor besloten zich in te
schrijven. En zo tikken de
kilometertjes verder en lopen we
op een schema van 4 uur. Dat is
natuurlijk helemaal geweldig,
zeker als ik dit vol weet te
houden.
Filmpje doorkomst 10km van
Marathon Photos, waar Patrick
schuin achter mij loopt (blauwig
shirt):

Gestaag gaat het door en we komen
bij het 12 kilometer-punt waar
Inge me voor de eerste keer op
zal wachten:

Hier heeft Patrick mij inmiddels
achter gelaten, bij 11 seconden
verdwijnt hij uit het beeld. Bij
een drankpost waar ik stopte liep
hij door. We gaan nu richting de
Oberkasseler Brücke om de Rijn
voor de eerste keer over te
steken. Daar maken we een rondje
door dat deel van de stad en
bereiken daar het halve
marathonpunt. Even daarvoor
begint het licht te hagelen. Het
is inmiddels ook 11 uur en er zou
neerslag vallen na 11 uur.
Gelukkig blijft het verder bij
deze korte lichte hagelbui. De
halve marathon bereik ik na
2:00:08. En we mogen voor de
tweede keer de Rijn oversteken.
Dat is een pittiger klim deze
keer dan een kilometer of 8,9
geleden. Ik neem een hap van een
energiereep maar die is me net
wat te droog en ik berg hem weer
op. Op 23,5 kilometer zal ik Inge
weer zien en mijn Spibelt
overhandigen die ze dan kan
aanvullen met gelletjes etc.

Inmiddels er al zo’n 3 genuttigd.
En trouw bij de waterposten
gedronken.
En ja, bij de 23,5 kilometer
staat Inge weer te filmen, en ik
maak een rondje en zal over
pakweg 10 minuten de boog van 25
kilometer passeren.

Net na het 25 kilometerpunt neem
ik de Spibelt weer in ontvangst
alsmede een flesje bouillon. Ook
het zoutgehalte maar wat
aanvullen. Alhoewel ik aangeef
dat het niet helemaal lekker meer
gaat. De afgelopne 5 kilometer
gingen overigens in iets meer dan
29 minuten (geklokt aan de hand
van de kilometerbordjes). Schema
4 uur moet ik laten varen, maar
een PR kan er nog zeker in
zitten. Echter begin ik ondanks
de magnesiumtabletten lichte
kramp in mijn rechter bovenbeen
te krijgen. Ai, dat is wel erg
vroeg in de race. Na 26 kilometer
ga ik even aan de kant van de weg
zitten. Er komt gelijk een kind
op me afgesneld met een stukje
van 1 of ander zoet bolletje. Wat
lief. Minuutje of 2 gezeten en
toen maar weer rustig op pad.
Inge zal zich naar het ongeveer
39,5km-punt begeven waar ik dan
ook weer twee keer langs kom. Na
zo’n 28 kilometer gaat het weer
niet lekker en ga weer langs de
kant van de weg zitten. Nu wat
langer en ik bel Inge dat ik bij
de volgende verzorgingspost uit
ga stappen. Het loopt voor geen
meter meer. Bij het 32km-punt ben
ik vlakbij het hotel en stel voor
dat ik daar heen ga en Inge naar
de finish om mijn spullen te
halen. In de hoop dat ze het af
willen geven, anders ga ik daar
later wel heen. Baal enorm en zit

zo’n 5 minuten langs de kant van
de weg. Dan sta ik op om verder
te gaan en heee, het loopt weer
wat beter. Ik zie het 29
kilometerbordje en denk bij
mezelf: wat nu uitstappen? Die
laatste 13 kilometer lukken ook
wel, al moet ik hem helemaal uit
wandelen. Dus ik bel Inge weer
met mijn plan. Ik verwacht niet
voor 1 uur bij het 39,5km-punt te
zijn, dus ze heeft even tijd. En
afwisselend rennend en wandelend
ga ik verder. Kort daarna krijg
ik gezelschap van Fook Kee (tja,
kan de beste man ook niks aan
doen) uit Singapore. Heeft het
ook zwaar en heeft het koud. Tja,
in Singapore is het over het
algemeen wat warmer. Is op
vakantie en liep 2 weken geleden
Rotterdam in 4:14. We besluiten
samen naar de finish te lopen,
afwisselend wandelend en rennend.
Het publiek zegt dat als we
wandelen we wel door moeten
lopen. Ik zeg dan dat we wat
langer van de stad willen
genieten. Na een kilometer of 4
blijft Fook Kee tijdens een
wandelstukje achter. Ik kijk
achterom als ik weer een stukje
wil rennen. Hij gebaart dat ik
maar moet gaan. Ok. De kilometers
tikken weg, beetje
intervaltraining en ik zie heel
vaak dezelfde lopers. Ene moment
haal ik ze in, het andere moment
zij mij weer. Ook sta ik een paar
keer langs de kant van de weg
omdat de bouillon niet goed valt
en ik moet kokhalzen en er soms
wat opborrelt. Jakkes.
Ondertussen is het PR-schema
helemaal uit zicht. Eindtijd zal
tussen de 4:30 en 4:40 worden.
Vooraf was het streven om binnen
4:30 te finishen.
En ook op het 39,5km-punt staat
Inge weer:

Ik ga door. Heb net een wat
snellere kilometer achter de rug.
Tijdens een wandeling komen de
4:30-uur pacers voorbij en één
daarvan zegt tegen mij:
aanklampen. Ok, dat proberen we
dan maar voor de laatste paar
kilometer. In dit groepje ontwaar
ik ook Ineke Scheffer uit Leens,
bekend om haar karakteristieke
loopstijl en het feit dat ze
onnoemelijk veel marathons loopt.
Na de finish zou ik haar nog even
spreken. Dit was haar 564e
marathon en de 4e in 10 dagen.
Filmpje doorkomst 40km van
Marathon Photos waarbij ik in de
4:30-pacergroep zit:

Toch vind ik dit tempo niet
comfortabel. Ik kan alleen maar
wat sneller of wandelen en zo’n
1,5 kilometer voor de finish, als
ik zie dat ik onder de 4:30 kan
finishen, verlaat ik het groepje
en ga weer alleen verder. Bij het
41km-punt staat Inge ook nog een
keer om te filmen en een klein
stukje mee te rennen. De laatste
kilometer gaat in. Nu maar
doorgaan, maar helaas moet ik
toch nog een stukje wandelen. Na
deze laatste wandeling gaat het
naar beneden naar de Rijnoever en
is de finishboog in zicht welke
iets eerder komt dan de boog die
we gisteravond zagen. Ik probeer
nog wat aan te zetten.
Filmpje vlak voor de finish van
Marathon Photos:

Filmpje van de finish van
Marathon Photos:
En ik finish in een nettotijd van

4:28:03. Mijn op één na
langzaamste marathon, maar mooi
binnen mijn streeftijd van 4:30.
Doorwandelen en bij de tenten
waar ik mijn spullen op kan halen
zie ik ook een Erdinger
Alkoholfrei-stand.

De medaille en het biertje

Nagenietend van het biertje

Ik zoek Inge op bij ons
afspreekpunt, laat de medaille
nog graveren en we gaan richting
hotel. ’s Avonds heerlijk gegeten
bij een Koreaans restaurant.

Eten bij Korea Haus

De Polar-cijfertjes:
https://flow.polar.com/training/a
nalysis/539434181#

Oorkonde

De volgende dag via Maastricht
waar we een vriendin hebben
opgezocht naar Groningen.

Safe
-ID
voor

Naar aanleiding van diverse
berichten de laatste tijd van
onwel geworden hardlopers/joggers
die zonder legitimatie liepen en
waarvan men dus niet wist wie de
onwel geworden persoon was ben ik
mij ook maar eens gaan oriënteren
op iets waarbij men, in geval ik
onwel word, mij gelijk kan
identificeren.
Nou kan ik natuurlijk een
rijbewijs meenemen, maar dat is
niet altijd even praktisch.
Alleen bij lange(re) duurlopen

een
veil
ig(e
r)
gevo
el

wil ik nog wel iets bij me
hebben, maar bij mijn korte(re)
rondjes in de buurt ga ik op pad
zonder ballast.
Nou zijn er diverse manieren voor
alternatieve identificatie voor
hardlopers. Je kan een Road-ID
aanschaffen via een Amerikaanse
site, waarbij je vooraf de
gegevens invult en je een plaatje
en polsband krijgt met deze
gegevens. Voordeel hiervan is dat
het direct afleesbaar is. Nadeel
is dat bij eventuele wijzigingen
je een nieuw plaatje nodig hebt.
Toen stuitte ik op Safe-ID, een
Nederlands product met oa een
polsbandje met plaatje waarop een
QR-code staat. Nadeel is dan dus
dat je extra hulpmiddelen nodig
hebt om de onwel geworden persoon
te identificeren, zoals een QRcode-scanner. Nou hebben de
meeste smartphones een QR-scanapp, en ben je dus afhankelijk
van of er net iemand in de buurt
is met zo’n smartphone en app.
Voordeel is dat je de gegevens
naar believen kan updaten op een
site, zoals de ICE (in case of
emergency) contact(en),
huisartsgegevens en andere
medische gegevens, alsmede je
woonadres. In plaats van een
polsbandje kan je ook kiezen voor
een tag die je aan je schoen
bevestigt of op je racefiets. In
mijn geval vind ik het polsbandje
het meest praktische.
Je bestelt de spullen op
http://www.safe-id.nl en je kiest
voor een bepaalde
activatieperiode. Het polsbandje
kost € 7,95 en je kan kiezen voor
een activatieperiode van 2 jaar
(à 7,50), 5 jaar (voor 12,50) of
10 jaar (voor 20 euro).
Nadeel van remote bestellen is
dat je je polsmaat moet weten.
Opgemeten en ik kwam op een

medium uit. Echter toen de
bestelling een dag later binnen
was, bleek deze toch te strak te
zitten. Het siliconenbandje wil
wel wat uitrekken, maar dat gaat
bij mij na verloop van tijd toch
knellen. Het bedrijf was erg
behulpzaam en stuurde me
kostenloos een bandje in de large
maat op. Dat noem ik nog eens
service.

Safe-ID-pakketje

Safe-ID-bandje met plaatje (met QRcode)

Wat betreft de privacy: iedereen
kan in principe als ie je QR-code
inscant (of je tag-id weet) je
gegevens in kunnen zien. Nou vind
ik dat zelf niet zo spannend,
maar ik kan me voorstellen dat
iemand dat liever niet heeft. Ik
vind het juist wel handig, want
dan is er, in geval van nood,
voldoende informatie beschikbaar.
Heb nu een large-bandje en dat
zit zeker niet te strak. Zelfs

iets los, of ik moet hem wat naar
boven over de pols schuiven.

Een
bijz
onde
re
4Mij
l
van
Gron
inge
n

11 oktober was het weer zover en
stond ik aan start bij het zeer
grootschalige evenement wat de
4Mijl van Groningen tegenwoordig
is. In 1998 liep ik deze voor het
eerst en kon je je nog
zondagmiddag inschrijven. De
laatste jaren zat de loop na
opening van de inschrijving al
binnen een half uur vol. Dit jaar
overigens niet. Denk dat de prijs
die je betaalt toch aan de hoge
kant aan het worden is. Gelukkig
betaalt onze personeelsvereniging
de inschrijfkosten en daarom
schreef ik me ook maar weer in.
Omdat ik me de laatste tijd meer
had gericht op de lange duurlopen
met het oog op de Run Winschoten
was snelheidstraining er een
beetje bij ingeschoten. Vorige
week in Assen de Kloostervesterun
gedaan als test en daar finishte
ik in 23’02 na 5 kilometer. Het
ging niet gemakkelijk maar met
zo’n tijd moet een tijd van rond
de 30 minuten op de 4Mijl
haalbaar zijn.
Echter zou de dag anders verlopen
dan vooraf gedacht.
De maandag ervoor werd ik
benaderd door Jozzy, zanger van
de Nijmeegse punkband The Bips
(welke niet meer bestaat), of ik
Andrew Loomis, drummer van Dead
Moon, met zijn vriendin van
Schiphol zou willen halen. Op de
4Mijl-dag is er ook in Vera een
benefiet voor Andrew die een
strijd voert tegen kanker en
daardoor niet in staat is te
werken. Uiteraard wil ik dat wel

doen. Het vliegtuig wordt
verwacht om 8:50, dus dat wordt
vroeg op pad naar Schiphol en dan
is het zaak of ik voor 12 uur
terug ben, omdat ik rond half 1
richting start in Haren wilde
wandelen/dribbelen. Overigens zou
ik natuurlijk ook een paar
startvakken later kunnen starten,
dus een kleine vertraging is niet
een groot probleem. Inge en
Emilie zouden ook lopen en hebben
een startnummer in de 13000, dus
een start om 14:10 uur, terwijl
ik met een nummer in de 8000serie om 13:45 van start mag.
Maar goed, ’s ochtends rond half
6 wakker geworden en even de
status van het vliegtuig gecheckt
en blijkt deze verwacht te worden
om 8:10 uur op Schiphol.

Vliegtuig volgen.

Dan heeft het geen zin meer om te
gaan pitten. Opgestaan en grote
koffie gezet. Rond half 7 in de
auto op weg naar Schiphol.
Tegen half 9 aangekomen op
Schiphol en naar de aankomsthal
toe waar ik Jozzy aantref. Hier
worden Andrew en Neva verwacht.
Rond 8:55 ligt de bagage ook op
de bagageband. Da’s mooi. En de
1e mensen die op de vlucht zaten
wandelen ook langs.

The eagle has landed.

Ondertussen wordt het bijna half
10 en nog geen spoor van de
bezoekers uit Portland waar wij
op wachten totdat Jozzy wordt
omgeroepen om naar de
informatiebalie te gaan.

Mr Jozzy Rubenski had to go to the
information desk for information
about passengers from Portland.

Daar wordt hij doorverwezen naar
de informatiebalie in hal 2.
Daarheen gewandeld en daar zouden
ze ergens moeten zitten.
Ondertussen proberen we Neva te
bereiken die eindelijk reageert
en meldt dat ze bij La Place
zitten. Daarheen en ja hoor. Na
een korte begroeting kunnen we
naar Groningen.

Met Andrew en Jozzy aan de
achterkant van Vera.

Rond 11:45 Andrew, Neva en Jozzy
gedropt bij de achteringang van
Vera en snel door naar huis. Wat
eten en omkleden en om half 1 de
deur uit om dribbelend/wandelend
naar de start te gaan. Een
tochtje van zo’n 8 kilometer.
Omdat het wel fris is een oud
overhemd aangetrokken die achter
mag blijven.
Op de Hereweg nog een
verontrustend tafereel: een
toeschouwer is onwel geworden en
iemand is bezig met hartmassasge.
Het schijnt goed gekomen te zijn.
Rond 10 over 1 kom ik de
koplopers tegen die als een speer
voorbij komen. Dit keer geen
telefoon mee, dus niet gefilmd.
Weer verder gedribbeld en daar
zie ik Job met zijn Whakakekeshirt en niet ver erachter Erika,
met een dito-shirt (zij het
andere print).
In Haren aangekomen is het eerste
vak dat ik zie het vak

12000-13000. Hier loopt het
helemaal vast terwijl ik nog een
kleine 10 minuten voor de start
heb. Handig als mensen met
fietsen en kinderwagens door de
meute willen. Even later loopt
het toch weer door en na nog een
paar 100 meter vind ik het vak
waar ik zijn moet. Nog een paar
minuten voor de start, maar de
7000-serie is ook nog niet weg.
Blijkt dat alles vanwege de onwel
geworden persoon toch wat verlaat
is. No problem. Rustig even op
adem komen, want het dribbelen
naar Haren ging toch iets te
snel.

In het startvak, waar ik me wat
naar voren heb geworsteld, kom ik
nog een Atos-collega tegen en
Nico die nog even een foto maakt.
Mijn plan voor vandaag is een
tijd te lopen onder de 31
minuten.

In het startvak met Nico Swart.
Foto: Nico Swart

En het startschot klinkt.

Start van de 4Mijl. Foto: Nico Swart

Op pad. En proberen een tempo te
vinden. Door de drukte start ik
iets langzamer dan andere jaren
en dit bevalt me op zich prima.
Zo klok ik de 1e kilometer in
4’43. Na zo’n anderhalve
kilometer doemen de lopers op die
5 minuten eerder zijn gestart.
De 2e kilometer gaat in 4’46.
Voor een tijd van 31 minuten
prima. En het loopt lekker.

Na zo’n 2km. Foto: Simon Blaauw

Na zo’n 2km. Foto: Simon Blaauw

Na zo’n 2km. Foto: Simon Blaauw

3e kilometer gaat in 4’51 en de
boog die aangeeft dat we halfweg
zijn doemt op. Ik klok daar
15’29. Voor een tijd van 31
minuten nog door lopen. Voor een
PR hoef ik zeker niet te gaan.
Ik blijf gestaag door lopen en
haal behoorlijk wat lopers in.
Soms word ik ook zelf ingehaald,
maar minder dan dat ik mensen
inhaal. Wat slalommen soms of
roepen dat ik er langs wil/kom.
De 4e kilomter gaat weer wat
sneller in 4’46 en dat geldt ook
voor de 5e. Over vlak gesproken,
terwijl het parcours omhoog gaat.
En ik blijf gaan. Het
Herewegviaduct bedwing ik ook op
mooi tempo.

Nog iets meer dan 500 meter te gaan.
Foto: Henk Landkroon

En mijn 6e kilometer gaat ook in
4’46. En we zijn in de Herestraat
met nog de venijnige klim. Met
nog 400 meter te gaan zie ik dat
ik op zo’n 29’15 zit. Wil ik
onder de 31 minuten dan moet ik
nog doorsprinten, dus dat ga ik
doen.

Finish. Foto: Lammert Lemmen

En zo kom ik na 30’55 over de
finish. Niet mijn snelste 4 mijl.
Ik was al 4x sneller, maar wel
mijn beste qua opbouw en ook
lekkerst aanvoelende. En voor het
eerst tijdens een wedstrijd een
negatieve split. De 2e helft ging
een paar seconden sneller dan de
1e helft.

Het blijkt dat ik nog nooit zo
snel het laatste stuk liep. Dat
geeft moed voor de toekomst.

Ik wandel door en vanaf de Lage
der A ga ik met een dribbeltje
richting huis. Ik zie in het
Noorderplantsoen een 100 meter
voor me Nico nog lopen. Ik roep
hem maar hij hoort me niet. Hij
heeft een tijd van in de 27
minuten gelopen zal ik later
zien.

Daar opgefrist en kon gelijk de
deur weer uit naar Vera voor het
evenement ‘For the love of
Andrew’. 6 bands die acte de
présence gaven.

In het publiek. Foto’s maken. Foto:
Harold Zijp

Veel foto’s gemaakt en de nodige
biertjes genuttigd. En er is
$3600 ingezameld voor Andrew. Het
was een zeer geslaagde dag.
Foto’s zie: hier.
Toen ik om 10 uur ’s avonds thuis
kwam was ik best wel gaar en
gelijk mijn nest ingedoken.
Emilie en Inge liepen de 4 Mijl
ook en finishten in 53’23. Voor
Emilie was het voor het eerst dat
ze zo ver rende en ongetraind,
afgezien van 1 training van 1
kilometer. Ze had een steek in de

zij gekregen.
Foto’s van Simon Blaauw zijn te
vinden op Oypo

