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Eind vorige eeuw liep een collega
de marathon van Rotterdam en ik
zei toen dat ik die ook ooit eens
zou gaan lopen. Het kwam er nooit
van en mijn hardloopgebeuren
raakte steeds meer in het slop,
totdat ik een paar jaar geleden
met mijn 2e hardloopleven
startte. Afstanden werden wat
langer (halve marathons) en in de
zomer besloot ik dan toch maar
eens een marathon te gaan lopen.
Nadat ik me 20 september jl.
inschreef voor de marathon van
Rotterdam heb ik me op een
eigengemaakt 18 wekentrainingsschema gestort. Deze
nagenoeg helemaal gevolgd. Alleen
de laatste weken wat meer afbouw
dan volgens het schema moest,
maar dat kwam doordat ik toch al
’te’ veel kilometers had gemaakt.
En na deze 18 weken moest het dan
nu eindelijk gaan gebeuren. Een
goede generale repetitie had ik 2
weken geleden toen ik een mooi
halve-marathon-PR liep. Nu is een
goede generale niet per definitie
een indicatie voor succes, maar
ik had goede hoop. Woensdag 10
april begonnen met een
bietensapkuur. Elke dag een
glaasje bietensap en op de dag
van de marathon zou ik er dan 2
nuttigen. 2 flessen zijn dus
precies genoeg.

Na de looptraining van
woensdagavond niet meer gelopen.
Vrijdagavond nog even ontspannend
naar Boudewijn de Groot in de
Oosterpoort geweest. Genoten van
een erg leuk optreden.
Zaterdag met gezin en
loopgroepgenoot Warner naar
Leiden gereden alwaar Warner en
ik op de trein zijn gestapt naar
Rotterdam. Op Centraal Station
uitgestapt om het nieuwe dak te
kunnen zien.

Vervolgens naar de Marathon Expo
gewandeld en het startnummer
opgehaald. Ondertussen waren een
aantal loopgroepgenoten en
anderen ook naar het WTC gekomen
om Warner mee te nemen naar zijn
overnachtingsadres. Ik wilde, na
dagen pasta en pannenkoeken, wel
eens wat anders eten en liep naar
de Burger King. Daar stond me een
rij, zodat ik toch maar richting
Pizzeria Pavarotti liep waar we
wandelend langs waren gekomen.
Gelukkig een tafeltje vrij en ipv
pasta een pizza genomen. Daarna
naar mijn logeeradres aan de
Noordsingel op een 10 minuten
wandelafstand van de Coosingel,
dus ideaal. Bijtijds naar bed.

De volgende ochtend werd ik half
6 wakker en viel helaas niet meer
in slaap, terwijl ik de wekker op
8 uur had staan. Om 7 uur er maar
uit en in 2 verhuisdozen LP’s
gesnuffeld naar wat ik mee wilde
gaan nemen. Ook nog wat
collectors items aan singletjes:

Mijn gastvrouw en -heer wilden de
platen wel kwijt. Zal het nodige
leuke spul tussen. En ondertussen
het eerste glas bietensap van de
dag genuttigd.
Tegen half 9 ontbeten en
inmiddels, omdat je zo’n 2,5 uur
voor de wedstrijd je laatste glas
bietensap moet nuttigen, ook het
laatste glas, of beter: het
restant in de bidon, bietensap
gedronken.

Na het ontbijt het looptenue
aangetrokken en tegen half 10 de
deur uitgegaan richting het
politiebureau voor de tweetup.
Kennisgemaakt met een aantal
nieuwe mensen, zoals Anke, Ruben
en Frank en oude bekenden
tegengekomen zoals Marcel, Ronald
en Ruud. Ondertussen kwam ook
marathonmaatje Tamara er bij en
Bjorn maakte een paar foto’s van
ons.

Vervolgens richting de start.
Wilde toch nog ff naar een Dixie,
maar de rij was dermate lang dat

het Lee Towers al begon met het
You’ll never walk alone.
Ondertussen loopgroepgenoten
Herma, Stoffer, Warner en John
gespot en Pino Camera, eigenaar
van pizzeria Il Lago (kan wel
eens vragen of ie me kan
sponsoren of zo
).

Bij de start met Warner, Pino, Herma
en John

Uiteindelijk van het bezoekje aan
de Dixie afgezien en me bij de
rest gevoegd. Tamara was van plan
met de 4:15-hazen mee te lopen en
ik wilde gaan voor een sub-4
(3:59:59 zou heel mooi zijn).
Het startschot klonk en de meute
zette zich in beweging. Na een
minuutje of 6,5 waren we bij de
startlijn, waar Lee Towers stond.
Ff een high five gedaan. Ik liep
samen met Warner en hij had
hetzelfde gedaan. “Nou kunnen we
onze handen niet meer wassen”,
was zijn opmerking.
Bij de NOS waren
beeld. Ik had de
opgenomen en het
gefilmd met mijn

we nog even in
uitzending
fragment even
telefoon:

De eerste kilometer liepen we
samen op en deze ging in 6
minuten. Geen reden om zorgen te
maken. John was inmiddels een
stuk voor ons. Snel gestart en
Warner liet mij achter om vooruit
te gaan lopen. Ik mocht hem niet
inhalen en als ik dat wel deed
zou ie me een schop geven om mij
te behoeden voor een te snelle
start. De volgende kilometers
kwam ik wat in het ritme en
ondertussen kwam Henk langszij.
We babbelden nog even over zijn
werk. Tussendoor merkte ik op dat
een collega van hem ook ijverig
hardloper is. Dit bleek dus zijn
vriendin te zijn en liep ergens
achter ons. Voor haar de eerste
marathon en ze ging voor 5 uur.
Na een paar minuten ging Henk ook
weer verder.
In de verte ontwaarde ik oranje
ballonnetjes van een groepje
hazen. Nu had ik ze bij de start
ook gezien, maar wist niet meer
welke kleur bij welke pacegroep
hoorde, totdat ik na een
kilometer of 6 Tamara inhaalde.
Zij vertelde dat dit de 4:15hazen waren, die dus duidelijk
veel te snel van start waren
gegaan. Ik liep op dat moment op
een schema van omstreeks 4:02. Ik
ging weer verder en zat lekker in
de flow. Verloor steeds wel wat
secondes op mijn 4uursschema maar
maakte me niet druk. Rustig
doorlopen. De hazen ging ik
voorbij en hobbelde rustig door.

Na ongeveer 8km

Na ongeveer 13km zou ik Inge en
de kinderen voor het eerst tegen
moeten komen. Helaas niet
ontwaard langs de kant van de
weg. De 2e ontmoeting zou bij
ongeveer 18km zijn. Ook weer niks
tot na 18,5km ik ze zag staan. Ze
hadden nog een flesje sportdrank
meegenomen voor me en een flesje
bouillon. Dat flesje bouillon zou
ik na 26km aannemen, maar doordat
ik ze al een keer niet gezien had
(ze waren er ook niet toen) en ik
niet het risico wilde lopen
zonder de bouillon te zitten,
beide flesjes aangenomen. Ik was
inmiddels 1:48 onderweg. Tempo
bleef redelijk constant. Na 20km
brak de zon wat feller door en
werd het warmer. Bij de
verzorgingsposten extra water
gedronken en bij de sponsposten
ook wat druppels uit de spons
gewrongen om te drinken.
De halve marathon passeerde ik na
2:04:40 volgens de uitslag.
Schema lag dus nu ruim boven de 4
uur en ging richting de 4:10. Ik
vond het best.
Na 25km gingen we voor de 2e keer
de Erasmusbrug over. Hier
versnelde ik zelfs een beetje.
Bij het 26km-punt geen Inge en de
kids, dus ik was blij dat ik mijn
bouillon had, alhoewel ik er nu
wel een hele tijd mee liep.

Vervolgens naar links en 180
graden onder een tunneltje door.
Doordat ik zicht had op lopers
achter me zag ik de 4:15-hazen
niet ver weg.
En toen kwam de 28e kilometer: ik
voelde wat in mijn kuit, kon niet
echt lekker meer lopen. Was het
kramp? Of een verrekte kuitspier?
Tijdens mijn laatste duurloop
moest ik vanaf km 28 ook
afwisselend wandelen en rennen.
Gebeurt me dit nu weer? Ja, dus,
ik wilde even wandelen.
Vervolgens weer stukje rennen. Na
30km kwamen de 4:15-hazen
voorbij, niet veel later gevolgd
door Tamara. Ik zette weer wat
aan en kon een kilometertje in
het spoor blijven (kilometertijd
ging ook weer naar 6 minuten).
Tamara ging lekker door. Ik ging
weer wandelen en bij de drankpost
kwam Stoffer voorbij. Van Stoffer
weet ik dat ie het laatste deel
veelal sneller loopt, dus die zou
ik niet meer terugzien. Wie
schetst mijn verbazing dat 2
kilometer later ik Stoffer zie
wandelen. Ik loop hem voorbij en
vraag of er iets mis is. Hij had
last van de warmte en ging nu
800m rennen en 200m wandelen.
Tijdens het rennen liep ie dan
weer uit, en als ie wandelde
haalde ik hem bij. Zelf nog een
keer gestopt om tegen een
verkeersbord wat te rekken om te
kijken of het het kuitprobleem
wat zou verlichten. Weer door en
ik passeer Stoffer, waarna ik hem
niet meer heb gezien, hetgeen
niks hoeft te zeggen want
ongemerkt kan ie weer voorbij
zijn gegaan.
Na ongeveer 37km zie ik
loopgroepgenoot Willy nog langs
de kant, die vraagt of ik nog wat
wil eten. Nee, bedankt.
Ondertussen word ik al de hele

weg aangemoedigd door het
publiek: Kom op Dikkie het is nog
een stukkie en meer van dat soort
kreten. Dat sleept je er wel
door. Het doel van 4:10 wordt
4:15, 4:20. 2 kilometer voor het
eind weet ik dat als ik de rest
wandel ik onder de 4:30 finish.
Elke keer als ik denk dat ik die
finish ga halen, raak ik
enigszins geëmotioneerd.
Eindelijk ga ik het halen, mijn
1e marathon, zo’n 15 jaar nadat
ik gezegd had hem ooit eens te
lopen.
Ik blijf afwisselend wandelen en
rennen. Sjokken lukt me niet,
maar deze combinatie gaat goed,
in hoeverre je nog van goed kunt
spreken. Kilometers blijven rond
de 7 minuten met een paar
uitschieters naar boven (7’35).
Nog even wandelen met 800 meter
te gaan. Straks rechtsaf de
Coolsingel op en nog even
aanzetten. Na de bocht naar
rechts is het nog 500 meter. Ik
zet aan. Langs de kant zie ik nog
(Running) Marcel staan. Een
kleine 300 meter voor de finish
zie ik het gastgezin en 10 meter
verderop staan Inge en de kids
die me een roos met een hartje
aanbieden.

Ik ren even naar ze toe, waardoor
ik denk ik een 5tal seconden
verlies, hinder wel een loper,
dus mocht deze dit toevallig
lezen, mijn excuses. Nog 250
meter en moet ook moeite doen om
mijn tranen te bedwingen.

Bijna bij de finish

De handen gaan omhoog. Het gaat
gebeuren en na 4:23:04 stap ik
over de finish.

Finishcertificaat

Verderop medaille in ontvangst
genomen en even langs de kant
gaan zitten.

Medaille

Daarna richting de tent voor het
graveren van de medaille.
Onderweg nog even weer zitten en
Tamara komt langs. Gefinished in
4:17:51 en ze werd verrast bij de
finish doordat haar ouders en

haar kinderen ook waren gekomen.
Superprestatie van haar, terwijl
ze steeds zegt dat ik te snel ga,
zet ze me toch even op dit 5
minuten in die laatste 10
kilometer. En heel erg vlak
gelopen.
In de tent kom ik ook John tegen
die 4:12 geklokt heeft. Hij
vraagt waar Warner is, want zijn
spullen liggen er maar geen
Warner. Ik zei dat ie voor mij
liep en ik hem niet meer gezien
heb. Achteraf moet ik hem ergens
voorbij zijn gegaan toen ie op
een Dixie zat. Heeft het erg
moeilijk gekregen en nog 10
minuten ergens in het gras
gelegen. Uiteindelijk gefinished
in 4:59:58. Ook Henk die me
voorbij ging had het moeilijk
gehad en finishte ook in 4:59. De
overige Astreanen Wim finishte in
3:46:53 in zijn 1e marathon,
Herman in 4:23:36, dus netto vlak
achter mij, Stoffer in 4:25:47
(niet meer gesproken maar zal
niet helemaal goed zijn gegaan
vermoed ik) en Herma, met
blessure, in 5:03:37.
Na het graveren van de medaille
terug naar mijn logeeradres.

Gegraveerde medaille

Tijdens de marathon diverse

mensen langs de kant zien liggen
met verzorging om zich heen. Op
een gegeven moment werd het wel
redelijk warm, maar had er minder
last van dan ik vooraf gedacht
had te hebben.
Al met al een supergeslaagde
eerste marathon mede dankzij het
voortreffelijke publiek. En dit
is ook zeker voor herhaling
vatbaar. Maar wanneer? Misschien
toch Amsterdam, of Parijs,
Londen, Berlijn. Zeker wil ik nog
een keer weer terug komen in
Rotterdam. En ik heb een PR staan
dat een keer aangevallen moet
worden, vind ik.
En wat later op de dag: het zou
zo maar de Marathon van Zwolle op
6 oktober aanstaande kunnen
worden. Een dag voor mijn 46e
verjaardag. Dan een PR lopen zou
een mooi verjaardagscadeau zijn.
De officiële cijfertjes.
Mijn Garmin-gegevens:

Via deze link kan je me op het
parcours volgen.
De foto’s zijn deels in het
verhaal geplakt. Onderstaande
galerij is wat uitgebreider.

Met Tamara

In de rij
voor de
Dixie

Bij de start
met Warner,
Pino, Herma
en John

Na ongeveer
8km

Bijna bij de
finish

Medaille

Gegraveerde
medaille

Foto’s van oa Stoffer Havinga,
Bjorn Paree, Edwin Kort,
Marathon-photos en mijzelf.
Naschrift: op het moment dat ik
met deze blogpost bezig bent
worden we opgeschrikt door een
bomaanslag tijdens de Boston
Marathon. Gevolg: 3 doden,
waaronder een jongetje van 8 dat
op de finish van zijn vader zat
te wachten, en vele gewonden. Inen intriest.
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Na zeseneenhalve maand is het
bijna zo ver.
20 september 2012 werd een
historische dag: de inschrijving
voor de Rotterdam Marathon ging
open en ik schreef me gelijk in.
Rotterdam gaat mijn eerste
marathon worden.
Deze dag had daarnaast ook een
andere zijde: het was de dag
waarop mijn moeder 70 zou zijn
geworden.
Via twitter en facebook contact
met Andrina, Bas en Tamara en we
besloten dat dit een gezamenlijke
debuutmarathon zou worden. Helaas
vielen gedurende het traject 2
mensen vanwege blessures af en
bleef alleen Tamara over. Het
leuke was dat op moment van
inschrijven ik van de 3 lopers
alleen loopgroepgenoot Bas kende.
Om kennis te maken met Tamara
bood ik aan om op mijn verjaardag

haar te hazen naar een nieuw PR
tijdens de 10 van Drachten.
Kennismaken met Andrina zou pas
gebeuren tijdens de
Afsluitdijkrun.
Na de voor mij niet al te
vlekkenloos verlopen 10 van
Drachten kreeg ik nadat mijn
dikke enkel enigszins hersteld
was last van mijn 2e
achillespeesblessure. Ojee, dit
zal toch niet de plannen in de
war schoppen? Mbv de Strassburg
Sock herstelde ik voorspoedig en
wilde na amper hardlooptrainingen
een halve marathon in Nijeveen
gaan lopen. Dat was niet
verstandig en na 11,4km ben ik
toen linksaf geslagen naar de
finish en heb de laatste bijna
10km niet meer gelopen. Te veel
conditieverlies, ondanks dat ik
een aantal racefietstochtjes had
gedaan. Never mind.
Ik maakte een eigen
trainingsschema voor de marathon.
Dit 18 weken-schema moest me
klaarstomen voor mijn eerste
marathon. Vol goede moed gestart
op 9 december. Met 2 tot 3
trainingen per week moest de klus
geklaard worden. Gevaar voor
overtraining zat er wel in, want
het hele schema bestond uit meer
dan 600 hardloopkilometers en dat
was exclusief de
loopgroeptrainingen.
Uiteindelijk ben ik 4 keer naar
de loopgroeptraining geweest. De
5e, niet geplande, zal komende
woensdag zijn. Dat is gelijk mijn
laatste training voor Rotterdam.
Het aantal kilometers staat
inmiddels een week voor de
marathon op bijna 630. Het
surplus is de laatste paar weken
ook aanleiding geweest om een
aantal duurlopen wat in te
korten.
1 van de lange duurlopen was de

Afsluitdijkrun. Met windkracht 5
tegen en temperaturen van amper
boven 0 de tocht volbracht. Niet
het doel gehaald van 30km binnen
3 uur, maar met 30,8km in 3:06
zat ik daar toch niet eens ver
boven en dat was gezien de
omstandigheden een mooie
prestatie, al zeg ik het zelf.
Behalve deze semi-wedstrijd had
ik 1 echte wedstrijd gepland en
wel onze eigen Astrearun. Het is
per slot van rekening de run van
de eigen loopgroep en ook nog
nagenoeg in onze achtertuin. Ik
wilde de halve marathon lopen en
die zou dan bij voorkeur op
beoogd marathontempo moeten
(5’40/km, omdat ik stiekem toch
naar die 4 uur wil). Uiteindelijk
wilde ik toch wel een tijd
neerzetten die sneller was dan de
tijd die ik vorig jaar tijdens de
Astrearun liep (1:56:15) en het
plan was dan om te gaan
vertrekken op 5’15 en dan na 10km
het rustiger aan te doen om zo
1:55 te lopen. Met 5’15 zou ik op
PR-schema lopen overigens. In het
begin kostte het moeite om dit
tempo te lopen. Het liep zo
makkelijk en won steeds meer op
het schema. Uiteindelijk toch
maar voor het PR gegaan en gelijk
mijn doel voor 2013 voor wat
betreft de halve marathon
(sub-1:50), gehaald in een tijd
van 1:49:47. Dat geeft het nodige
vertrouwen voor volgende week.
Ondertussen ook weeronline
dagelijks raadplegen om te zien
wat de weersverwachting voor
Rotterdam wordt. Die verschilt
per dag. Begon met zon en een
graadje of 16, daarna wat frisser
en gisteren stond er zelfs regen
met een graad of 13. Nu staat er
weer 16 graden met windkracht 4
en droog. Droog vind ik het
belangrijkste en niet te warm.
Tussen de 10 en 15 vind ik prima.

En de wind mag iets minder.
En dan de plannen voor volgende
week. Wat ga ik doen? Ik heb me
alsnog aangemeld voor het
pacerteam van 4 uur. Tamara wordt
gehaast door Rinus en ik wil me
in 1e instantie bij hun
aansluiten. Mogelijk dat Ruud
zich ook bij ons aansluit. Hij
wil de marathon lopen als
duurloop voor ultralopen. Eerst
vooraf zal er nog wel ergens een
tweetup zijn.
En na de start zie ik wel hoe
lekker alles loopt. Begin
halverwege de week met een
bietensapkuur, waarvan ik het
vermoeden heb dat die een
positieve invloed heeft gehad op
mijn prestatie tijdens de
Astrearun.
En of het toeval was of niet,
gisteren tijdens mijn laatste
duurloop met muziek op eindigde
ik met een cover van een Bruce
Springsteen-nummer gezonden door
Dolf Jansen met de titel ‘Het
komt goed’. Nu heeft dat nummer
niks van doen met hardlopen maar
de titel geeft nog wat extra
zelfvertrouwen en ben er nu wel
van overtuigd: Het komt goed ….

Astr
earu

Na mijn laatste lange duurloop
van 35km voor de Rotterdam
marathon van vorige week die
redelijk moeizaam ging, was het
nu tijd voor de Astrearun. Een
laatste test om op redelijk tempo
constant te lopen. Vorig jaar
liep ik een PR van 1:56:15, welke
ik een week of 7 later verbeterde
tot 1:51:46 en dat is ook het
huidige PR. Mijn doel vorig jaar
was om op 1 december een aanval
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…

te doen om de 1:50-barriëre te
slechten. Echter door
trainingsachterstand vanwege
achillespeesperikelen ging deze
helemaal de mist in en ben ik na
11,4km gestopt.
Voor vandaag was het doel:
sneller dan de 1:56 van vorig
jaar. Een PR hoeft niet. Ik moet
heel blijven en wil gewoon lekker
lopen. Wel wilde ik proberen op
5’15″/km te gaan starten en zien
hoe lang ik dit vol zou kunnen
houden en kijken of ik alle
kilometers binnen de 5’30” zou
lopen. Als ik 5’15” zou kunnen
volhouden dan zat een PR er in
(1:50-nogwat). Als het zwaarder
zou gaan en ik terug zou vallen
naar 5’30” dan loop ik nog onder
de 1:55. Allemaal helemaal prima.
2 dagen ervoor had mijn vrouw een
fles bietensap gehaald. Na
allerlei verhalen hierover wilde
ik dit ook eens gaan testen.
Vrijdagochtend 250ml gedronken,
zaterdagochtend tijdens het
ontbijt 250ml en de laatste 250ml
2,5 uur voor de wedstrijd. De
smaak viel me overigens erg mee.
Soms moet je eens wat
experimenteren en wilde gaan
kijken hoe dit zou gaan bevallen.
’s Ochtends al even wat foto’s
gemaakt van de vrijwilligers die
bezig waren met de opbouw. Zo ook
’s middags na mijn lunch. Er was
mij nog gevraagd om foto’s van de
bedrijventeams te maken. Zo rond
kwart voor 2 ben ik hiermee
gestopt om me toch nog even voor
te bereiden op de halve marathon
die om 2 uur zou starten. Wat
rekken/strekken, meer eigenlijk
niet.

Om 2 uur gingen we van start. Al
vrij vlot zie ik dat het tempo,
ongemerkt, best hoog is. Loop na
zo’n 400m onder de 5’00/km. Dit
is gekkenwerk en houd wat in. Van
alle kanten word ik ingehaald.
Maakt niet uit. 1e kilometer gaat
in 5’00. De volgende kilometers
wat langzamer, maar het tempo
blijft hoog en het loopt lekker.

Doorkomst na 8km

Na 10 kilometer klok ik 51’29.
Wow, vorig jaar tijdens mijn 1e
10km-wedstrijd liep ik ongeveer
dezelfde tijd.

En het blijft lekker gaan. Nog 1
à 2km in dit tempo vol houden en
als ik dan 5’30 ga lopen dan loop
ik nog een PR. Dit is gekkenwerk.
Na ongeveer 11km (deze kilometer
is voor het eerst langzamer dan
5’15, en wel in 5’16) komt
Stoffer voorbij stuiven. Hij zou
samen met mede-Astreaan Herman
gaan lopen en ze wilden gaan voor
een schema van 1:55.

Doorkomst na bijna 15km

Herman bleek niet ver achter me
te liggen en bij het keerpunt na
zo’n 16km kom ik hem dan ook
tegen. Op dat moment had ik ook
het idee dat het nieuwe PR me
niet meer kon ontglippen.
Ondertussen een officieus PR op
de 15km (1:17:44) en 10mijl
(1:23:40) bij kunnen schrijven.

Na zo’n 18km

Na zo’n 18km

Na 18km liep ik op een schema dat
me naar 1:50:30 zou leiden. Dat
is prima en ga me ook niet meer
uit de naad lopen om die 1:50 te
halen, totdat ik na 20km de loper
met startnummer 1 heb bijgehaald.
Samen lopen we nog even door. Ik
kijk op de Garmin en zie 1:46:00.
Die laatste pakweg 800 meter zijn
in 4 minuten te doen. Het zal me
toch niet gaan gebeuren dat ik
finish met een netto-tijd van
1:50:02 oid? Ik besluit te
versnellen. En na een paar
kilometers in 5’22, de
langzaamste gedurende de hele
race, klok ik in de 21e kilometer
5’03. De finish is in zicht en ik
pers er nog een laatste
eindsprint uit. Eindtijd 1:49:47!
Yes! Het doel voor 2013 nu
gehaald. En passant ook het
officieuze PR op de 20km scherper
gesteld, dus net als tijdens de
halve marathon van Leiden in 1
race 4 PR’s gelopen.
Dit geeft heel veel vertrouwen
voor de marathon over 2 weken. Ga
nu toch stiekem weer denken aan
de 4uurs-grens. Proberen te
starten op 5’35-5’40/km.
Onderweg geen last van verzuring
gehad en een dag later nauwelijks
spierpijn. Zal dan de verkorte
bietensapkuur geholpen hebben?
Over anderhalve week begin ik met
een 2e kuur.
De getalletjes:

De volledige lijst met uitslagen.
36e plaats in een veld van 62.
Ben ik best tevreden mee. Vorig
jaar was ik 44e van 55.
De foto’s zijn van Harrie Bols en
Janneke Lammerts

Filmpjes zijn gemaakt door Inge
Nielsen
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In 2011 werd via sociale media
het plan opgevat om eens een keer
over de Afsluitdijk te gaan
rennen. Dit plan is opgepakt en
in februari 2012 vond de 1e
Afsluitdijkrun plaats. 1 van de
voorwaarden was dat je minimaal
10km/u moet kunnen lopen en dat
30km vol kunnen houden. Toen de
inschrijving voor de 1e run open
was, was ik daar nog niet toe in
staat. Pas kort na de 1e editie
was ik in staat een halve
marathon te voltooien in een tijd
van sneller dan 10km/u. Op 10
maart 2012 liep ik mijn 2e halve
marathon: De Halve van Haren en
verbrak mijn PR, gelopen tijdens
mijn 1e halve marathon 10 weken
daarvoor met bijna 10 minuten en
bracht het net onder de 2 uur
(1:59:47).
Precies een jaar na deze halve
marathon sta ik dan toch aan de
start voor de 2e editie van de
Afsluitdijkrun.
De weken vooraf weeronline.nl in
de gaten gehouden met betrekking
tot de weersomstandigheden
tijdens de run. In het begin
draaide de windrichting per dag:
de ene keer met tegenwind, de
andere keer met redelijke
rugwind. Vanaf dinsdag 5 maart
werd het minder: windkracht 5
tegen bij de finish. Woensdag 6
maart werd er nog een schepje
bovenop gedaan. Zowel bij de
start als finish windkracht 6
tegen en maar een paar graden
boven 0, terwijl een week eerder
het erop leek dat het rond de 10
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graden zo worden.
Ik had de organisatie nog
gevraagd of het mogelijk was
alsnog te besluiten om omgekeerd
te gaan lopen, maar dat scheen
niet (meer) mogelijk te zijn.
Jammer, want met windkracht 6 in
de rug vlieg je naar prachtige
eindtijden.
Een paar weken voor de run liep
ik een nieuwe recordafstand van
30km in 2:59 en een paar
seconden. Dat is precies genoeg
voor de 10km/u. Het doel was wel
om te gaan starten op 5’30”-5’40”
per minuut voor een eindtijd van
2:45-2:50. Als ik dit 30
kilometer weet vol te houden zou
me dat over 5 weken in Rotterdam
ook moeten lukken en dan bouw ik
een mooie marge op om op een
eindtijd van net onder de 4 uur
uit te komen.
Tja, we moeten er maar het beste
van maken met deze
weersomstandigheden. Verzamelen
in Zürich (gelukkig niet in
Zwitserland, maar aan de oostkant
van de Afsluitdijk). Van hier
gaat het met bussen naar Den
Oever.
Zondagochtend werd ik veel te
vroeg wakker.
De loopgroepgenoten van Astrea
zouden niet blijven eten, dus was
mijn plan om op eigen houtje naar
Zurich af te reizen, totdat ik
hoorde dat Bas vrijwilliger was
en misschien ook nog wel een lift
kon gebruiken. Echter zou hij
opgevist worden door Andrina, één
van de organisatoren. Dat zou
rond 8 uur zijn en het was iets
voor half 8. Slapen had geen zin
meer en vroeg of ik dan met hun
mee kon rijden. Kon ik me ook nog

nuttig maken. Dat was prima en zo
werd ik iets na 8 uur opgepikt en
reden we ge3-en naar Zurich. Daar
aangekomen waren een aantal
vrijwilligers en medeorganisatoren Jan en Keimpe ook
binnen. Leuk om een aantal mensen
die ik alleen via twitter ken nu
eens IRL tegen te komen zoals
Yvonne, Wendy en Marcel.
Laatstgenoemde zou ook gaan
lopen, maar moest er vanwege een
blessure van af zien. Gewapend
met fototoestel zou hij gedurende
de run mooie foto’s gaan maken.
Ook mijn marathonmaatje Tamara
was al binnen samen met haar
moeder die als vrijwilliger
actief was.
Echt veel geholpen heb ik niet.
Ik was bezig om dranghekken van
een aanhanger te halen, maar had
de handschoenen binnen liggen en
die hekken waren ijzig koud.
Kennismaken met een aantal
bekende en minder bekende lopers,
die ik wel via twitter en
facebook ken, maar nog nooit in
levende lijve was tegengekomen,
of althans niet bewust.
Ondertussen druppelden er wat
mensen binnen en praatte wat, oa
met Robert Parinussa, die in
training was voor de triathlon
van Nice. Hij zou naderhand bij
de mannen 3e worden. Tevens kwam
ik ChatnRun-lid Goof tegen. Ook
ontwaardde ik Nesrine, Libanees
nationaal recordhouder op de
marathon (met een tijd van 3:09
als ik me niet vergis), en ging
een dag voor haar vakantie nog
even de Afsluitdijk over rennen
en zou dat doen in 2:30, waarmee
zij bij de vrouwen de 3e plaats
opeiste.
Nadat iedereen binnen was,
waarbij bleek dat een kleine 100
mensen zonder afmelding niet zijn
op komen dagen, gingen de bussen

met de ongeveer 200 lopers de
Afsluitdijk over richting Den
Oever.
In de bus nog even wachten, want
buiten wachten was gewoonweg te
kkkkkoud.
Onderweg babbelend met een paar
lopers van een loopgroep uit
Stadskanaal die in training waren
voor de marathon van Rotterdam.
Hun plan: eerste helft op 5’30/km
en dan versnellen naar 4’40/km.
Ik heb ze na de finish niet meer
gezien dus of hun opzet geslaagd
is…
Een minuutje of 10 voor de start
toch maar de bus uit en besloten
mijn loopjack niet aan te doen.
Wel de buff mee die ik over mijn
oren kon trekken.
Om 1 uur klonk de starttoeter en
gingen we van start.

Vrij vlot na de start voelde ik
dat het lekker liep in de meute
en wilde ik toch wat op avontuur
gaan om richting de 3 uur te
gaan. Een lichte versnelling.
Eerste kilometers wat zoeken naar
een groepje of alleen totdat er
na een kilometer of 5 een groepje
geformeerd werd.
Bij het eerste klimmetje richting
het monument even wat kopwerk:

Langzamerhand werd de groep wat
groter. 2 mannen hebben heel veel
kopwerk verricht. Ondertussen

raakte ik nog in gesprek met een
loper die uit een groep voor ons
was gekomen. Hij moest zijn
veters strikken en kon vervolgens
niet meer aanklampen. Daarom maar
afzakken naar ons groepje. Hij
was in training voor de 60 van
Texel en zou misschien nog
Rotterdam gaan lopen. Zou dan
zijn 19e keer Rotterdam worden.
Na de verversingspost halverwege
(nou ja, al bij 14km) een flesje
AA-drink aangepakt en
doorgelopen. Het groepje viel
toen wat uit elkaar en samen met
een andere loper hadden we even
de kop, maar de rest van het
groepje was wat verder weg. Toch
maar even wachten om weer een
groepje van 10 te vormen. De 2
die eerder het kopwerk hadden
verricht nestelden zich weer op
kop en zo ging het verder. Alleen
gaan lopen was niet aan te raden
vanwege de windkracht 5/6 die we
tegen hadden bij een temperatuur
van net boven het vriespunt.
Gestaag ging het verder, maar de
kilometertijden gingen omhoog
richting de 6,5 minuut. 3 uur
wordt niet meer haalbaar zo,
uitgaande van 30km in 3 uur,
terwijl de run mogelijk rond de
31km zit, dus je mag er nog een
paar minuten bij optellen).
Na 21km nestelde zich een andere
loper naast de 2, leek vervolgens
te versnellen, waarna de 2
afzakten. De ervaren
marathonloper liep het gaatje
dicht, waarna ik besloot mee te
gaan. Met zijn drieën is het
misschien geen gek idee om de
laatste 10 kilometer te gaan
lopen en dan toch nog richting de
3 uur te gaan. Echter na pakweg
100 meter haakt de eerste af en
klamp ik aan bij de
marathonloper. Ik kijk op de
Garmin en zie dat de

kilometertijd rond de 5’35” zit.
Wow, dat is een stevige
versnelling, na de voorgaande
kilometers van tussen de 6’15 en
6’30. Ik wil wel roepen of ie
misschien iets langzamer wil
lopen, maar laat het maar. Na 1km
los ik en sta ik er alleen voor.
Langzaamaan loopt ie uit, zij het
niet veel en ook niet heel erg
snel. Ondertussen haal ik lopers
in die uit groepen voor ons zijn
gelost. Een enkele keer vraag ik
of iemand wil aanklampen om zo
gezamenlijk verder te gaan, maar
dat lukt niet. Het wordt almaar
zwaarder en ook mijn
kilometertijden gaan weer omhoog.
30km passeer ik in 3:01 en een
beetje. Is zo’n 2 minuten
langzamer dan mijn 30km-tijd 3
weken geleden tijdens mijn
duurloop. Aan de overkant van de
snelweg zie ik de finish en ook
Astreaan Warner die dat ook als
eindtijd noteert. Nog een draai
naar rechts het viaduct over, vol
in de wind, nog een keer naar
rechts en … jawel de wind in de
rug. Zo’n 30 meter maar liefst en
dan mag ik weer naar links
richting de finishboog. Ik
versnel nog wat, maar kan een
vermoeider ogende en langzamer
lopende loper niet meer inhalen
en finish uiteindelijk in
3:06:04, waarmee ik de
langzaamste Astreaan ben. Peter
liep iets van 2:46, Warner 3:01
en Joop 3:05.
Gelijk door naar het restaurant
om op te warmen. Niet veel later
komt Tamara ook binnen. Zij
finisht in 3:08:35 en heeft een
keurige race gelopen.
Wat er met de rest van het
groepje waar ik in zat is gebeurd
weet ik niet. Ik heb daarvan
niemand meer gezien of gesproken.
Volgens sommigen met
marathonervaring was de run

vandaag zwaarder dan een
marathon. Dus dat geeft moed voor
Rotterdam over 5 weken.
Na opgefrist te zijn was het tijd
voor de pastaparty. En toen
iedereen weg was kon ook Andrina
gaan zijn we met zijn 3-en weer
terug gegaan naar Groningen.
Supergeorganiseerd en helaas was
dit de laatste Afsluitdijkrun.
Nog even de cijfertjes.

Foto’s gemaakt door Marcel Mol
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12 weken geleden begon ik met
Mijn schema voor de marathon van
Rotterdam
Tot dusverre volg ik dit trouw en
zaterdag 23 februari verbrak ik
voor het eerst dit jaar mijn
afstandsrecord, door 30,13km te
rennen (en daarna nog een kleine
2km uit te lopen, al wandelend en
dribbelend). Door een paar extra
trainingen is het surplus aan
kilometers opgelopen tot ruim 47
kilometer. In februari liep ik
ruim 179 kilometer terwijl er
127,5km in het schema stond. In
maart wacht me nog 193 kilometer.
Een kleine 2 weken geleden langs
de Runners World voor een paar
extra schoenen. Ze bestonden 25
jaar en hadden een 25%kortingsactie op Asics. Nu loop
ik de laatste maanden weer heel
fanatiek op Asics. In december
had ik de Gel Fortitude 6
aangeschaft. Mijn idee was om
hier nog een extra paar van aan
te schaffen, maar doordat ik nu
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toch wat lichter was, durfden ze
de Gel Nimbus 14 aan, die bij de
test ook heerlijk liepen. Deze
schoenen zijn toch een grammetje
of 30 lichter dan de Fortitudes.
Vorig jaar op de nog lichtere
Lidl-schoenen het ene PR na het
andere gelopen, maar die bleken
achteraf minder geschikt te zijn
en wellicht de oorzaak te zijn
van de achillespeesklachten.
De vorm komt langzaamaan, maar
hopelijk niet te snel. Na
gisteravond, 26 februari naar de
try-out te zijn geweest van de
nieuwe voorstelling van Dolf
Jansen in het Kruithuis, waarvan
de titel luidt ‘Topvorm’,
bespeurde ik vanochtend ook de
topvorm bij mij. Er stond een 15
kilometer in het schema, maar
vanwege de al reeds extra gelopen
kilometers wilde ik dit inkorten
tot een uurloopje op redelijke
snelheid en dat is me gelukt. Zo
liep ik 11km in 56’55. De laatste
keer dat ik zo snel een 11km had
afgelegd was tijdens mijn 12kmtrainingsloopje op 26 november
2000, toen ik na 12km 1:01:48
klokte. Tja, alle oude gegevens
zijn bewaard gebleven.
Aanstaande weekend staat er een
25km-duurloop op het programma.
Wil het iets rustiger aan doen.
10 maart volgt de Afsluitdijkrun,
waarbij ik wil proberen op
5’30″/kilometer te lopen. Wordt
een leuk evenement met
kennismaking met veel andere
bekende en minder bekende lopers.
En als ik in mijn opzet slaag,
geeft dat een mooie indicatie
voor de Rotterdam marathon.
Een week later wil ik 32
kilometer, maar het wordt een
lastig weekend met bezoek enzo.
Wellicht zondagmiddag een
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duurloop.
En het weekend van 23/24 maart
staat de 35 kilometerduurloop
gepland. Een week later loop ik
een halve marathon tijdens de
Astrea run. Als ik daar een PR
weet te verbeteren is dat mooi
meegenomen, maar geen doel op
zich. Dan is het nog 2 weken
rustig aan doen tot de marathon.
En passant het geboekte hotel in
Capelle aan den IJssel
gecancelled, omdat me een
slaapplaats bij familie werd
aangeboden op ongeveer 1km
loopafstand van de Coolsingel,
waarvoor mijn hartelijke dank
uiteraard. Da’s natuurlijk
hardstikke aardig en mooi, want
dan kan ik zondagochtend in alle
rust naar de start wandelen en
gelijk een beetje inlopen. En na
afloop ‘kruipend’ terug.

