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Natuurlijk. Wandelen is al tientallen jaren het domein van vrouwen, maar het hardlopen 
kleurt inmiddels ook rose. Ladiesruns schieten als paddenstoelen uit de grond en de 
verhouding man/vrouw bij ‘gewone’ loopevenementen is bijna gelijk. Vrouwen 
veroveren zelfs langzaam maar zeker het ‘mannenbolwerk’ fietsen. Populaire 
evenementen als de Amstel Gold Race en Luik-Bastenaken-Luik krijgen inmiddels een 
ander aanzien. Want het karakter van vrouwenevenementen is toch anders. Minder 
prestatief. Socialer. En natuurlijk moet de kleding pico bello zijn.

intro

samen presteren en Genieten

MAIL, LIKE & WIN
Gratis naar de Bike MOTION Benelux
Van 11 tot en met 13 oktober vindt de Bike MOTION 
Benelux weer plaats in de Jaarbeurshallen in Utrecht. 

Verlekker je aan de nieuwste fietsen en accessoires, test je behendigheid op het 
MTB-parcours en volg een van de workshops. Stel je vragen aan je favoriete 
wielrenner. Lees meer hierover op bladzijde 36 van deze uitgave. Le Champion en 
Bike MOTION Benelux stellen 10 x 2 toegangskaarten beschikbaar voor de beurs. 
Wil je voor twee kaarten in aanmerking komen, stuur dan voor 10 september een 
mail naar ledenvoordeel@lechampion.nl. Vergeet niet naam, adres en lidnummer 
te vermelden. Of like dit bericht op onze facebookpagina www.facebook.com/
RedMovingPeople. Winnaars krijgen uiterlijk 15 september bericht.

vrijwilliger
Op de been
Ik loop hard omdat ik er plezier in heb, 

maar toch ook wel een beetje omdat ik 

hoop dat het me helpt gezond ouder te 

worden. Het viel me dan ook rauw op 

het dak toen ik een paar maanden 

geleden cervicale dystonie bleek te 

hebben, een chronische aandoening 

waardoor je nekspieren zich 

voortdurend aanspannen. Probeer je je 

de hartvervetting en de aderverkalking 

van het lijf te houden, krijg je iets waar je 

nog nooit van gehoord hebt en waarvan 

de oorzaak bovendien onbekend is, 

zodat je ook met geen mogelijkheid kunt 

weten hoe je het had moeten 

voorkomen. Er is wel een behandeling 

voor: botoxinjecties (ja, ik weet dat je 

daar grappen over kunt maken), maar 

het is nog een heel gepuzzel om de 

goede spieren te vinden en dat is bij mij 

nog niet helemaal gelukt. Toch voel ik 

me wel iets beter dan een paar 

maanden geleden, toen alles moeizaam 

ging en ik nergens meer plezier in had. 

Hoewel, er was één ding dat nog wel 

goed ging: hardlopen. Daar ben ik dan 

ook stug mee door blijven gaan, ook als 

ik er eigenlijk helemaal geen zin in had. 

Hardlopen mag dan niet alle kwalen 

kunnen voorkomen, zoals we zo graag 

zouden willen, het zorgde er wel voor 

dat ik de deur uitkwam en gaf me het 

gevoel dat ik nog steeds iets kon 

presteren. Het hield me letterlijk op de 

been.

Hilde Pach

Reageren?

i   hilde@lechampion.nl

Inge Borst, financial controller bij het VUmc 
in Amsterdam, is elk jaar vrijwilliger bij de 
LBL Ardennen Classic. Speelt piano, maar is 
jaloers op Schubert. “Ik wou dat ik zijn piano-
sonates kon spelen.”

Evenement
Luik-Bastenaken-Luik, een heerlijk weekendje 
weg. 

Sportmoment
Een rood pak, als een elastiek over de baan: 
Johann Olav Koss die bij de Winterspelen van 
Lillehammer alsmaar rondjes van 30 schaatste. 

Hobby
Ballet. Als je eens ziet wat voor mooie bewe-
gingen je met je lichaam kunt maken.

Leukste moment 
Luik-Bastenaken-Luik een paar jaar terug. Het 
was zó koud op de Baraque de Fraiture, we 
sneden onze handen open aan de verharde 
stroop van de stroopwafels.

Favoriete muziek
Het Requiem van Verdi en de pianosonates 
van Schubert. Zo mooi en zo moeilijk, ik wou 
dat ik die zelf kon spelen.

Bewondering voor …
Al die mensen in de zorg die voor een honger-
loontje toch heel betrokken de hulp-
behoevenden verzorgen.

tekst: tom Zuijdervliet

Inge Borst in de verzorgingspost op de Wanne. “Ik doe niet echt 

aan sport, daarom vind ik het apart om hier te staan.
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stroopwafels, 
schubert en 
schaatsen

ledenKortinG bij evenementen
Leden van Le Champion kunnen op 28 september met korting deelnemen aan de 
Markertoer. Deze fietstocht heeft afstanden van 50 en 85 kilometer. 

i   lechampion.nl

Winnaars boeken en dvd’s
Moving People gaf in het juli-/augustusnummer de boeken Zwijgplicht en Ik, hardloper 
weg, alsmede dvd’s van The Tour - The Legend of the Race. Er is massaal op deze 
ledenaanbiedingen gereageerd. Kijk op onze facebookpagina www.facebook.com/
RedMovingPeople wie de winnaars zijn.
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tHema: 
Girlpower


