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van Hans Dulfer naar Scott Hamilton
Grenslandtoer

Groot voordeel van GPS-apparaten is dat 
deze de mogelijkheid bieden om de rou-
tes een meer toeristisch tintje te geven. 
Zo voerde de GPS ons via de afsluitdijk 
naar het befaamde ‘Elfstedenbruggetje’ 
in Barthlehiem, waar we over kleine 
fietspaden naar Dokkum reden. Daar 
gaf tot onze verrassing saxofonist Hans 
Dulfer een concert naast ons hotel. 
De dag er na reden we via Pietersburen, 
een schapendijk langs de Eems en het 
vissershaventje van Termunten naar het 
vestingstadje Bourtange. De oorspronke-
lijke vesting van 1742 werd in de vorige 
eeuw prachtig gereconstrueerd, maar 
daar besteden we weinig aandacht aan. 
Die hadden we nodig voor de keitjes 
waar op we de volgende dag door de 
vesting Duitsland binnenreden.

Onverhard
Doel was de stad Nordhorn. De route 
werd hier wel heel toeristisch omdat we 
van de 139 kilometer er 50 aflegden over 
onverharde paden. Zo fietsten we over 
de jaagpaden langs het Kanaal Almelo 

- Nordhorn en het Eems - Vechtkanaal. 
Ook deden we het militair terrein Nord-
horn Range aan. Hier oefenen piloten 
van de Royal Air Force in het afwerpen 
van bommen. Daar hadden we geen last 
van. Wel leverden de onverharde paden 
enkele lekke banden op. Geldern was 
de volgende halte. Deze plaats – van 
Nederlandse oorsprong – ligt 7 kilome-
ter van de grens bij Venlo. Het hotel 
aan het marktplein bleek bij aankomst 
gesloten. Even was er onzekerheid over 
eten en slapen, maar na de komst van de 
eigenaar stond binnen anderhalf uur een 
geweldige maaltijd op tafel. 

Klimmen
We vervolgden onze route naar Schin op 
Geul voor de rustdag, maar voor we daar 
aankwamen wachtte ons nog een flinke 
lus met een behoorlijk aantal hoogte-
meters. Dat bleek ‘nog’ niet genoeg, 
want de meeste deelnemers gebruikten 
de rustdag om er nog maar eens een flink 
aantal hoogte- en kilometers tegenaan 
te gooien.Na het Limburgse konden we 

dankzij de tegenwind 
weer eens op de 
pedalen staan. Door 
de bosrijke omgeving 
van de Kempen re-
den we over smokkel-
wegen naar het 
800-jarigeTurn-
hout, Vlaams 
cultuurstad van 
2012.
Hierna reden 
we over de 
Brabantse 
Wal naar Brielle. 
Naast ons hotel 
aan de markt 
vond ’s avonds een 
concert plaats van 
tenorsaxofonist Scott 
Hamilton. Met zijn 
muziek in de oren 
en de wind in de rug 
reden we de dag erna 
voldaan terug naar 
Purmerend. 

Zelden hoefden de vijftien deelnemers aan de Grenslandtoer hun fysieke grenzen aan te 
spreken. Het prachtige weer zorgde voor een aangename fietsvakantie die de deelnemers 
langs de grenzen van nederland voerde om na 1250 kilometer terug te keren in 
purmerend.

een etmaal rondjes lopen
De LangsteNachtLoop

■  Jaap Sombroek

voor veel hardlopers is de marathon 
de ultieme afstand. Maar er zijn 
er ook die pas tevreden zijn als ze 
een heel etmaal hebben gelopen. 
voor die mensen is er op 21 en 22 
december vanaf twaalf uur  
’s middags de LangstenachtLoop, 
een 24-uursloop op de atletiekbaan 
van Suomi in Santpoort-noord. en 
wie dat toch iets te ver vindt gaan, 
kan om middernacht instromen voor 
de 12-uursloop. estafettelopers zijn 
ook welkom.

■  Hilde pach

De loop wordt georganiseerd door 
atletiekvereniging Suomi en door 
ChiCoaching, die onder andere 
ChiRunning-cursussen geeft. Ans 
Oudejans van ChiCoaching: “Dit wordt 
de eerste 24-uursloop op de baan in 
Nederland. De langste baanwedstrijd tot 
nu toe is de 100 kilometer in Deventer. 
Wel zijn er 24-uurslopen op de weg. Het 
bijzondere van deze loop is dat hij voor 
tweederde in het donker plaatsvindt. 
Met sfeer verlichting langs de baan.”

Loslaten
Wie is er zo gek om zo’n eind te gaan 
lopen, en dan nog wel op de baan? 
Oudejans: “Zelf loop ik niet zulke 
afstanden, maar als toeschouwer vind

ik het altijd heel bijzonder dat mensen 
die uitdaging aangaan. Zo’n afstand 
kun je niet alleen op wilskracht lopen; 
je moet op een gegeven moment 
iets loslaten. Dat is ook wat we bij 
ChiRunning propageren: leren lopen 
vanuit ontspanning. Iedere deelnemer 
wordt na verloop van tijd moe, dan is 
het vooral een mentale kwestie of je het 
kunt volhouden.”
De deelnemers kunnen wel af en toe 
stoppen om te eten en te drinken, of 
zelfs om even te slapen, al gunt niet 
iedereen zich die rust. “De snelste lopers 
lopen het liefst zo veel mogelijk door,” 
zegt Oudejans, “maar iedereen mag het 
op zijn eigen manier doen. Het is een 
officiële wedstrijd, die bijvoorbeeld geldt 
als kwalificatie voor de 120 van Texel, 
maar als je 24 uur lang wilt wandelen, is 
het ook goed.” 

Tredmolen
Iemand die wel uit eigen ervaring weet 
hoe het is om langdurig rondjes te 
lopen, is Martin Dekker. Hij organiseerde 
dit jaar en vorig jaar de Tartan6uurse, 
een nachtelijke loop op dezelfde 
atletiekbaan. Bij de LangsteNachtLoop 
is hij eveneens betrokken, als 
medeorganisator en als deelnemer. Hij 
houdt van onge wone ultralopen. Zo liep 
hij vorig jaar binnen zestien uur twee 
marathons op het Wheel of Energy, 
de enorme ‘tredmolen’ die vorig jaar 
op initiatief van Richard Bottram op 
Schiphol stond om geld in te zamelen 
voor de kanker bestrijding. 

Dekker: “Voor mij maakt het eigenlijk 
niet uit in welke omgeving ik loop. 
Het gaat mij erom de omgeving zo snel 
mogelijk uit te schakelen, ik hoef me 
dan alleen nog te focussen op het lopen. 
Door het continu lopen van de ‘perfecte’ 
rondjes kom je vanzelf in een soort 
trance.”

Dekker snapt best dat atleten niet 
urenlang op een tartanbaan willen 
lopen. “Maar ik weet zeker dat ze een 
heel andere ervaring krijgen als ze 
stoppen met hardlopen (gericht op tijd 
en afstand) en gaan rennen (gewoon 
lopen vanuit jezelf).” Ook roemt hij het 
sociale aspect: “Ongeacht je snelheid 
loop je nooit meer dan tweehonderd 
meter bij een ander vandaan. Zo kun je 
met atleten van een verschillend kaliber 
gelijktijdig op de baan lopen.”

Er zijn tot nu toe acht aanmeldingen 
voor de 24-uursloop en vijf voor de 
12-uursloop. Inschrijven is mogelijk tot 
14 december. Er is plaats voor 40 tot 45 
deelnemers. Ook estafettelopers kunnen 
zich aanmelden, in teams van maximaal 
zes voor de 24 uur en maximaal vier 
voor de 12 uur. Inschrijfgeld: € 35,– (12 
uur) of € 40,– (24 uur), plus een vrijwil-
lige bijdrage aan Serious Request. 

Meer informatie op 
www.langstenachtloop.nl.


