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Schildpad
Toen ik trouwde, was ik twintig. Dat
we ons 35-jarig huwelijk tijdens het
Berenloopweekend op Terschelling zouden
vieren, had ik toen nooit kunnen bedenken.
Niet alleen omdat de eerste Berenloop pas
twintig jaar later werd gehouden, maar ook
omdat ik hardlopen verafschuwde op mijn
twintigste. Dat is inmiddels veranderd,
en het leuke is dat ik twee van mijn drie
kinderen een beetje heb aangestoken.
Met de jongste liep ik onlangs de acht
kilometer bij de Amsterdam Marathon,
de oudste verleidde ik om mee te doen
aan de halve marathon van de Berenloop
op 4 november. Dat was één dag na onze
trouwdag, en zo rees het plan voor een
familie-uitstapje. De bruidegom – zelf geen
loper – was aanvankelijk niet enthousiast:
“Jullie zijn alleen maar zenuwachtig
en wij staan de hele tijd in de kou.”
Maar we kwamen tot overeenstemming
en ik reserveerde twee bungalows op
Terschelling, inclusief bootreis, huurfietsen
en een etentje op vrijdagavond. Ondanks
vertraagde treinen haalden we de boot, de
bungalows waren comfortabel, de fietsen
reden goed en het etentje was geslaagd. Op
zaterdag waren er slingers en cadeautjes,
we verkenden een deel van het fraaie, zij
het regenachtige parcours, en toen werd het
zondagochtend. Mijn zoon, normaal veel
sneller dan ik, had nog nooit een halve
marathon gelopen en had bovendien last
van zijn scheenbeen. Daarom zou hij mijn
tempo aanhouden. Ik was zogezegd niet
zijn haas, maar zijn schildpad. Maar ook
als schildpad wilde ik mijn beste beentje
voorzetten, en zo liepen we met bijna elf
kilometer per uur langs de haven en over
de Hoofdweg. We gingen Midsland in en
weer uit en kwamen bij Formerum. Het
ging nog steeds lekker en daar stond de
hele familie ons toe te juichen. Toen waren
we al bijna op de helft. De duinen en
het strand in de tweede helft konden we
hebben, alleen de laatste paar kilometers
waren zwaar. Gelukkig kwam de Brandaris
in zicht, vervolgens de rode loper en daar
stond de familie alweer te juichen. We
finishten in 2.02; daar waren we best
tevreden mee. Mijn jongste zoon vindt dat
we voortaan elk jaar onze trouwdag op
Terschelling moeten vieren, en dan loopt
hij mee! Eens horen wat de bruidegom
daarvan vindt…
Reageren? hilde@lechampion.nl
4

LE CHAMPION • december 2012

In het begin van het jaar ontvangt elk lid de ledenpas. Op vertoon van deze pas
kunnen leden gratis of met aanzienlijke korting deelnemen aan enkele evenementen
van Le Champion. Ook biedt de pas startgarantie en privileges bij diverse evenementen en gereduceerde lidmaatschapsgelden bij landelijke sportbonden.

Korting
Leden kunnen met de ledenpas korting krijgen bij de volgende speciaalzaken:
• Runnersworld Alkmaar, Schoutenstraat 3, Alkmaar;
• Runnersworld Haarlem, Anegang 29, Haarlem;
• Runnersworld Zaandam, Gedempte Gracht 58, Zaandam;
• Rijwielhandel Kroone Liefting, Rijksweg 137, Limmen;
• Educatracks© GPS-activiteiten, www.educatracks.nl, 06-30400966;
• Kompas Outdoor World, Nobelstraat 12, Heerhugowaard (vanaf 13 december).

Battle Ladies versus Men
3.33 minuten. Dat was in 2011 het verschil
tussen de gemiddelde tijd van de mannen en de
gemiddelde tijd van de vrouwen op de 5 kilometer
tijdens Runner’s World Zandvoort Circuit Run. Deze
3.33 wordt als uitgangspunt gebruikt bij de battle van
volgend jaar. Willen de vrouwen 24 maart 2013 winnen, dan
moet het verschil dus onder de 3.33 minuten liggen.
Doe mee aan deze ‘Battle of the sexes’.
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Egmond en het
Grote Genieten

Le Champion geeft vier startbewijzen weg: twee voor de Ladies Circuit
Run en twee voor de Men’s Circuit Run. Pak dus jouw kans om gratis deel
te nemen en maak het verschil.

Nadere introductie overbodig.
Weer, wind en strand. Januari
is in Egmond de maand van
het Grote Genieten, wanneer
lopers, ATB’ers en wandelaars
het kustdorpje overspoelen.
Le Champion verkent alvast
het parcours van de strand
race.

Reageer voor 6 december op
ledenvoordeel@lechampion.nl en
wellicht ben je volgend jaar gratis een
van de deelnemers of deelneemsters
aan deze man-/vrouwstrijd.
Vermeld wel je lidnummer.
En je mag maar één keer reageren.
Kijk voor meer informatie over deze
battle op www.rwcircuitrun.nl.

Winnaars fiets- of loopshirt Le Champion
Le Champion gaf in het vorige maandblad vijf fiets- en loopshirts weg. Ook voor deze
shirts was de belangstelling weer erg groot.
De volgende leden kregen inmiddels hun shirt toegezonden:
• Rita Breebaart; Ilpendam
• Anja Schoone; Krommenie
• Frank van Beek; Heerhugowaard

• Henny van Driesten; Zwolle
• Ruud Verkaaik Veenendaal

Ledenvoordeel bij de Midwinterduinloop
Leden van Le Champion nemen op zaterdag 8 december op vertoon van hun ledenpas gratis deel aan de Midwinterduinloop.
De start is in Sporthal De Schulp, Visweg 45 in Egmond-Binnen.
Starttijd: 11.00 uur
Afstanden: 7,6 en 16,8 kilometer
Meer informatie: www.lechampion.nl
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Familiefeest in Amsterdam

Klein en bijzonder

Stevig ingeklemd tussen
reuzen als de Dam tot
Damloop en de Egmond Halve
Marathon bevindt zich de
Midwinterduinloop. Met niet
meer dan 800 deelnemers.
Waarom behoudt een loop
met zo veel potentie toch zijn
kleinschalige karakter?
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Amsterdam ademt marathon. Het loopfestijn bepaalt de sfeer
in de stad. Dat komt niet alleen door de 38.000 deelnemers,
maar ook door hun familieleden. Overal hoor je Italiaans,
Engels, Spaans en natuurlijk Nederlands. Amsterdam heeft de
marathon in de armen gesloten.

Bijkomen in Baarle
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Het ene moment loop je in
België, het andere moment in
Nederland. Dat maakt Baarle
een ideale uitvalbasis voor
smokkelaars en vuurwerk
verkopers. En voor wandelaars
die tijdens een kerstwandeling
weer energie opdoen.
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Watergevecht
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Op de regen had Hilda Kibet
zich voorbereid, nadat ze
mede door alle nattigheid
een matige prestatie neerzette
tijdens de Olympische Spelen.
Ze wilde zich revancheren
tijdens de New York Marathon.
Maar opnieuw gooide het weer
roet in het eten. Dit keer was
orkaan Sandy de boosdoener.
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