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Kortgeleden interviewde ik voor dit nummer Pete Jordan, een Amerikaan die
Nederland als een fietsparadijs
beschouwt. Toen realiseerde ik me weer
hoe bijzonder het is dat je hier relatief
onbekommerd door de stad kunt fietsen. Hoewel je in steeds meer buitenlandse steden deelfietsprojecten hebt,
nazaten van ons nooit gelukte wittefietsenplan, zal je mij niet door Londen of
Parijs zien fietsen. Waarom niet? Omdat
de fiets er geen officiële status heeft.
Het is eerder een sportattribuut dan een
vervoermiddel. Als je in New York tegen
een openslaande taxideur rijdt, tja, pech
gehad, had je zelf maar beter moeten
uitkijken. Geen wonder dat Amerikanen
met afgrijzen bezien hoe zwangere
vrouwen hier vrolijk rondfietsen, zonder
helm ook nog. Levensgevaarlijk! Maar
zo gevaarlijk is dat niet, want wij hebben
regels. Natuurlijk worden die massaal
overtreden, maar als het erop aankomt,
weten de verschillende soorten verkeersdeelnemers wat hun te doen staat.
In buitenlandse steden schilderen ze
tegenwoordig strepen op de stoep; dat
moeten dan fietspaden voorstellen.
Maar voetgangers mogen er ook lopen.
Gelukkig zie je op zo’n ‘fietspad’ zelden
een fiets; het is symboolpolitiek van een
gemeentebestuur dat een goede beurt
wil maken. Mijn dochter heeft drie jaar in
Liverpool gewoond en sloot zich aan bij
een clubje dat het fietsverkeer in de stad
moest bevorderen. Er was al het een en
ander bereikt, zoals een voorsorteerstrook voor fietsers die tevens dienstdeed als busbaan, en een fietspad dat
doodliep op een telefooncel. Die stond
er nu eenmaal eerder. Ondanks haar
bijdragen aan het clubje heeft ze in
Liverpool nooit gefietst. Te eng! Inmiddels woont ze weer in Nederland.
Een van haar eerste aankopen hier was
een fiets.
Hilde Pach
Reageren?
i hilde@lechampion.nl
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moving people

Op zondag 6 april vindt de eerste editie van de Plan TowerRun
plaats in de Hoftoren in Den Haag. Dit gebouw telt maar liefst 28
verdiepingen en 650 deelnemers worden door Plan Nederland
uitgedaagd deze te beklimmen. Tijd is niet belangrijk, het gaat om deelnemen. Want je
kunt er geld mee inzamelen door je te laten sponsoren. Het geld komt ten goede aan
meisjes in ontwikkelingslanden, om hen de kans te bieden een tree hogerop te komen.
Inschrijven is mogelijk tot 3 april. Moving People mag tien startbewijzen weggeven voor
deze unieke sponsorloop. Wil je meedoen en denk je ook nog een bedrag op te kunnen
halen in deze korte tijd? Stuur ons dan een mailtje voor 4 april: redactie@lechampion.nl
i plantowerrun.nl
Slippers luiden het voorjaar in. Moving People mag daarom van
Ipanema maar liefst vijf paar blauwe slippers weggeven. Het
Braziliaanse merk staat voor zon, zee, strand, muziek en het leven
op straat. De collecties van Ipanema zijn geïnspireerd op het
meest levendige strand van Rio de Janeiro, Ipanema Beach. Ze
hebben veel diverse modellen, van chique tot sportief, voor
kinderen en volwassenen. Wil jij in aanmerking komen voor een paar Ipanema-slippers?
Stuur dan voor 4 april een mailtje met je schoenmaat en adresgegevens naar redactie@
lechampion.nl.

Winnaars Egmond-shirt en True Superfoods
Het functionele hardloopshirt van
enthousiaste mails. De winnaars hebben
Saucony én de True Superfoods van Vitals
inmiddels bericht ontvangen.
bleken erg populair onder onze leden. Er
Saucony T-shirt:
werd massaal gereageerd. Bedankt ook
• Sandra van Hoek • Ruud Verkaaik
voor de mooie mails die we ontvingen met
• Ingrid Koopmanschap • Arnold Res
redenen waarom het hardloopshirt en de
• Remco Marchand
Superfoods naar jou gestuurd moesten
Vitals True Superfoods:
worden. We ontvingen ontroerende reac• Adri Kalkman van der Sar • Petra Ooms
ties over blessures en ziektes en ook blije
• Marco Havelaar

LEDENVOORDEEL
Ledenpas
In februari hebben alle leden
weer hun ledenpas ontvangen. Op vertoon van deze pas
krijg je aanzienlijke korting of
kun je zelfs gratis deelnemen
aan evenementen van Le
Champion. Houd de website
in de gaten voor alle aanbiedingen.
i

lechampion.nl/bestel

STUUR

ONS JE

SELFIE

Hoe zie jij er uit tijdens
je training, toertocht,
wandeling of wedstrijd?
Ben je een blije sporter,
ga je compleet kapot,
sport je het liefst met
anderen of ben je graag
alleen in de natuur?
Stuur ons je selfie. Mail
naar redactie@lechampion.nl en we plaatsen
’m in het meinummer
van ons clubblad.

“Waardering voor
vrijwilligers is groot”
tekst: Annemarie van Velzen

Suzanne Brons is met haar zeventien jaar één van de
jongere vrijwilligers bij Le Champion. Ze helpt al drie
jaar mee, sinds ze voor haar middelbare school een
maatschappelijke stage moest lopen. Haar eerste
opdracht was helpen bij de Skylanders kidsrun tijdens
de TCS Amsterdam Marathon. En ze ging nooit meer
weg. Op dit moment loopt de eerstejaars CIOS
scholiere, in het kader van haar opleiding, stage bij Le
Champion en helpt straks bij de Ronde van NoordHolland en de Runner’s World Zandvoort Circuitrun.
”Le Champion heeft waardering voor zijn vrijwilligers.
Dit zie je terug in consumptiebonnen en lunch
pakketjes tijdens het evenement en een mooi T-shirt
na afloop.”
Leukste moment als vrijwilliger
Het uitdelen van drinken tijdens de Dam tot Damloop
bij de drankpost in het Molenpark bij het 8 km punt.
Vooral de dankbaarheid van de lopers, of het nu
regent of warm is, de meeste deelnemers zijn blij als
ze wat te drinken krijgen van mij.
Mooiste sportmoment
De eerste marathonlopers in Amsterdam, die deze
afstand zo snel afleggen.
Bewondering voor...
Ik kies toch weer voor die kinderen. Sommige lopen
zo hard tijdens de wedstrijd, maar na afloop lachen ze
nog steeds. Dat is mooi om te zien. Alle kinderen
lachen na afloop.
Favoriete vakantie
Met mijn ouders naar het Zeeuwse Noord-Beverland,
waar we een vakantiewoning hebben.
Leukste evenement
De kidsrun tijdens de TCS Amsterdam marathon. Het
is mooi om te zien hoe snel je kinderen op een speelse
manier iets aanleren.
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