9HUVODJ.XVWPDUDWKRQ
1 oktober 2006

Mijn eerste marathon


Ik, een marathon lopen? Drie jaar geleden was er nog geen haar op mijn hoofd dat
dacht dat mij dat zou overkomen. Een uur lopen leek toen voor mij een eeuwigheid.
Na de “start to run” sessies van 0 tot 5km, van 5 tot 10km en van 10 tot 15km en
vervolgens na een paar jaar bij de joggers vertoefd te hebben, vond ik dat ik er klaar
voor was en heb ik in navolging van de meeste collega joggers besloten om mij ook
eens aan het “ grote avontuur “ te wagen. En voor wie mij een beetje kent was er
geen twijfel mogelijk: het zou de kustmarathon worden op 30 september.
( dus voor de huidige “start to runners” die dit lezen: je ziet dat het kan als je nadien
blijft verder trainen )
De eerste vereiste om een marathon tot een goed einde te brengen is natuurlijk veel
trainen. De ideale periode waar ik meest tijd heb is voor mij is de grote vakantie, dus
qua timing kon dit niet beter om aan de training te beginnen. Om goed te trainen heb
je natuurlijk ook een goed trainingsschema nodig, waarvoor dank aan Koen T.
De trainingen volgden elkaar op en verliepen vrij vlekkeloos. Gezien de grote hitte
van deze zomer, was het wel nodig de koelte een beetje op te zoeken en verliepen
de meeste trainingen op de meest onmogelijke uren: in de vroege ochtend ofwel ’s
avonds heel laat.
Twee weken voor de wedstrijd was er toch even paniek: pijn in de dij. Maar door de
deskundige massages van mijn persoonlijke soigneur Geert was dit probleem na een
week opgelost en kon ik met een gerust hart de laatste trainingen afhaspelen.
De laatste nacht voor de wedstrijd heb ik wegens een nare droom niet echt een
goede nachtrust gehad, maar wie had die wel vlak voor zijn eerste marathon?
Eigenlijk voelde ik mij de ochtend van de wedstrijd vrij rustig. Geert en Mathias waren
waarschijnlijk veel nerveuzer dan ikzelf.
En dan was het moment van de start aangebroken. Ik was van plan om te starten in
de groep met de “ haas” die een tempo aanhield om een tijd van 4 uur te lopen, met
in mijn achterhoofd de raad indachtig die ik van Geert en een paar
“ervaringsdeskundigen” van bij de joggers gekregen had: niet te rap van start gaan!
Algauw liep ik een paar tiental meters voor die groep uit, en na 5 km hield ik het voor
bekeken en ging ik er in mijn eigen tempo van door. Na een tijdje kreeg ik het
gezelschap van twee mannen die ongeveer hetzelfde tempo liepen als het mijne.
Deze twee mannen, afkomstig uit Heverlee hadden al een paar marathons achter de
rug en waren dus de ideale gangmakers voor mij. Goed dacht ik, ik ga mij trachten bij
deze mannen te houden en we zien wel waar we uit komen.
Zo heb ik 30 km met heel veel plezier en vrij gemakkelijk gelopen op een tijdschema
om, zonder ongelukken, beneden de 4 uur aan te komen.
Maar dan begon de eigenlijke marathon en het begon toch een beetje lastiger te
worden. Vlak voor Westende stond Mathias mij op te wachten om mij de resterende

12 km te vergezellen, en ik kon die steun ondertussen wel goed gebruiken want ook
pijn in mijn kleine teen begon mij parten te spelen.
Tussen Westende en Middelkerke plooide ook plotseling een van mijn Heverleese
gangmakers. En toen kwam ik aan in Middelkerke, een stad die ons nauw aan het
hart ligt en een beetje onze tweede thuis geworden is, maar in plaats van ( zoals ik
mij voorgenomen had) met volle teugen te genieten van mijn passage daar, werd het
afzien, afzien, en alsmaar meer afzien. De vermoeidheid sloeg toe en ook de pijn in
mijn teen werd erger en erger. En tot overmaat van ramp was mijn drankvoorziening
opgebruikt. Helder denken was er op dat moment niet meer bij want ik dacht dat
Mathias mijn drank uitgedronken had, hoewel hij geen druppel ervan aangeraakt
had.
Maar wie mij een beetje kent weet dat ik niet rap opgeef. Ik sprak mij zelf moed in om
vol te houden en te blijven verder lopen. Verder lopen en vooral mijn schouders naar
achter te houden en rechtop te lopen ( hé Monique ! )
Zo begon Oostende stilaan in zicht te komen, en wat ook in zicht kwam was de rode
KASVO trui van Jacques Cousséé. Jacques was aan het “tjaffelen” ( de insiders
onder ons zullen dit werkwoord wel begrijpen). Ik sprak hem moed in om vol te
houden en wat denkt ge: met de finish in zicht begon hij plots weer te lopen en rende
hij mij voorbij. In gedachten hoorde hij waarschijnlijk al de commentaren die geleverd
zouden worden in de KASVO kantine.
Met de finish in zicht stonden een pak KASVO joggers mij op te wachten om mij nog
eens moed toe te roepen en zo kon ik er nog een klein spurtje uit persen tot aan de
aankomst. Oef, ik had het gedaan en mijn doel was bereikt. Doodmoe en pijn aan de
teen, en aan mijn lijdensweg was nog geen eind gekomen want ik moest dan nog
een eind te voet terugkeren naar de plaats waar ik afgesproken had met Geert en
Mathias en dan nog naar de kleedkamers. Na een deugddoende verfrissingbeurt was
ik al een gans ander mens en kon ik er weer tegenaan. Ik moet er ook weer vrij fris
uitgezien hebben want Geert en Mathias kregen door een hostess van Red Bull een
drankje aangeboden en toen ik er ook een wilde vroeg ze of ik wel gelopen had. Zie
je dat dan niet aan mij, vroeg ik haar, waarop ze verbaasd van nee schudde met
haar hoofd.
Ook de supporters die we daarna nog gezien hebben vonden dat ik er vrij goed
uitzag.
De dag erna was ik eigenlijk meer euforisch over mijn prestatie dan na de wedstrijd
zelf. Het was zalig, ik voelde mij heel goed en heel gelukkig bij de gedachte dat
ondanks het afzien tijdens de laatste 10 kilometers, mijn eindtijd van 03h 53’ al bij al
een zeer degelijk resultaat was.
De eerst komende jaren terug marathon lopen zie ik (voorlopig) niet echt zitten. De
training is zeer zwaar en vraagt vooral heel veel tijd.
Maar ik zeg zeker niet “nooit meer” want ondanks alles blijft de marathon voor een
jogger toch wel “de uitdaging” en blijft het toch een unieke belevenis.
Dank aan de supporters die er waren en ook aan iedereen die mij tijdens de vele
trainingen gesteund hebben.
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