DUBLIN MARATHON 2016
Midden vorig jaar werd reeds beslist dat onze buitenlandse marathon in 2016 die van
Dublin zou worden. Deze valt meestal tijdens de herfstvakantie en zo zouden
diegenen die zelf of hun partner in het onderwijs staan ook kunnen deelnemen.
Maar vroeg gepland is niet altijd een reden tot succes. Zo moest Guy Reyntjens al
direct forfait geven wegens kwetsuur die maar niet wou genezen. Ook Johan Pareyt
moest op de valreep nog afzeggen. Hij had een tijdje stil gelegen met kwetsuur maar
kon toch tijdig de training hervatten. Eens we aan de lange duurlopen begonnen
kreeg hij echter opnieuw pijn na anderhalf uur lopen en dus moest ook hij forfait
geven. Hans Bosschaert kon wel trainen en zou ook de marathon lopen maar KBC
kon hem die periode niet missen dus ook voor hem geen trip naar Dublin.
De KASVO delegatie was dus
flink uitgedund maar Wim Van
Nieuwenhuize zorgde voor een
verbroedering met JC Zwalm en
dus konden we op zaterdag 29
oktober toch nog met dertienen
de trip naar Ierland maken.
Reisleider Christophe Lamont
had alles goed voorbereid en
zelfs een gids geëngageerd om
ons de eerste dagen wegwijs te
maken in Dublin.
Alex
Koussonsky was vroeger dan
de rest in Dublin en ging onze startnummers ophalen zodat wij ons om niets moesten
bekommeren. Na een korte stadsverkenning en lekkere pasta maaltijd in het
restaurant ons aanbevolen door gids Kristof (die vier jaar in Dublin woonde) hoogste
tijd om ons bedje op te zoeken. Maar eerst niet vergeten de klok 2 uur terug te
draaien ! Doordat Ierland 1 uur achter loopt op ons en de overgang van zomeruur
naar winteruur kregen we twee uur extra slaap.
Het ontbijt in ons hotel kon pas vanaf 8 uur maar Christophe had toch weten te
bekomen dat we om 7u30 al konden beschikken over koffie, brood en confituur zodat
we tijdig konden vertrekken naar de start. De weg in Dublin kenden we uiteraard nog
niet maar na een paar straten hadden we gewoon maar de andere deelnemers te
volgen die net als wij de marathon zouden lopen. De terugkomst was voor mij en
Veerle ietsje moeilijker maar met een paar keer vragen (de laatste keer zelfs op de
hoek van de straat van ons hotel ) kwamen we ook wel terecht.
Eens in de startzone konden we al direct kennis maken met de perfecte organisatie.
Alles stond zeer duidelijk aangeduid en verspreid over de ganse zone een massa
toiletten zodat iedereen zonder veel tijdverlies zijn laatste ballast kwijt kon.

In de eerste van 4 waves startten Christophe en Wim. Voor Christophe was het
meer een doorgedreven training want veel duurlopen had hij de laatste tijd niet
gedaan en eind november loopt hij in Valencia al weer
een marathon.
Wim startte met meer dan grote twijfels. Een week
terug kreeg hij op het einde van een training in Zwalm
plots pijn in de lies. Een test op onze laatste training
viel zelfs helemaal tegen en moest hij voortijdig stoppen
en zelfs al stappend naar het stadion terugkeren. Maar
de wonderen zijn de wereld niet uit en na half marathon
was de pijn volledig verdwenen en kon hij zijn tweede
helft nog voluit doorgaan. Een supertijd zat er uiteraard
niet meer in maar hij was meer dan tevreden dat hij zo
goed gefinisht was.
In de tweede wave zaten behalve Isabelle en Alex alle anderen van de groep. Net
als Wim was ook Kristy niet vrij van zorgen. De laatste trainingen had ze wegens
pijn in de knie niet kunnen meedoen
maar alles was al geregeld en betaald
dus zou ze maar starten en zien waar
ze uitkwam. En net als bij Wim viel het
lopen toch nog goed mee : geen pijn in
de slechte knie en enkel na aankomst
wat lichte pijn in de andere. Kathy
startte als naar gewoonte zeer
voorzichtig en versnelde naarmate de
kilometers vorderden. Rond Km 15
haalde ze Veerle en mij in en liep

langzaam maar zeker verder op ons uit.
Dit verwonderde mij geenszins want op
training had ik telkens weer kunnen
vaststellen hoe sterk ze wel liep. Aan de
aankomst kwam ze zelfs maar een paar
seconden te kort om ook nog Kristy te
kloppen.
Met Wim en Kristy waren we nog niet aan
het einde van ons lijstje met gekwetsten.
Van in het voorjaar had Veerle al
regelmatig pijn in de dij en zag dan ook af
van deelname aan de “Great Breweries
Marathon” die we samen zouden lopen. Na
ettelijke dokters bezoeken, medicatie en
rustperiodes
bleef
de
pijn
maar
aanhouden. De laatste duurloop een week
vóór de marathon was ook al niet positief
maar ze zou het er toch op wagen. Tot
half marathon was de pijn nog te harden
maar daarna verergerde het steeds meer
en meer. Uitlopen zag ze helemaal niet meer zitten maar wou toch nog tot aan Km
30 bij mij blijven. En toen we aan dertig kwamen besloot ze wat harder op de tanden
te bijten om toch minstens voorbij die fameuze kilometer 32 te geraken. En dan
bedacht mijn GPS dat ook hij zijn steentje moest bijdragen om Veerle te motiveren.
Zonder dat we het goed beseften zaten we volgens hem al aan Km 38. Met nog 4
Km te gaan is opgeven geen optie meer en dus verstand op nul en doorgaan tot het
bittere einde. Volgens de GPS hadden we al de volledige marathon gelopen toen we
pas het bord van Km 40 tegen kwamen. En gedreven door de aanmoedigingen van
de duizenden toeschouwers in de laatste kilometers overleefde ze ook dat laatste
stuk nog. Voor mij was het een redelijk gemakkelijke marathon. Door aan de zijde
van Veerle te blijven had ik zeker de tweede helft nog wat reserve maar een tijd
onder 4 uren zat er toch ook niet in.
De volgende die aan de aankomst verwacht werd was Isabelle Persoons. Pas vorig
jaar gestart met “Start tot run” en nu al een
marathon lopen : je moet maar durven. Op de paar
duurlopen die ze samen met KASVO liep had ik al
gemerkt dat ze absoluut geen problemen had met
duur en afstand. Bovendien startte ze met de
gezonde ambitie : goed aankomen zonder zich om
tijd te bekommeren. Gepolst naar de tijd die ze
hoopte neer te zetten sprak ze van minder dan 5
uren maar ik wist dat ze zelfs geen 4u30 zou nodig
hebben om haar eerste marathon succesvol te
beëindigen. En met 4u10 had ze maar vier minuten
meer nodig dan Veerle en mij. Voorzichtig gestart
aan minder dan 10 Km/u kon ze haar tempo

geleidelijk opdrijven tot bijna 11 Km/u naar het
einde. En haar volgende marathon (en die komt er
ongetwijfeld) kan ze zeker in minder dan 4 uur
afwerken en wordt zo een meer dan serieuze
concurrente voor Kristy en Kathy.

Een half uur na Wim en Christophe startte Alex in
de laatste Wave. Ook hij heeft verscheidene
duurlopen met ons gedaan en telkens serieus
afgezien. Ik had dan ook ernstige twijfels over de
tijd die hij ging neerzetten.
Maar blijkbaar
verteerde hij de marathon beter dan de trainingen
en deed het een kwartier beter dan zijn vorige
marathon van Hulst naar Terneuzen in het
voorjaar.
Waren we vorig jaar niet te spreken over de organisatie van de marathon in Zagreb
dan kunnen we nu niet anders goeds vertellen over de “SSE Airtricity DUBLIN
MARATHON 2016”. Alles tot in de puntjes geregeld en duidelijk aangeduid. Goede
en regelmatige bevoorrading met water, sportdrank en gels. Regelmatig toiletten op
het parcours (en het zal wie mij kent niet verwonderen dat ik er gebruik moest van
maken !), borden met afgelegde afstand in miles en om de 10 Km ook Km-borden.
Geen opstopping na de aankomst waar we in corridors geleid werden om onze
medaille en tas (met water, sportdrank en allerlei knabbeling) te ontvangen en
verder door te schuiven naar de tafels (gerangschikt van “S” tot “XL”) om ons finisher
T-Shirt op te halen. Een paar uur na aankomst kregen we ook al SMS met onze
officiële tijd en plaats (al was de plaats wel verschillend met die van de officiële
uitslag die later op de website kwam).
Het parcours is afwisselend met een paar lichte hellingen en mooie doortocht door
het immense Phoenix Park. En overal langs de baan toeschouwers die ons
aanmoedigden en velen die ons ook nog snoep aanboden. Toen ik jaren geleden
Rotterdam liep dacht ik die immense belangstelling langs parcours en aankomst
nooit meer te beleven maar in Dublin was het nog een heel stuk beter. Als het weer
(geen regen, geen wind, zonnig en niet te warm) ook nog eens meevalt dan kan ik
niet anders dan in superlatieven spreken over deze marathon die ik dan ook aan
iedereen kan aanbevelen.
Een marathon reis is natuurlijk niet compleet zonder de gebruikelijke party op een
van de kamers waar iedereen zijn ervaring kan delen met de rest en zijn vochtbalans
weer in evenwicht kan brengen. Daarna gingen we met onze gids opnieuw de stad
in om in een gezellig restaurant te gaan eten terwijl we ondertussen konden genieten
van live gebrachte Ierse volksliedjes en volksdansen. De echte deden daarna ook
nog enkele pubs aan om zeker goed voorbereid te zijn op het geplande bezoek aan
de Guinness brouwerij op maandag. En op maandag ging het er op de kamer van
Thierry en Veerle zo stomend aan toe dat het brandalarm afging. Volgens Thierry

veroorzaakt door de damp van de douche maar wij hadden toch onze twijfels (water
dat brandalarm laat afgaan ???? ).
Om naar de brouwerij van Guinness te gaan gebruikten we de toeristen bus
waarmee je de ganse dag in Dublin kan rondtoeren. Als extra konden we met ons
ticket in een bepaalde pub nog een gratis Guinnnes krijgen en ook nog eens gratis
naar de hondenrace. En terwijl de vrouwen gingen shoppen trokken de mannen
naar de pub om hun gratis Guinness en in dezelfde moeite ook die van hun vrouw
maar binnen te werken. Daarna naar nabijgelegen restaurant voor het avondmaal en
bespreking van het programma van de volgende dag : eerst met de trein naar de
kust om eens uit te waaien en dan naar de hondenrace. En toen kwamen we tot de
vaststelling dat de tickets van de bus in de pub waren achtergebleven. Geen
probleem voor Christophe die direct terugkeerde naar de pub en het personeel zover
kreeg dat ze de vuilbakken doorzochten en nog twee tickets konden opvissen. Hij
liet de patron dan ook nog een briefje schrijven dat we daar 13 tickets verzilverd
hadden en hoopte dat we daarmee wel gratis naar de hondenraces zouden kunnen.
En of het gelukt is ??? We zullen het nooit weten want na onze kustwandeling
bleven we te lang hangen in het café – restaurant en zijn we niet meer geweest. In
de plaats daarvan keken we ons de ogen uit de kop naar de talrijke “Haloween”
vierders die pubs en straten onveilig maakten. Al voelden we ons natuurlijk niet echt
onveilig en hadden we veeleer medelijden met de schaars geklede meisjes in de
toch al frisse avond en nacht.
Daarmee zat deze reis er ook al weer op en denk dat iedereen er van genoten heeft.
De samenwerking met Zwalm verliep opperbest en is zeker voor herhaling vatbaar.
Misschien kunnen we het volgend jaar nog eens overdoen in Porto dat momenteel in
de running is om ons in 2017 te ontvangen. Maar dat is nog ver weg en er kan nog
veel veranderen ondertussen.
Marc Vanmaldegem
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Uitslag DUBLIN MARATHON 2016
1383 LAMONT Christophe

3u18.52

12,73 Km/u

2633 VAN NIEUWENHUIZE Wim

3u31.57

11,94 Km/u

6197 DE SCHEPPER Kristy

3u56.55

10,69 Km/u

6202 PETIT Kathy

3u56.58

10,68 Km/u

7622 VANMALDEGEM Marc

4u06.28

10,27 Km/u

7623 MICLOTTE Veerle

4u06.30

10,27 Km/u

8224 PERSOONS Isabelle

4u10.33

10,10 Km/u

10975 KOUSSONSKY Alex

4u31.27

9,33 Km/u

Aantal deelnemers : 16.831

