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Nieuws

´HET WAS GENIETEN!´

Sociale plug-in van Facebook

De trainingsmarathon van zondag 1 februari tussen Amersfoort en Utrecht is onder uitstekende
weersomstandigheden gelopen. Vanaf de start in Amersfoort om 09.00 uur is het verder helemaal droog
gebleven. Op de weg terug naar Amersfoort en tijdens de laatste kilometers werden de deelnemers zelfs
verwelkomd met een lenteachtig zonnetje. Het winkelend publiek dat op deze koopzondag door de
Utrechtsestraat schuifelde kon niet weten dat de mannen en vrouwen in de rode 033-030 shirts er die ochtend
al bijna 42 of 21 kilometer hardlopen op hadden zitten.
Eerder die ochtend verzamelden zich op het Lieve Vrouweplein in Amersfoort zo’n 70 deelnemers voor hun
halve of hele marathon richting in Utrecht. De organisatie had slechts enkele afmeldingen ontvangen. Na een
welkom door Jaco Uittenbogaard, voorzitter van de stichting Marathon Amersfoort, las John Boer voorzitter van
de atletiekvereniging Ron Clarke het gedicht voor met als titel ‘Woorden lopen door’ dat hij speciaal voor deze
marathon had geschreven. Onder het gebeier van het carillon van de Onze Lieve Vrouwetoren en dus om
klokslag 9 uur ging groep op weg naar Utrecht, maar niet eerder nadat Kees Verhoef -de winnaar van de editie
van 1978- het officiële startsein voor de trainingsmarathon had gegeven door het luiden van … een bel.
Nauwelijks begonnen aan de beklimming van de Utrechtseweg ging het tempo in de voorste gelederen al flink
omhoog. Hoewel de organisatie had geadviseerd het rustig aan te doen -hou het tempo op 10 kilometer per uurwas dit voor een aantal toch echt te langzaam. Langs de Amersfoortseweg vormde zich al snel een lang lint van
hardlopers. Na een uur en vijfenveertig minuten tikte de Amersfoorter Adri Graafeiland als eerste de Dom aan.
Voor hem zat de helft er pas op en na een korte onderbreking begon bij weer aan zijn tweede 21 kilometer,
terug naar Amersfoort.
Zo rond elf uur waren de meeste lopers aangekomen op het Domplein. De halve marathonlopers uit Amersfoort
namen de trein terug naar Amersfoort (de NS had gratis retourtickets beschikbaar gesteld). Inmiddels

1 van 2

02/06/2015 04:00 PM

Marathon Amersfoort – Trainingsmarathon Amer...

http://www.marathonamersfoort.nl/trainingsmara...

arriveerden ook de Amersfoortse wethouder Hans Buijtelaar en partijgenoot en fractievoorzitter Daniëlle van
Wijngaarden. Een uitstekende prestatie, want van Buijtelaar is bekend dat hij slechts tijd heeft voor één
looptraining per week. Minder bekend is dat Daniëlle van Wijngaarden nog geen twee maanden geleden aan
het hardlopen is geslagen en nu al haar eerste halve marathon heeft volbracht.
Na een korte speech door de voorzitter van de Utrecht Science Park Marathon, Barteld Oppers, ging de groep
vanaf het Domplein weer terug richting Amersfoort, met in hun midden de lopers die in Utrecht waren ingestapt.
Voor twee jonge Amersfoortse deelnemers, Bente van der Lucht en Sebastiaan Smeenk, was dit hun eerste
marathon. Beiden hadden nooit verder gelopen dan 25 kilometer. Echter blakend van zelfvertrouwen en soepel
rennend begonnen ze aan de tweede helft van de klassieke afstand.
Medewerkers van de Amersfoortse EHBO vereniging St Joris zijn gedurende de hele marathon met de groep
mee gefietst. Slechts één deelnemer moest halverwege en na 30 kilometer afhaken wegens een opspelende
knieblessure. Met een auto van de organisatie werd hij opgehaald en teruggebracht naar Amersfoort. De
deelnemers waren unaniem tevreden over de uitstekende verzorging en organisatie van deze bijzondere
marathon. Jetse Stoorvogel uit Wageningen vatte het kort samen: ‘Het was genieten!” Het rode T-shirt met de
nummers 033 en 030 zal door de atleten nog vaak en met trots worden gedragen. In 2016 wordt er weer een
trainingsmarathon georganiseerd. Dan vindt de start plaats onder de Dom in Utrecht.
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