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39e Wallenloop in Heusden   
zondag 9 oktober 2022 

Hans Wortel rust uit

Prima verzorging

John van Gilst

Wallenloop 
voor jong en oud

Organisatie:
INION TURN-

VERENIGING HEUSDEN 
i.s.m. avVN

De corona-kapstok waaraan veel 
organisaties hun twijfels of beslis-
singen voor het opzetten van een 
evenement hingen, was voor turn-
vereniging Inion in samenwerking 
met onze avVN niet klaargezet. In 
een mum van tijd werd het draai-
boek doorgespit én de taken ver-
deeld. Het was kort dag en dankzij 
aller inzet kon op zondag 9 oktober 
om exact 10.00 de scheepsbel ge-
luid worden voor de start van dit 
-voor de fanatieke volhouders- drie 
uren durend festijn.
 
Concurrentie
Door de concurrentie van enkele 
grote wedstrijden in de regio was 
het deelnemersaantal om 10.00 
matig, maar gelukkig kwamen 
nog enkele trouwe lopers/wan-
delaars genieten van de schit-
terende weersomstandigheden 

op het fraaie lange (ca. 4800 m) parcours rondom 
vestingstadje Heusden óf op het zwaardere korte 
(ca. 2300m) rondje grotendeels over de wallen 

met verschillende hellingen. Bovendien dient men 
per ronde enkele stempels te vergaren. Uiteraard 
was de verzorging, middels drank, fruit etc. ook 
nu weer goed georganiseerd. Dank aan de vele 
sponsors die jaar in jaar uit andermaal zeer gul 
uitpakten.

Geen parcoursrecords
Groot en klein, jong en oud wandelden er gezel-
lig op los, maar de gedreven lopers maakten er 
zich niet als een ‘Jantje van Leiden” vanaf en ren-
den alsof de duivel op hun hielen zat. De admi-
nistratie zorgde voor een snelle uitslagenlijst en 
daaruit bleek dat de parcoursrecords in de diverse 
leeftijdsklassen niet waren gebroken, maar op de 
diverse podia werd tijdens de prijsuitreiking geno-

ten van de dik verdiende mooie medailles en bloe-
men. Moe maar voldaan togen deelnemers en sup-
porters huiswaarts en kon het opruimen beginnen. 
Vele handen maakten licht werk en snel waren alle 
afzettingen, versieringen en verdere aankledingen 
enz. geruimd.

Bescheiden avVN delegatie
Veel avVN-ers hadden dit jaar de negende okto-
ber óf waarschijnlijk een day-off ingelast óf waren 
elders aan het rennen, maar gelukkig liepen Hans 
Wortel (exact zijn geplande kilometers) en John 
van Gilst  (voor hemzelf verrassend super goed op 
dreef na zijn zeer lange afwezigheid) in gezwinde 
draf wél hun grote en kleine rondjes.

Voor de 40e keer
Attentie voor allen: Let op: de 40e editie wordt 
in 2023 op zondag 15 oktober georganiseerd en 
ik hoop van ganser harte dat dit lustrum dan wel 
massaal door avVN-ers bezocht zal worden. Elkaar 
op een ontspannen, inspannende manier ontmoe-
ten op het einde van een lang loopseizoen in een 
schitterende ambiance móet u allen toch aanspre-
ken? De organisatie gaat er alles aan doen om er 
iets speciaals van te maken. Dus…… zeker tot ziens 
op zondag 15 oktober 2023 in Heusden.

Mart Verboord

Comrades 2018  
(deel 3) 
 Om vier uur in de ochtend moeten we ons ver-
zamelen in de lobby van het hotel. Talloze nerveuze 
hardlopers drentelen daar al rond als we beneden 
komen. Ze zijn bijna allemaal afkomstig uit landen 
buiten Zuid-Afrika, en in overgrote meerderheid 
ook blank. De bus zet ons op ruime afstand van 
de start af en ieder zoekt zijn weg. Het is nu wel 
koud en we zoeken beschutting in de winkel van 
een benzinestation dat waarschijnlijk altijd open is. 
Tussen zoetigheden en chips gaan we op de vloer 
zitten wachten, net als nog veel andere lopers. We 
doden de tijd door met medelopers over vorige edi-
ties te kletsen. Iedereen heeft het aantal keren dat 
hij of zij is gefinisht op het startnummer staan, zo-
dat direct duidelijk is of je met een debutant praat 
of met een ervaren rot. Verder kun je dat aan de 
buitenkant van de deelnemers niet direct aflezen.

 We zitten nu gelukkig niet meer in het clubje 
buitenlandse deelnemers met geld, maar tussen de 
gemiddelde deelnemers. Dat zijn don-
kere locals, die waarschijnlijk flink 
hebben moeten sparen om hier 
op deze vroege zondagoch-
tend in Pietermaritzburg aan 
de start van deze Comrades 
te staan. Wat bezielt me om 
hier nu te zijn? Natuurlijk 
had ik ook als supporter van 
Simon bij de start aanwezig 
kunnen zijn. Ik neem me nog 
eens voor om niet te forceren 
onderweg, dat heb ik thuis ook be-
loofd: als mijn klachten toenemen stap 
ik er onmiddellijk uit. We wachten zo lang moge-
lijk met het verlaten van onze warme schuilplaats 
voor de start. Nog steeds is het aardedonker, de 
kunstverlichting lijkt dit nog eens te benadrukken. 
Duizenden lopers banen zich een weg door het 
verder verlaten centrum van de stad. Er zijn wel 
wat toeschouwers, maar hun aantal staat niet in 
verhouding tot het aantal deelnemers. De families 
van de lopers slapen waarschijnlijk nog, en ze zul-
len zich in de loop van de ochtend wel ergens langs 
het parkoers nestelen.

 Ik wurm me het startvak in waar ik volgens 
mijn nummer thuishoor. Toch een kippenvelmo-
ment, het blijft vreemd. Na een oorverdovende 
knal zet het loopleger zich in beweging. Dat gaat 
heel langzaam, en een stuk minder hectisch dan bij 
de gemiddelde grote stadsmarathon. We moeten 
ook uitkijken waar we lopen, het is nog steeds hin-
derlijk donker. Ik voel me gedesoriënteerd en heb 
grote moeite om me in deze massa te verplaatsen. 

Hardlopen ging de afgelopen weken nog wel, maar 
ik deed het steeds in mijn eentje. Geleidelijk wordt 
het iets minder druk en het begint ook al een beetje 
licht te worden. De weg loopt continu op en af, het 
vinden van een constant tempo is onmogelijk. Ik 
ben al blij dat ik gestart ben en probeer ‘in het mo-
ment’ te rennen.

 Na een paar kilometer stop ik even om te plas-
sen en ren dan verder in het trage tempo waar ik 
moedwillig voor heb gekozen. Ik probeer te bere-
kenen hoe laat ik ongeveer bij het eerste contro-
lepunt kan zijn en of ik daar binnen de gestelde 
tijdslimiet ben. Als me dat niet lukt, word ik uit 
de race genomen, ook wel best eigenlijk. Het zo-
genaamde cut-off point heet Lion Park en bevindt 
zich ongeveer 15,5 kilometer van het startpunt. De 
deelnemers moeten er binnen tweeënhalf uur zijn 
om verder te mogen. Ik red het ruim op tijd, met 
een kleine tien minuten speling en ondanks de on-
vermijdelijke vertraging bij de start. Of ik het leuk 
vind of niet, ik zit nu echt in de wedstrijd.

 Naarmate het lichter en warmer wordt, neemt 
het aantal toeschouwers toe. Soms kun je het kilo-
meterslange lint van lopers door de heuvels voor je 
zien, het is een indrukwekkend gezicht.
De ervaren ultralopers proberen niet eens de soms 
best steile hellingen op te rennen. Ze kiezen voor 
een marstempo omhoog, in spontaan geformeerde 
colonnes. Ik probeer aan te haken, maar door mijn 
slechte evenwicht stoot ik steeds tegen andere lo-
pers. Die werpen me soms woedende blikken toe, 
alsof het opzet van me is. Vooral de wat oudere en 

meer ervaren lopers reageren vaak anders: 
ze zien dat ik niet normaal kan lopen 

en informeren vriendelijk of het wel 
gaat. Dat ze daarbij eerst en vooral 

denken aan oververmoeidheid en 
uitdroging kan ik ze onmogelijk 
kwalijk nemen. In deze setting is 
dat veel voor de hand liggender 
dan een stoornis aan de kleine 
hersenen.

Conditioneel gaat het me echter heel 
goed af: het tempo waarin ik ren ligt 

aanmerkelijk langzamer dan ik gewend ben 
van de Hollandse trainingen de afgelopen weken. 
Van verzuring is (nog) geen sprake, en mijn klachten 
zijn zeker niet erger geworden sinds de start. Ster-
ker nog: nu het volop licht is en de spreiding van 
de deelnemers veel meer ruimte geeft doordat het 
deelnemersveld steeds meer verspreid raakt over 
de route, gaat het eigenlijk beter. Ik heb het gevoel 
dat ik nog uren meekan, terwijl het tweede cut-off 
point nog moet komen. Dat heet Cato Ridge en is 
na ruim dertig kilometer. Nog altijd maar een derde 
van de totale afstand. Ik heb helemaal niet het ge-
voel dat ik me in het beginstadium van de race be-
vind, ik zit er middenin. Ik passeer Cato Ridge met 
een nog ruimere marge op de minimale tijd, vier uur 
en twintig minuten eerder dan bij het vorige cut-off 
point. Ik heb inmiddels een minuut of twintig spe-
ling ten opzichte van het langzaamste schema. De 
organisatie is onverbiddelijk: als je te laat bent bij 
een cut-off point is de race voorbij, en word je met 
een bus van de organisatie naar de finish gebracht. 
Als je toch doorloopt word je gediskwalificeerd.

Bram Bakker - © Corbino

Ultra is een uitgave van 
uitgeverij De Arbeiderspers 

Amsterdam – Antwerpen

ISBN 978 90 295 2876 4 / 
NUR 480

www.arbeiderspers.nl


