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Maresia heeft een Facebookpagina waar we 
diverse nieuwtjes en evenementen delen. 
Deze pagina kun je vinden onder de naam 
'Maresia Triathlon en Loopvereniging'. Daar-
naast is er ook een besloten facebookgroep 
genaamd 'Maresiavrienden'.
Voor de snelle onderlinge afstemming en 
specifieke trainingsgerelateerde zaken heb-
ben we daarnaast 3 WhatsApp groepen, 1 
per discipline. Via de facebookgroep 'Ma-
resiavrienden' kun je aanmeldlinks vinden 
voor deze WhatsApp groepen. Mocht je 
geen facebook hebben vraag dan 1 van je 
trainingsmaatjes om je toe te voegen aan de 
WhatsApp groep waar je graag bij wil.

Om ervoor te zorgen dat de Whatsapp groep-
en wel overzichtelijk blijven willen we jullie 
vragen om de app groepen te gebruiken 
waarvoor ze bedoeld zijn, dus informatief. Af-
spreken wie er gaat zwemmen, hoever er ge-
fietst wordt, waar er verzameld wordt, etc. Af-
melden wordt door de trainers gewaardeerd, 

Social Media
Facebook & WhatsApp

maar wel liever in een privé berichtje in plaats 
van in de groepsapp. Voor de uitgebreidere 
verslagen over bijvoorbeeld wedstrijden of 
het delen van foto's willen we jullie vragen 
om de facebookgroep "Maresiavrienden' te 
gebruiken.

Maresia Triathlon en Loopvereniging
Maresiavrienden

Maresia zwemmers
Maresia loopgroep
Maresie fietsers

https://www.facebook.com/profile.php?id=187401187967786&ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/196139480515724/
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Bestuur
Voorzitter Huberto van der Schuit
06-29475895
Algemeen secretariaat Maarten Bikker  
06-51454852 - tlvdelangstraat@live.nl
Evenement secretariaat  Ad Schoonderbeek 
06-46166088 - tlvdelangstraat@home.nl
Penningmeester Ad Schoonderbeek
Technisch Commissie Micky Winkelmolen 
06-11723512 mickywinkelmolen@gmail.com
Activiteitenfunctionaris Ramon van Bavel 
06-57330359 - ramonvanbavel@gmail.com
Jeugdcommissie Roos Schoonderbeek en 
Chantal den Dekker
Sponsoring en pr Miranda van Rijswijk 
06-53977617 mirandavanrijswijk@live.nl
Algemeen Cees Frikkee  
06-10977865 - cees.frikkee@ziggo.nl 
Algemeen Richard vd Lee  
06-19634842 richardvanderlee@gmail.com

Financiën
De contributie dient per kwartaal te worden 
voldaan, voor de 16e van de eerste maand 
van het kwartaal en bedraagt bij automa-
tische betaling voor:
(Het geboortejaar is maatgevend voor de 
leeftijdsbepaling voor contributie)

Triathlonleden   
Senioren, 20 jaar en ouder € 50,00
Junioren 16 t/m 19 jaar € 35,00
Jeugd 14 t/m 15 jaar € 30,00
Aspiranten 7 t/m 13 jaar € 24,00

Duathlonleden
Loop/Fiets Senioren € 40,00
Zwem/fiets Senioren € 43,00
Zwem/loop Senioren € 43,00

Fietsleden     
Senioren € 20,00

Zwemleden
Senioren € 33,00
Loopleden                
Senioren/Junioren € 29,75  (AU of NTB)  
Pupillen (6 t/m 12) € 24,00  (AU of NTB)

Het lidmaatschap is altijd incl. een NTB of AU 
basis licentie. Extra Atleten licentie NTB is 
€ 26,00 en W Licentie AU € 23,00
Eenmalig € 8,- administratieve inschrijf-
kosten. Korting van € 8,- per lid per vol jaar 
op één adres.

Administratief lid NTB 
Jeugd//Junioren en Senioren € 28,00//€67,00 
per jaar (incl.Basis- + A licentie NTB) 
Administratief lid AU 
Pupillen/Junioren/Senioren €27,00 / €35,00 / 
€45,00 per jaar (incl.Basis- + W licentie AU) 
Bij niet automatische betaling wordt het 
contributiebedrag verhoogd met € 2,50 
Rekeningnummer IBAN:
NL55RABO 0165814454, t.a.v. 
Triathlonvereniging ‘De Langstraat’ Waalwijk

Kledingbeheer
Heb je belangstelling voor clubkleding neem 
dan contact op met Eswin van Hal - eswin-
vanhal@gmail.com

Redactie
Suzanne Kok - suzannekok@me.com
Roos Schoonderbeek -
roosschoonderbeek_1@hotmail.com
Ad Schoonderbeek tlvdelangstraat@home.nl

De Triade verschijnt ten minste 4x per jaar

Website en e-Mail   
www.tvwaalwijk.nl en  
tlvdelangstraat@home.nl
Maresia Triathlon en Loopvereniging

Triathlon en Loop-
vereniging De Langstraat
Maresia Triathlonteam

Clubinformatie

MARESIA

 

http://www.tvwaalwijk.nl
mailto:tlvdelangstraat@home.nl
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In ons jaarschema zitten we nu in de opbouwperiode, waarin we vooral werken aan een 
goed fundament, door te werken aan verhoging van de belastbaarheid van het lichaam. De 
goed bezochte zaaltraining draagt daar ook aan bij. Met bijgaand schema gaan we dit dan 
ook weer een vervolg geven; weer of geen weer!

Zondag             fietsen ATB  09:30 uur  Vertrek bij clubhuis Drunenseweg Waalwijk

Maandag          lopen  19:00 uur Vertrek bij clubhuis Drunenseweg Waalwijk

Dinsdag            zwemmen  21:30 uur       Olympiabad Drunenseweg Waalwijk 

Woensdag        lopen (baan)     19:00 uur             Atletiekbaan Olympiaweg Waalwijk

Donderdag zaaltraining   18:45 uur            Gymzaal Woeringenlaan Waalwijk

Zaterdag          lopen  (bos)    09:00 uur               Vertrek bij P - Het Genieten Waalwijk

Zondag zwemmen 08:00 uur  Olympiabad Drunenseweg Waalwijk

Nieuw januari schema

Schema voor de maand: januari 2020  Periode = VP1 (week 1)    opgesteld door: Johan Sperber
Startdatum 30-12-2019. Locatie clubhuis : Drunenseweg 23, 5143NE   Waalwijk | Actuele trainingstijden te vinden op onze website.   

Weeknummer
Startdatum

WEEK 1
30-12

WEEK 2
06-01

WEEK 3
13-01

WEEK 4
20-01

WEEK 5
27-01

Maandag 
Wegwielrennen

DL 1-2-3-1
20'-10'-10'-20'

DL 1 
60’

DL 1-2-3-1
30’-30’-5’-5’

DL 1-3-1 
20’-20'-20'

DL 1-3-1
30’-15’-30’

Dinsdag
Zwemmen

Oudjaar Olympiabad 
21:30 

Olympiabad 
21:30 

Olympiabad 
21:30 

Olympiabad 
21:30 

Woensdag
Hardlopen 

Atletiekbaan
De Zeine

Jeugd

Nieuwjaar Oefeningen (kracht/
lenigheid)
5x1200m Z2 800m 
Z3-400m Z4
HP=oversteken drbl
Uitlopen/Stretchen
Jeugd: 18:30 

Loopscholing
1000-2000-3000m
Z4-Z3-Z2
HP=400m drbl
Uitlopen/Stretchen

Jeugd: 18:30

Loopscholing / 
Oefeningen 
3x2000m Z3
HP=2'waarin 
krachtoefening
Uitlopen/Stretchen
Jeugd: 18:30

Loopscholing
3200m-2400m-
1200mZ2/Z3-Z3-Z4
HP=100w-200dr-
100w
Uitlopen/Stretchen
Jeugd: 18:30

Donderdag
Zaaltraining

zaaltraining 18:45 uur zaaltraining 18:45 uur
 

zaaltraining 18:45 uur 

Vrijdag 45’ DLH
 

45’ DLH
 

Zaterdag
Hardlopen (Bos)

Jeugd: fietsen 
clubhuis

DL 1 - 20'
4'-6'-8'-10'
TD-->DL2
HP=2'wndl
Uitlopen/Stretchen

Jeugd: 11:00 fietsen

90' Fartleg
DLH t/m TD!

 

Jeugd: 11:00 fietsen

10 min. inlopen 
Loopscholing
60 min DL1,waarin 
5x2 min DL3
Stretchen

Jeugd: 11:00 fietsen

inlopen 20'oefenin-
gen
5 x 6 minDL3H-
P=2'wndl
Uitlopen/Stretchen

Jeugd: 11:00 fietsen

20’ warming up
4 x (8’ Z3/4 -
1’wdl-1’Z3-1’wdl)
Uitlopen/Stretchen

Jeugd: 11:00 fietsen

Zondag zwemmen (8:00 uur)
ATB (9:30 uur)
 

zwemmen (8:00 uur)
ATB (9:30 uur)
 

zwemmen (8:00 uur)
ATB (9:30 uur)
 

zwemmen (8:00 uur)
ATB (9:30 uur)
 

zwemmen (8:00 uur)
ATB (9:30 uur)
 

AGENDA  12 jan HM Egmond 
stratenloop Nieuw 
-kuijk

18 jan. 20 km Vught

 
26 jan. Wintertriath-
lon Alkmaar

2 feb. Trails Landgraaf 
CrossRBR Norg
 

trainingstempo’s op basis van anaerobe drempel (Zoladz-zone)
tempo’s DL: DLH < 80%AD(Zone 1) DL 1 = 80-85%AD (Zone 1) DL 2 = 85-90%AD (Zone 2) DL 3 = 90-95%AD (Zone 3) TD = 95-100%AD(Zone 4)
intervaltempo: TL = 85-95%AD(Zone 2/3) TM = 90-100%AD (Zone 3/4) TK = 105-110%AD (Zone4/5) SU = 110-120%AD (Zone5) S = maximaal

zaaltraining 18:45 uur zaaltraining 18:45 uur

45’ DLH
 

http://www.tvwaalwijk.nl
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Beste leden,

Dit is alweer de laatste Triade van 2019. We 
kijken terug op een prachtig sportjaar, waar-  
bij onze leden op individueel vlak en in de 
teamcompetitie prachtige resultaten behaald 
hebben. Soms was een resultaat voldoende
om een persoonlijke record te behalen, soms 
om een topresultaat in het complete deelne-
mersveld te behalen. In alle gevallen is het 
voldoende om trots te zijn, maar ook dank-
baar dat we gezond en fit zijn om onze sport 
te kunnen beoefenen.

We hebben via de Triade het afgelopen jaar 
verslag gedaan van de prestaties van onze 
competitieteams. Alle teams hebben zich 
keurig gehandhaafd in de betreffende divisie, 
waarbij het vermeldenswaardig is dat ons 1e 
team in de tweede divisie boven verwachting 
op een 5e plaats is geëindigd. In deze Triade 
wordt een oproep gedaan aan competitieve 
en enthousiaste leden die volgend jaar bij 
één van de teams willen aansluiten. Er is rui-
mte in zowel de dames als heren teams. Zoals 
jullie ook zullen lezen vinden de teamleden 
niet alleen het sportieve element belangrijk, 
maar zeker ook gezelligheid op de jaarlijkse 
feestavond.   

Begin november hebben we weer de befaam-
de Maresia cross georganiseerd. Met meer 
dan 500 deelnemers en een waterig zonnetje 
was het weer een groot succes. We zijn met 
de Maresia cross net niet de grootste in de re-
gio, maar zonder twijfel wel de mooiste. 
Wat een uitdagend parcours en een geoliede 
organisatie!

In december sluiten we de sportieve acti-
viteiten weer af met de Waspikse Straten-
loop en beginnen we daarna alweer met de 
voorbereidingen voor de Maresia Duathlon. 

Zo is er altijd iets te doen. Verder beleefden 
we ook nog de première van de Club Quiz 
eind november. Weer een erg leuk initiatief 
om elkaar op een andere manier te ontmoe-
ten.

Ik wil ook graag nog even aandacht vragen 
voor onze jeugd. Onze jeugdcommissie 
steekt veel tijd en energie in het enthousias-
meren van onze jeugdige talenten. En dat 
lukt prima! We kunnen trots zijn op het mooie 
ploegje dat op woensdagavond en zaterdag-
morgen met veel plezier samen bezig is. Re-
cent hebben ze ook een bezoek aan Papen-
dal gebracht, wat een onvergetelijke ervaring 
is geweest.

Dan nog de clubkleding. De eerste leveringen 
zijn geweest en we zien de frisse en moderne 
nieuwe club look hier en daar opduiken. We 
hopen dat de kleding door iedereen positief 
ontvangen wordt zodat we bij wedstrijden 
als vereniging een mooie eenheid vormen.

Zoals ik al eerder aangaf is het een mooi 
sportjaar geweest. We zijn bijna alweer aan 
het einde van 2019 aangekomen. Daarom 
rest mij alleen nog om iedereen alvast fijne 
en gezellige feestdagen te wensen. En mocht 
je toch de kerstkalkoen nog willen verbran-
den; misschien zien we elkaar dan nog wel bij 
de loopjes hier in de buurt.
                 
Sportieve groeten,
Huberto van der Schuit
Voorzitter 

Voorwoord

Van de 
voorzitter
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Meer info over teamcompetitie, vind je hier De NTB zoekt juryleden… als je dat leuk lijkt 
kijk eens op: https://www.triathlonbond.nl/
kenniscentrum/wedstrijdofficials/

https://teamcompetities.nl/
https://www.triathlonbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdofficials/
https://www.triathlonbond.nl/kenniscentrum/wedstrijdofficials/
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 Zondag 16 februari 2020 

29e Cross-DUATHLON 
Onderdeel van het Hammer Nutrition Crossduathloncircuit 2019/2020   

 
START/FINISH aan de Drunenseweg te Waalwijk 

 

10:15 uur Cross-Duathlon Jeugd 
Aspiranten D/H 00/08 (t/m 9 jaar) – 1-2-1 km 

Aspiranten D/H 10/12 (10 t/m 13 jaar)– 2-4-1 km 
Jeugd D/H 14 (14 en 15 jaar) – 2-6-2 km 

 
11:30 uur Cross-Duathlon Lang 

  Wedstrijd D/H20 en ouder – 8-20-4 km 
Recreatief Duo’s D/H14 en ouder – 8-20-4 km 

 
12:30 uur Cross-Duathlon Kort 

Junioren D/H16/18 – 4-10-2 km 
Recreatief D/H20 en ouder – 4-10-2 km 

Recreatief Duo’s D/H14 en ouder – 4-10-2 km 
 

Voor-inschrijving via Internet: www.inschrijven.nl 
(na-inschrijving tot 0:30 uur voor de wedstrijd € 1,00 extra) 

 

 

Op zaterdag 1 en zaterdag  8 februari bestaat de mogelijkheid, 

om onder begeleiding het parkoers te verkennen 

 

 

informatie: E-mail: tlvdelangstraat@home.nl 
homepage: www.tvwaalwijk.nl 
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Januari

   

Za 04  Nieuwjaarsduik en    Diving Centre 

  Nieuwjaarsreceptie 2020   De Langstraat

Za 25  7e Henschotermeer Games wintereditie 2020 Woudenberg (Ut)

Zo 26  21e Winterduathlon Alkmaar 2020  Alkmaar (NH)

Februari

Zo 2  22e GVAV Cross Run Bike Run   Norg (Dr)  

Za 8  3e Flevonice Wintertriathlon   Biddinghuizen  

Zo 9  Crossduathlon Etten-Leur   Etten-Leur (NB)  

Za 15  1e Veluwse RunBikeRun-Nijkerk  Nijkerk (Ge)  

Zo 16  29e MARESIA Cross Duathlon   Waalwijk 

Maart

Za 7  4e Cross Duathlon Ameland   Ameland (Fr) 

Zo 8  31e Sans-online RUN-BIKE-RUN Wierden Wierden (Ov)  

Za 14  12e Winter Triatlon Twente   Enschede  

Za 21  SQM Time IRONKIDS ZwemLoop Valkenburg Valkenburg (Li) 

Do 26   Start to Triathlon, cursus voor beginners.  

  Einddoel de 1/8 TANIS Triathlon De Langstraat op 7 juni.

Za 28  Zwemloop Vlissingen    Vlissingen (Ze)  

Zo 29  Jeugd- en juniorencircuit wedstrijd 1  Amersfoort (Ut)  

Zo 29  27e Keistad Zwemloop Amersfoort  Amersfoort (Ut)

Ma 30         Start to Triathlon Jeugd. 

  Einddoel de 1/16 Triathlon De Langstraat op 2 juni.

We zoeken nog vrijwilligers
voor Maresia Cross op 16 februari 2020

Meld je aan bij Ad Schoonderbeek

oproep

Programma  

www.inschrijven.nl 
www.ntbinschrijvingen.nl 
www.triathlonkalender.nl 

voor meer wedstrijden

http://www.inschrijven.nl
http://www.ntbinschrijvingen.nl
https://www.triathlonkalender.nl/triathlons-in-nederland/
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Sponsoren
• MARESIA recycling, Kaatsheuvel
• MARESIA parts, Kaatsheuvel
• vd Heijden Tweewielers, Waspik
• Hardloopshop.nl
• RABO Bank "De Langstraat", Waalwijk

De club van 50
U kunt lid worden van de club van 50 en zo participeren in het jeugdfonds. Deelname door 
het kopen van één of meer participaties van 50 Euro per jaar.
De club van 50 is speciaal opgericht voor het Jeugdfonds Triathlon Vereniging de Langstraat.
De gelden á € 50.- per certificaat komen specifiek ten goede aan onze jeugdafdeling om 
extra activiteiten te kunnen verwezenlijken en de contributie toch laagdrempelig te houden.

Hieronder de namen van de participanten van de Club van 50.

• Post fietsen, Kaatsheuvel
• De Statie wonen, Waspik
• Fam. Vugts, Waalwijk
• Zwart transport, Sprang Capelle
• Team competitie teams TLV De Langstraat

Sp
on

so
re

n

Evenement Sponsoren
• Tanis
• Vos Citroën
• Moonen Attractieverhuur
• Doubdle Sportdrank
• Stam Aanhangers
• JB Design
• Hammer
• Rogelli
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Mick van Tetering heeft voor zijn 10e ver-
jaardag een mountainbike feest gegeven 
voor zijn vrienden en vriendinnen in de herfst 
-vakantie.
Roos heeft heel de groep begeleidt en ons 
allemaal nieuwe dingen geleerd zoals welke 
rem gebruik je, of je voor- of achterop je za-
del zit bij een afdaling, wanneer je het beste 
kan schakelen etc. Echt zo ontzettend leuk! 
Iedereen heeft zijn of haar grenzen verlegd 
tijdens een sprong, helling of afdaling. Fan-
tastisch om al die enthousiaste koppies van 
de kinderen te zien. De kinderen kregen er 
geen genoeg van. Uiteindelijk hebben we 3 

Mountainbike feest

Mick

Ve
rs

la
g

uur gefietst, tof!
Dit  was een heel groot succes! Roos nog-
maals bedankt voor je enthousiaste bege-
leiding! Mede door jou is Mick zijn feest zo 
ontzettend geslaagd!
  

  

Plaats Team Score
 

1 De Bidonnetjes 38,76
2 Team Zwift 38,65
3 Het Stayerteam 32,60
4 De Wandelclub 31,38
5 De snelsluiters 31,20
6 Lekke banden 31,16
7 De Zwemvliezen 28,65

Zaterdag 23 november hebben zeven enthousiaste teams gestreden om de winst van de 
Maresia Quiz Night. Team Zwift heeft bijna de gehele wedstrijd op kop gelopen. Een tijdvraag 

gooide echter roet in het eten. Een kleine aarzeling, toch die twijfel. Daardoor gingen de 
Bidonnetjes er met de winst vandoor! Wie komt er volgend jaar de wisselbeker opeisen? 

Maresia Quiz Night

Marielle Verhoeven
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Voor ons is het de TriAmbla, maar sinds dit 
jaar is de organisatie overgenomen door 
Xterra, de cross triathlon op Ameland. Voor 
de 4de keer op rij doen we mee, en dit jaar 
hebben we de stoute sportschoenen aan-
getrokken en ons ingeschreven voor de Full 
Distance. In dit geval 1.5 km zwemmen in de 
Waddenzee, 36 km mountainbiken en 12 km 
hardlopen door de duinen en over het strand.
Thuis worden de kinderen verzorgd door opa 
en oma, en dus kunnen wij heerlijk met z’n 
tweeën een weekend sporten. 
Ameland doe je niet in 1 dag, daar trek je een 
weekend voor uit. We hebben een hotel geb-
oekt in Nes en rijden vrijdag met z’n tweeën 
op ons gemak naar Holwerd. Daar parkeren 
we de auto en stappen met als onze spullen 
in de rugzak op de fiets. Het is geweldig om 
te zien hoeveel sporters er op deze manier 
op de boot stappen. De boot is afgeladen 
vol met triatleten en erg gezellig, je voelt de 
sfeer van sporten en de wedstrijd langzaam 
komen. Voor ons begint het weekend hier, op 
de pier, wachtend op de boot, met de zilte 
lucht van de Waddenzee. 

303 mannelijke atleten (uit 16 landen) star-
en op zaterdag om 12.20 vanaf de zeedijk, 
in een opstelling over een paadje, waardoor 
een lang lint met blauwe badmutsen ont-

staat. 3 minuten later starten de vrouwen. Ik 
schuif voorzichtig de rij wat voorbij, zodat ik 
midden in het startvak klaar sta. De spanning 
bij de start ervaar ik altijd, maar hier in deze 
rij voor een wilde rit in de Waddenzee merk 
ik dat het erger is dan bij andere wedstrijden. 
Mijn handpalmen klam, mijn adem wat kort 
en hartslag iets te hoog. Zoals gebruikelijk 
zonder enige vorm van warming-up, daar is 
de hier nooit tijd voor.
Na de start sprinten we richting het water 
en glibberen door het slijk van de Wadden-
zee het koude water in. Er staat een korte 
golfslag, ik denk 20 á 30 cm. Eenmaal in mijn 
ritme voel ik een flow, het gaat echt heerlijk. 
Ik schuif continu zwemmers voorbij en dat 
geeft een goed gevoel. Lange slagen, adem-
haling in de gaten houden, blijven zwem-
men, en af en toe vooruit kijken voor de juiste 
richting. Ik denk aan de zwemtraining bij Ma-
resia en aan de tips van Roos en Inge. Ik noem 
dat altijd mijn zwemles: wat voor de rest van 
het Olympiabad en zwemtraining is, is voor 
mij zwemles. Zwemmen is zeg maar niet mijn 
ding, maar vandaag is alles anders. Bij de boei 
keren we en zwemmen terug door de jach-
thaven. Eerst even stroom tegen, waardoor 
het hele veld uitwaaiert en ik bijna tegen een 
werkschip van de kustwacht aan drijft. Bij de 
trailer helling gaan we het water uit en be-
hoorlijk duizelig loop ik een stuk voordat ik 
aan de tweede ronde zwemmen begin. 
De eerste dames (roze badmuts) hebben 
mij al ingehaald, maar ik zie ook een heel 
slagveld achter mij aan blauwe badmutsen. 
Het tweede rondje gaat ook erg lekker, ik 
kan nog zeker 15 man voorbij voordat we de 
zeedijk op kunnen voor het fietsen.

Fietsen is mijn specialiteit, of iig mijn beste 
onderdeel. Dus wil ik tijdens het fietsen mijn 
plek verstevigen en een voorsprong nemen 
voor als we straks gaan lopen. Gek eigenlijk 
hoe dat gaat, in een wedstrijd is dat het eni-
ge waar aan kan denken, plekken opschuiv-
en, positie behouden. Ik heb veel bijgeleerd 
over voeding, hartslag en ‘in het rood rijden’, 

Sporteiland Ameland

Thijs de Vries

Ve
rs

la
g
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en volg mijn aanvalsplan zo goed en kwaad 
als mogelijk op. Bij de wissel snel een gelletje 
genomen, nu wat drinken en mijn hartslag in 
de gaten houden. Na wat bochtenwerk door 
het dorp en de bossen komt een lang recht 
stuk door open gebied en ik ben al snel op 
zoek naar een mooi treintje. Stayeren mag bij 
de crosstriathlon, en dan heb je aan mij een 
goede!  Ik vind een mooi groepje atleten met 
een mooie snelheid, rij er naar toe en laat me 
door het open veld rijden terwijl ik drink, eet 
en me een beetje spaar. 
Maar de onrust overvalt me, het gaat niet snel 
genoeg en veel eerder dan goed voor me is 
laat ik het treintje bij een technische passage 
achter me, en vervolg mijn weg alleen. Veel te 
vroeg alleen merk ik achteraf. Terug naar Nes 
rijden we 14 km over het strand, en dat is best 
pittig, hoewel we wind mee hebben.
Bij de wisselzone vind ik soepel mijn plek en 
wissel mijn fiets voor de hardloopschoenen. 
Na de wissel is het altijd even wennen op 
de schoenen, maar dit keer gaat dat gevoel 
niet weg. Ik ben kapot en het parkoers is veel 
zwaarder dan voorgaande jaren. Maar boven 
-al heb ik toch te veel energie in het fietsen 
gestoken en kom in de duinen hard in aan-
raking met de 'man met de hamer'. Alles doet 
pijn, mijn maag drukt in mijn keel en zelfs 
wandelen gaat me moeilijk af. In halve paniek 
beloof ik mezelf het bij 1 rondje te laten en 
wandel het strand op. Links en recht wordt 
ik ingehaald door atleten, maar ik kan me er 
niet druk om maken. Met veel geploeter rond 
ik mijn eerste rondje af en zonder het echt te 
beseffen ben ik al aan het tweede rondje ge-
start. Dan maar door. Uiteindelijk vind ik een 
redelijk ritme en kan in een redelijk tempo de 
finish halen.

Uiteindelijk zwem ik 28.45 min (114de tijd), 
fiets 1.51 uur (170ste plek) en loop 1.16 uur 
(230ste plek) waardoor ik als 186 van de 299 
eindig. Daar ben ik dit tevreden mee. Mijn 
doel is altijd om ergens halverwege het start-
veld te eindigen, in de middenmoot. Met 
een startveld met internationale toppers uit 
16 landen zijn de eerste 30 á 40 atleten geen 
concurrentie voor mij. 
Suzanne finisht vlak na mij en heeft het ook 

zwaar gehad. Ze eindigt als 32 van 63 en doet 
het zoals gebruikelijk in haar categorie weer 
veel beter dan ik. 

Vanaf 2019 is de Cross Triathlon op Ameland 
onderdeel van de wereldwijde XTERRA circuit. 
Samen met XTERRA BELGIUM en XTERRA LUX-
EMBURG organiseert Sporteiland de XTERRA 
BENELUX CHALLENGE. De cross triathlon biedt 
een uitdagend parcours voor de wedstrijdat-
leten, teams, recreatieve sporters en junioren. 
Zwemmen in de Waddenzee, mountainbiken 
en lopen door bos, duinen en over het verrad-
erlijke strand.
Geniet van het uitdagende landschap in de 
adembenemende natuur op sporteiland 
Ameland, Unesco Werelderfgoed Waddenzee!

Inschrijven vanaf 1 januari 2020!



DECEMBER 2019 | DE TRIADE 14

In
te

rv
ie

w

maar het lijkt me wel leuk om met meerdere 
mensen te gaan. Iedereen is welkom.
 
Hoe werkt het?
1.  Iedereen schrijft zelf tijdig in voor de 
 marathon (andere afstanden zijn ook 
 mogelijk).
2.  We gaan in principe vanaf donderdag 3 
 december t/m maandag 7 december.
3.  De vlucht boek je zelf. Je kunt dus zelf  
 bepalen wanneer je gaat en terug gaat.
4.  Appartementen zal ik trachten te reser-     
 veren voor iedereen. Dus ik wil graag 
 tijdig weten met hoeveel mensen we 
 ongeveer zullen gaan.
 
Iedereen die het gezellig vindt om mee te 
gaan: mail de bevestiging voor 10 januari 
2020 (bert.lemmens@innovium.nl). NB. ande-
re wijze van bevestiging / communicatie kan 
ik niet accepteren (dit is om misverstanden 
te voorkomen). Als er zaken zijn welke ik met 
jullie wil delen zal ik dat per mail doen. Ik zal 
het wel low-budget houden zodat het voor 
iedereen financieel aantrekkelijk is. Daar kun 
je op rekenen!
 
Bij vragen kun je me mailen, bellen of 
aanspreken tijdens de trainingen. 
Bert Lemmens  (06) 416 726 05.

 

Bert Lemmens 

Hoe ben je lid geworden van onze Triathlon-
vereniging?    
Bij de oprichting in oktober 1986 was ik erbij, 
vertelt Bert. Er werd gestart met een twintig-
tal leden. In januari 1987 hebben we ons of-
ficieel ingeschreven in KvK en bij de NTB. Al 
spoedig groeide het ledental tot de bijna 160 
van nu.

Wat vind je zo leuk aan de vereniging?  
Trainen, gezellig koffie, iemand positief af-
zeiken.

Liever trainen of liever een wedstrijd? 
Wedstrijden!

Wat motiveert jou na al die jaren om nog 
steeds te blijven trainen?  
Handhaven van je goddelijk lichaam

Welke wedstrijd is je het meest bijgebleven?
Almere hele triathlon

Is er veel veranderd ten opzichte van 25 jaar 
geleden en nu?  
Breedte sport geworden.  Geen zwembroekje 
op de fiets.

Heb je nog een doel voor de komende jaren?
2020 100e marathon 2025 125e marathon
Halve, kwart, 1/8  triathlons met veel plezier 
doen
                                                                                                
Met wie zou jij wel eens een beschuitje willen 
eten?    
Jennifer Anniston 

Bert heeft daarnaast nog een oproep!

Zoals de meeste clubleden weten heb ik de 
intentie om mijn 100e marathon in Valen-
cia te gaan lopen op 6 december 2020. De 
praktische invulling weet ik nog niet exact 
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NIEUW  
JAARS 
DUIK 

Zaterdag 4 januari 2020 
NIEUW  
JAARS 

WANDELING 

NNiieeuuwwjjaaaarrssrreecceeppttiiee  
15:30 kantine Paardenvriend 

Een samenwerking tussen 
DIVINGCENTRE DE LANGSTRAAT 

TLV de Langstraat 

GRATIS 
AFGRAVING DRUNEN 12.00 UUR 

RONDJE AFGRAVING DRUNEN 
verzamelen bij clubhuis  

GRATIS 

*Kleedruimte aanwezig* 
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Voorbereiding. Na de halve triathlon Man-
delieu (F) lekker doorgetraind. Als de duurt-
rainingen langer worden komen de gebrui-
kelijke pijntjes maar dat is normaal. Verder 
gelukkig dit jaar geen blessures! Maar toch 
ging voor mij Ironman-Nice bijna niet door. 
Tijdens een laatste trainingsrit voor de wed-
strijd werd ik door een busje van de weg ge-
reden en kwam tegen een boom tot stilstand. 
Even ging door mijn hoofd “weg wedstrijd” ik 
hoorde mijn fiets en mezelf kraken, maar ge-
lukkig viel het mee. Fiets had weinig schade 
en ik had wat kneusingen aan mijn schouder, 
borst en verder wat schrammen. Helm had 
een flinke deuk en heeft ervoor gezorgd dat 
de schade beperkt bleef (snap de wielrenners 
niet die nog steeds zonder helm rijden)! Ge-
lukkig had ik die middag al een afspraak ge-
maakt met mijn masseur Addy Aarts en die 
heeft de eerste pijntjes eruit gemasseerd. 
Na een paar dagen met veel pijn op de borst 
ging het gelukkig steeds beter en zag ik geen 
belemmering meer voor de IM-Nice!

Op naar het zuiden. Zoals gebruikelijk waren 
we al een aantal dagen voor de wedstrijd in 
Nice om te genieten van de sfeer. Lekker nog 
wat gezwommen in de zee en op vrijdagoch-
tend samen met de Belgische PRO-triatleet 
Frederik van Lierde een loopje gedaan over 
de boulevard. Wat was het al warm om 8:00 
uur, 29 graden was ‘s-nachts de minimum 
temperatuur!

Goed of slecht nieuws? Tijdens de pasta 
party op vrijdagavond was er ook de brief-
ing met de laatste en belangrijkste med-
edelingen over de wedstrijd. Het was er erg 
gezellig en ook nog een paar teamgenoten 

Ironman-Nice, Highway to 
Hell

Frank van Laere
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van het “dare2tri-team” ontmoet. De eerste 
announcement van IM-Nice was dat de wed-
strijd, op laste van het gemeentebestuur, 
ingekort zou worden. Er was teveel lucht-
verontreiniging en in combinatie met een 
hoge temperatuur zou dat te risicovol zijn. 
We gingen slechts 153 km fietsen en 31 km 
lopen, het zwemmen bleef 3.8 km. Ik hoor-
de veel protest van deelnemers maar ik kon 
me erin berusten, de omstandigheden waren 
inderdaad erg zwaar. Met of zonder wetsuit 
zwemmen bleef dubieus, de watertemperat-
uur was aan het stijgen.

Day-before. Altijd een hectische dag, je 
hoort die dag te rusten maar dat lukt nooit. 
Ik moest mijn fiets en wisseltassen (fietsen/
lopen) om 14:00 uur in het parc-fermé zetten 
en Monique pas om 17:00 uur, dus we blev-
en op en neer lopen. Gelukkig groen licht, we 
mogen met wetsuit zwemmen! Na een sim-
pele maaltijd vroeg naar bed, gelukkig airco 
en het was muisstil in het appartement.

Zwemmen. Om 3:00 ging de wekker. Ontbijt, 
pap met banaan en een halve liter sportdrank 
naar binnen werken. De bidons op de fietsen 
zetten en bandjes op spanning brengen (bij 
ons steeg de spanning ook!). Er was een “roll-
ing”start, hierbij gaat iedereen geleidelijk (op 
zwemtijd) het water in. Monique en ik gingen 
samen starten voorin het tijdvak van 1:29. 
Het ging best lekker, wel af en toe een beetje 
ruzie met schoolslagzwemmers. Ik kon me al-
leen niet echt goed oriënteren op de boeien 
dus en toe even gestopt om de juiste koers 
te bepalen. Dat was achteraf heel slim want 
ik had nauwelijks teveel gezwommen. Het 
was een fijn parcours, eerste 1 km recht uit de 
kust, dan een kort stukje naar rechts en weer 
terug. Geen landgang maar de tweede ronde 
was een kortertere driehoek. Werkt mentaal 
heel fijn, de stukjes worden steeds korter. Mo-
nique onderweg niet meer gezien, ondanks 
dat ze van tevoren gezegd had bij mij in de 
voeten te blijven. Als ik door de boog weer 
op het vaste land ben kijk ik op mijn horloge: 
1:25 ben dus heel tevreden!
Op naar het parc-fermé om de schoentjes 
aan te doen en de fiets te pakken. Ik zag dat 
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Monique haar fiets er nog stond dus ze was 
nog niet aan het fietsen (normaal wisselt en 
zwemt ze sneller dan ik in de wedstrijden).

Fietsen. 153 km fietsen en ruim 2.000 hoogte-
meter waren de volgende uitdaging. Ik wist 
dat het zwaar zou worden dus ik ging het 
rustig aan doen. Ik hield me goed aan mijn 
drankschema, om de 10 minuten een slokje 
geconcentreerde sportdrank met mineralen 
en water, en natuurlijk goed het hoofd en 
benen koelen (was de fout die ik vorig jaar 
maakte met als gevolg: oververhitting). Met 
4 bidons naar bergop fietsen kost veel extra 
energie maar het was voor mij de enige mo-
gelijkheid om te overleven.
Gelukkig hadden we het parcours 6 weken 
gelen al verkend dus ik wist wat er komen 
zou: een klim van 21 km. Rustig ben ik naar 
boven gegaan, duurde wel erg lang! En wat 
werd het al warm.
Een plasje plegen moet je ook altijd bij deze 
lange wedstrijden, normaal doe ik dat op een 
rustig stuk tegen een boom maar wildplas-
sen mag niet en ik zag dat de jury hiervoor 
gele kaarten uit aan het delen was. Dat wilde 
ik niet riskeren dus braaf bij een drankpost 
een dixi opgezocht. Helaas een wachttijd van 
10 minuten, achteraf was ik met de straftijd 
van 5 minuten die je zou krijgen als je betrapt 
werd beter af geweest! Bij de drankposten 
was het overigens file, iedereen wilde water 
en niet alleen een bidon van 500 ml maar ze 
stonden zich te koelen met 1.5 liter flessen.
De laatste hoogtemeters overwonnen en 
nu was het afdalen en de laatste kilometers 
in Nice waren vlak. Wat was dat een decep-
tie, op het vlakke kon ik niet meer mijn snel-
heid/vermogen rijden. Niet dat ik pijn in mijn 
benen had maar blijkbaar hadden de smog 
i.c.m.de hoge temperatuur zoveel energie ge-
kost dat ik geen puf meer had. Blijkbaar was 
ik niet de enige, want achteraf bleek dat ik na 
het zwemmen toch nog 693 deelnemers had 
ingehaald!

Lopen. Nu nog maar 3 rondjes heen en weer 
over de boulevard lopen. Hier begon de hel 
al snel. Benen wilden wel maar ik kreeg van-
wege de smog geen lucht meer. Dus al snel in 

de modus: OVERLEVEN. Stukjes hardlopen en 
al snel moeten wandelen door een te hoge 
hartslag. Onderdweg vraag ik me altijd af hoe 
zal het met Monique zijn? Gelukkig zag ik 
haar op de fiets langskomen, dus ook zij had 
de 153 km overleefd. Wie had dit verzonnen? 
Een heel stuk van het toch al schaduwvrije 
parcours was de dag van tevoren geasfal-
teerd (slechts de tussenlaag waar je schoenen 
aan vastplakten): Dus nog warmer en buiten 
de smog nu ook een teerlucht die je neus en 
longen pijnigde.
Buiten dat een heen-en-weer parcours erg 
saai is heeft het wel als voordeel dat je veel 
deelnemers tegenkomt. Zo kwam ik Monique 
ook iedere ronde tegen, even een praatje 
(helaas was ze zeeziek geworden en daarna 
niet meer hersteld, maar ook zij gaf niet op!).
Ik ga de laatste ronde in en ik hoor de moed-
er van clubgenoot Maurits de Beer mij aan-
moedigen. Aangezien de tijd toch niet meer 
uitmaakte liep ik even terug naar haar om te 
vragen hoe het met Mauritrs ging. “Hij loopt 
net voor je en heeft het ook slecht”. Even ging 
door mijn hoofd nu een beetje doorzetten in 
de laatste ronde en misschien haal ik hem dan 
nog in. Net voor het keerpunt zag ik hem, hij 
was ook versneld dus inhalen ging niet meer. 
Hij had namelijk van zijn moeder gehoord 
“Frank zit net achter je”. Van drankpost naar 
drankpost naar de finish. Ik had Ironman-Nice 
overleefd! Het was niet de langste maar wel 
de zwaarste triathlon van de vijf die ik inmid-
dels gedaan heb.
Monique bij de finish opgewacht, ook zij had 
het zwaar gehad. Ik denk dat bijna alle deel-
nemers wel blij waren dat er besloten was om 
het parcours in te korten, nog nooit zoveel 
ambulances en uitvallers gezien!

The day after. Na alweer een korte nacht, nog 
lekker tot half twee op een terasje aan een wi-
jntje gezeten, voelde ik me best goed. Geen 
spierpijn, kon met gemak de trap op en af.
Helaas had Monique geen ticket voor Iron-
man Hawaii gehaald, maar ondanks alles wel 
een mooie derde plek bij de dames 55! Het 
werd dus een feestelijke afterparty en prijs
-uitreiking.
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Competitie triathlon 2020

De kruitdampen van de competitie van 
het afgelopen jaar zijn nog maar net op-
getrokken en we zijn alweer bezig met 
het seizoen 2020. Omdat er met vijf deel-
nemende teams inmiddels veel atleten 
betrokken zijn, is er hierdoor behoefte 
ontstaan aan duidelijke afspraken. Daar-
om hebben we een competitiereglement 
opgesteld. Hierin wordt duidelijkheid ge-
geven over de voorwaarden voor deel-
name aan de competitie en het selectie-
beleid. Omdat de atleten in een sponsor 
kledingpakket racen is er ook een kledin-
greglement opgesteld. Als je hierin geïn-
teresseerd bent kun je de reglementen 
vinden op de website van onze competi-
tieteams (www.teamdelangstraat.nl).
Omdat er een aantal plaatsen zijn vrijge-
komen in de teams, is er voor het seizoen 
2020 ruimte voor nieuwe deelnemers. 

Dit is zowel het geval bij de dames als de 
heren teams. Verder willen we volgend 
jaar gaan werken met een reservelijst, 
om op die manier zoveel mogelijk actieve 
leden te betrekken bij de competitiewed-
strijden. 

Als je geïnteresseerd bent om volgend 
jaar mee te doen, laat het ons dan even 
weten. Je kunt hiervoor een mailtje sturen 
naar info@teamdelangstraat.nl of spreek 
Elmar, Roos, Maike, Stefan of Huberto 
even aan.
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Vaak zoeken we uitdagingen ver weg 
(Almere, Bourg St Maurice, Embrun, 
Kona, Rotterdam of Valencia). Wonend 
in De Langstraat konden we 29 decem-
ber genieten van een prachtige lokale 
uitdaging. 

Maar de Eindejaarstrail is niet alleen een 
uitdaging. Misschien ligt de nadruk nog 
meer op het genieten van het kunnen 
sporten in onze prachtige Loonse- en 
Drunense Duinen. Daarnaast is het 
aan het einde van het jaar een gezellig 
samen zijn, na de loop onder het genot 
van een warme tomaten- of erwtensoep. 

Bijna allemaal kennen we veel paden in 
de duinen, maar toch is het de organisa-
tie gelukt er een originele verrassende 
route van te maken. De enthousiaste 
vrijwilligers en sponsoren hebben een 
mooi evenement neergezet in onze 
prachtige achtertuin. Als kers op de taart 
ook nog een originele medaille.

Eindejaarstrail
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https://www.eindejaarstrail.nl/
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Willemijn heeft vrijdag 13 december de 
jeugdsportstimuleringsprijs gewonnen 
op het sportgala in Tilburg. Daarnaast 
was ze 15 december bij de LidoCross ook 
weer goed voor een podiumklassering.
Kortom; deze meid heeft een prachtig 
seizoen en verdiend deze prijs!

Trainingsdag Jeugdtriathlon 
groot succes

Een heerlijk zonnige winterdag, enthousi-
aste trainers en een zeer gevarieerd pro-
gramma zorgden zondag voor stralende 
gezichten tijdens de ‘landelijke jeugddag’. 
Op Papendal organiseerde de NTB voor al 
haar jeugdleden (6-19 jaar) een sportieve 
dag, waarbij sportplezier centraal stond.

‘Ik zit op triathlon’
‘Dat jíj op triathlon zit, is voor óns reden 
voor een feestje. Met zoveel mogelijk jeu-
gdleden willen we genieten van een moo-
ie dag.’ Met die woorden startte de dag 
voor ruim 110 kinderen, waarna ze in de 
ochtend genoten van een mountainbike- 
en wisseltraining, gevolgd door sport en 
spel in de grote sporthal op Papendal. Na 
de door mascottes ‘Tristan en Trisha’ uit-
gedeelde lunch volgde een zwemtrain-
ing in twee nabij gelegen zwembaden. 
Bij terugkomst op Papendal werd de dag 
afgesloten met een gezamenlijke es-
tafette, waarmee de kinderen – tot ieders 
verrassing – de  kalender voor het Jeugd- 
en juniorencircuit 2020 onthulden. Moe, 
voldaan en met een grote glimlach gin-
gen de atleten – en hun trainers – aan het 
eind van de dag naar huis.

Sportouder, een vak apart
Met de grote groep kinderen kwam nat-
uurlijk ook een grote groep ouders mee 
naar Arnhem. Voor hen was een apart 
ouderprogramma, waarin diverse experts 
informatie deelden. Themabijeenkom-
sten over ‘het zijn van sportouder’, over 
‘jeugdtriathlon en voeding’ en over ‘jeu-
gdtriathlon bij de NTB’ zorgden voor een 
inspirerende en waardevolle dag.

Jeugdwedstrijden in 2020
De mogelijkheden voor jonge atleten om 
aan wedstrijden mee te doen, blijven ook 
in 2020 groeien.

Voor aspiranten, jeugd en junioren van 
ieder niveau zijn er regionaal (zo dicht 
mogelijk bij huis) startmogelijkheden in 
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Jeugdsportstimuleringsprijs

van de redactie
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de zogenaamde ‘regionale circuits’. De 
‘Ironkids’ in Limburg, het ‘Jeugdcircuit 
Gelderland’ en ‘Jeugdcircuit Overijssel’ 
(de laatste twee powered by Decathlon) 
zijn daar mooie voorbeelden van. Bij deze 
laagdrempelige wedstrijden is het voor 
beginners ook prettig kennismaken met 
de triathlonsport. Meer informatie over 
deze circuits volgt deze winter.

Daarnaast is er het landelijke ‘Forte Jeu-
gd- en juniorencircuit’: een mooie ont-
moetingsplek voor jeugd en junioren 
die het leuk vinden om één of meerdere 
wedstrijden verspreid over Nederland te 
doen. Alle jeugd en junioren – van ieder 
niveau – die weleens vaker een triathlon 
gedaan hebben, zijn van harte welkom. 
De wedstrijdkalender van dít circuit is gis-
teren door de kinderen dus onthuld en 
komt deze week ook online te staan.

Plannen voor een volgende landelijke 
jeugddag zijn ook alweer in de maak. Met 
potlood kan de datum 25-26 april en lo-
catie Spijkenisse alvast in de agenda van 
alle liefhebbers.

Bron: Triathlonbond.nl

Er kan weer clubkleding besteld worden! 
Klik op de link, log in en doe je bestelling. De 
winkel staat sowieso open tot 26 januari. Aan 
de trainingspakken wordt op dit moment 
hard gewerkt, zodra hier meer nieuws over is 
horen jullie dat!

Clubkleding weer 
te bestellen

https://www.bioracer.be/nl/mybioracer/?r=oGcDK5HtJy&fbclid=IwAR1qCdLYo6MQeeaCT6iERp8EsNxDRZmsZYa7GXaag6XvtoWM145FMyIJOQg
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Graag delen wij met jullie enkele zaken 
welke wij het afgelopen als bestuur be-
sproken hebben:

- We organiseren in 2020 geen Liberty 
Run meer, omdat dit te veel energie kost 
van te weinig leden.
- Het zwembad zit regelmatig behoorlijk 
vol. Dit proberen we op te lossen door 
gedeeltelijk extra het doelenbad te huren.
- We hebben naast onze Start-to-Tri en-
kele jaren met wisselend succes ook een 
Start-toRun georganiseerd. We blijven dit 
onder een ander format doen.
- Met de nieuwe clubkleding denken we 
een moderne uitstraling gevonden te 
hebben. De trainingspakken komen er 
ook nog aan, welke de leden dan tegen 
sterk gereduceerd tarief kunnen bestel-
len (dus niet meer in bruikleen). Meer in-
formatie volgt te zijner tijd.
- De tijdregistratie bij evenementen doen 
we inmiddels met chips in de startnum-
mers.
- We voldoen als vereniging aan de AVG.
- Er wordt steeds gezocht naar synergie 
effecten met omringende verenigingen, 
zoals bijvoorbeeld ACW.
- Het clubhuis staat altijd op de agenda. 
Zo moet er nog een vloer in het halletje 
boven gelegd worden. Verder willen we 
het pand en het terrein een meer herken-
bare uitstraling geven.
- We hebben ons aangemeld bij de Rabo-
bank Club Support en hebben een mooi 
bedrag mogen bijschrijven. De cheque 
werd uitgedeeld door Bert Spitters (lid 
ledenraad) aan Huberto (zie foto). Vanuit 
de door Bert  opgerichte Hardloopschool 
is on 1987 onze vereniging opgericht.
- Van de opbrengsten van onze Tanis Tri-
atlon is €500 geschonken aan Schakel-

Bestuur nieuws
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ring in Waalwijk.
- Onze website wordt opgefrist om een 
nog professionelere uitstraling naar buit-
en te krijgen.
- We hebben regelmatig contact met 
onze sponsoren, waarvan Maresia Parts 
en Maresia Recycling nog steeds de be-
langrijkste zijn.
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Afsluiting teamcompetitie 
2019

Marij Sweep
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Het begint al een traditie te worden, ge-
zellig samen de competitie van het jaar 
af sluiten met een etentje. Een gezamen-
lijke activiteit van de heren en de dames 
teams.

Dit jaar georganiseerd door Henrik en Pe-
ter uit Hilvarenbeek. Eerst indrinken bij 
brouwerij de Roos waar Henrik vrijwilliger 
is. Daarna naar restaurant Roots waar ze 
zelf waarschijnlijk ook al de nodige keren 
zijn geweest. Maar wat doen we voor een 
spelletje, petje op petje af hebben we al 
gehad, Peter en Henrik wisten het echt 
niet.
Maar niet getreurd Ton S. had een idee 
(gejat), laat iedereen een kinderfoto op-
sturen, maak daar een mooie collage van 
en raden maar wie is wie. Het echte werk 
werd gedaan door Sigrid, de vrouw van 
Peter. Zij maakte van de foto’s een aantal 
mooie collages en daarnaast antwoord 
formulieren. De antwoorden zaten in een 
verzegelde envelop.

Tussen de hapjes door werd er volop 
nagedacht wie toch wie was. Uiteindelijk 
kwam er een winnaar uit. Elmar, hij had 
maar 1 fout. 2e werd Yuri en Maike werd 
3e.

Al met al was het een geslaagde avond 
met lekker eten en goed gezelschap. Op 
naar de competitie van 2020.
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Mijn 5e hele triatlon en 1e Ironman. Dit jaar 
zit ik in een nieuwe agegroup, D55. Op een of 
andere manier leef ik enorm naar deze wed-
strijd toe, zou Hawaii kwalificatie mogelijk 
zijn? Ik ben goed in vorm en blessurevrij. Als 
je meedoet heb je natuurlijk altijd kans maar 
of dit parcours mij ligt, dat is de vraag. In zee 
zwemmen en de vele hoogtemeters op het 
fietsparcours, daar zie ik wel tegenop.

Als we woensdag in Nice aankomen is het 
snikheet en het zal niet meer afkoelen. Don-
derdag gaan we lekker zwemmen en dat 
gaat heel goed, lekker rustig water en weinig 
deining. We halen onze startbescheiden en 
genieten van de sfeer op de boulevard. We 
hebben net achter de boulevard een klein 
appartement gehuurd, dus is alles lekker op 
loopafstand.
Vrijdagochtend om 8 uur gaan we (samen 
met honderd anderen) lopen met Freder-
ik van Lierde. Hij heeft hier al 5x gewonnen. 
Deze sympathieke Belg heeft zijn eigen sok-
ken en van zijn sponsor krijgt iedereen een 
paar FvL sokken en een mooie visor. We 
merken direct hoe zwaar het lopen is op 
de boulevard, je loopt volledig in de zon en 
het wegdek geeft veel warmte af. Zelfs om 8 
uur in de ochtend is het al niet te doen. Dat 
belooft wat voor zondag! Vrijdagavond is 
de briefing en pastaparty in het mooie Parc 
Phoenix. Daar krijgen we te horen dat de af-
standen van het fietsen en lopen worden in-
gekort. Op last van de autoriteiten moet de 
Ironman organisatie de afstanden aanpassen 
want anders mag het evenement niet door-
gaan. De combinatie temperatuur en lucht-
verontreiniging is de reden van inkorten. Ik 
vind het eigenlijk niet zo erg want ik denk dat 
het al zwaar genoeg zal zijn.

Raceday
Om 6.30 uur starten we met de 3.8 km zwem-
men. Deze afstand is helaas niet ingekort. Het 
is al 29 graden en het wachten op de start in 
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je wetsuit is pittig. Het is een rolling start, ik 
sta samen met Frank in een van de laatste 
startvakken. Ik ga proberen in de voeten 
van Frank te blijven maar na 50 meter ben ik 
hem al kwijt. Ik raak een beetje in paniek en 
ik word van alle kanten ingehaald en overz-
wommen. Tot de eerste boei heb ik het moeil-
ijk daarna gaat het navigeren beter. De eerste 
lus gaat, na wat geploeter af en toe, best 
wel goed. Op naar de tweede, kleinere lus. 
Als ik na de derde boei linksaf sla voel ik de 
deining ineens. Ik merk direct dat ik misseli-
jk word. En dan gebeurt waar ik steeds bang 
voor ben geweest, ik word zeeziek en ik moet 
overgeven. Ik lig stil in het water en ik zie een 
kano en een ander bootje op mij afkomen. Ze 
vragen hoe het gaat en of ik door wil gaan of 
wil stoppen. Stoppen!, nee ik wil niet stop-
pen. Ik begin snel weer te zwemmen. Op de 
weg terug naar de kust gaat het weer redeli-
jk, maar als ik er dan bijna ben dan moet ik 
voor een tweede keer overgeven. Ik zie nu 
mijn hele ontbijt in het water verdwijnen als 
voer voor de vissen. Toch kan ik nu snel door 
en ik ben heel blij als ik de kiezels onder mijn 
voeten voel. Ik loop op mijn gemak de helling 
op en tot mijn opluchting voel ik me goed, 
in ieder geval niet meer misselijk. Op dat mo-
ment bedenk ik me dat een kwalificatie voor 
Hawaii er niet meer inzit. Ik denk nu nog maar 
aan een ding, ik wil niet opgeven, ik wil héél 
graag finishen. Met deze gedachte stap ik op 
de fiets en kan het volgende avontuur van 
152 km beginnen.

 Het fietsen voelt direct zwaar. De hitte valt als 
een zware deken over me heen. De eerste 46 
kilometers zijn goed te doen, en het voelt ook 
goed. Ik haal zelfs best wel wat mensen in en 
ik kan mijn drinken en gelletje binnenhoud-
en wat me weer wat energie geeft. Daarna 
volgt de klim van 20 kilometer. Ik rij in een 
regelmatig tempo en ik blijf mensen inhalen. 
De afdaling gaat lekker maar ik moet mezelf 
scherp houden en ik spoor mezelf aan om 
goed op te blijven letten. Vanaf de tweede 
drankpost stopt iedereen om goed bij te tan-
ken. Vrijwilligers gooien water over je heen 
maar het kost wel tijd. Maar goed, inmiddels 
heb ik maar één doel en dat is gezond naar 
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de finish. De laatste 30 km gaan naar bened-
en maar zijn lastig. Je rijdt door een aantal 
dorpjes, scherpe bochten en ook opletten 
voor de ‘bumps’ en putdeksels. Dan het laat-
ste stuk door Nice, oh mijn god wat gaat dit 
zwaar en als ik in de aero positie wil fietsen 
voel ik de misselijkheid weer opkomen. Het 
laatste stuk langs de boulevard en dan zie ik 
Frank, hij zit al op het loopparcours. Fijn dat 
hij ook nog in de race zit.

Het loopparcours is met één ronde ingekort 
naar 30,8 km. Je loopt op en neer over de 
boulevard, 5km heen en 5km terug. Ik ben 
erg benieuwd hoe het zal gaan maar ik voel 
de enorme hitte die van het asfalt straalt. Ge-
zond naar de finish, denk ik alleen maar. Dat 
betekent dat ik veel wandelpauzes neem. 
Elke 2 km is een drankpost en een douche. 
Ik maak daar goed gebruik van maar ik merk 
dat het maar voor heel even helpt. Ik drink 
voornamelijk cola en water, pak wat gel en af 
en toe een gummetje. Mijn maag blijft rustig. 
Ik kom Frank elke ronde twee keer tegen en 
het is fijn om te zien dat hij er nog fris uitziet. 
Gezond naar de finish zeg ik tegen hem. De 
ambulances rijden af en aan. Ik zie verschil-
lende mensen in de berm liggen, volledig uit-
geteld. Het is een ware veldslag. Ik voel me 
gelukkig nog steeds goed, maar ik kan maar 
maximaal 500 meter achter elkaar hardlopen, 
dan weer even wandelen en weer door. Mijn 

benen willen wel, maar de rest van mijn lijf 
wil niet weer. De laatste kilometer voor het 
keerpunt is de hel op aarde. Er ligt een nieu-
we eerste laag asfalt en het warme teer is een 
ware kwelling. Het laatste stuk naar het keer-
punt lijkt iedere ronde verder weg te liggen. 
Oh wat ben ik blij dat we een ronde minder 
hoeven te lopen, dit is niet te doen. Maar ik 
wil (gezond) naar de finish. Ik ben blij als ik 
voor de laatste keer het keerpunt heb gehad. 

Ik bedank de geweldige vrijwilligers bij de 
drankposten. Zonder hen had ik het niet ge-
haald. Dan zie en hoor ik de finish, nog een 
klein stukje en dan ben ik er. Ik voel me nog 
goed en ik steek mijn armen in de lucht, Paul 
Kaye schreeuwt ‘You are an Ironman’. En zo 
voelt het ook, oh wat ben ik blij, ik heb het 
overleefd. Frank staat me op te wachten met 
mijn medaille.

Ik ga dan wel niet naar Hawaii maar we zijn 
samen gezond over de finish. Als we later 
thuis zijn dan blijkt, totaal tot mijn verassing, 
dat ik derde ben geworden bij de Dames 55. 
De prijsuitreiking op maandagavond is daar-
door extra speciaal. Op het podium bij een 
Ironman is toch wel heel bijzonder!
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Chris van Boxtel    1 Januari
Stijn v/d Vleuten    1 Januari
Judith Asten     2 Januari
Richard v/d Lee    5 Januari
Johan Sperber    6 Januari
Cees Frikkee   10 Januari
Marianne Leemans-Koot 11 Januari
Paul Kuijpers   16 Januari
Lianne van Wanrooy  17 Januari
Jan van Dijk     18 Januari
Marcel Muskens  19 Januari
Dave Jansen   22 Januari
Wendy Kroesen  22 Januari
Miranda van Rijswijk  30 Januari

Roos Schoonderbeek  3 Februari
Reinier Vos   4 Februari
Elske vd Ven   5 Februari
Jan van der Hilst  10 Februari
Hans Janssen   10 Februari
Amy v/d Broek  11 Februari
Karel Brouwers  26 Februari
Karin Franken   26 Februari
Jeannette Smelt- Bergmans 29 Februari

Verjaardagen
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Cindy Hillekens  1 Maart
Gerard Timmermans  3 Maart
Kim Lahaije   3 Maart
Kim van der Meijs  5 Maart
Maike van der Schuit  5 Maart
Angela  Prijt-de Geus  14 Maart
Chris Sprengers  15 Maart
Sigrid Verheijen  15 Maart
Marielle Verhoeven  16 Maart
Frank van Laere  17 Maart
Thomas v/d Kolk  20 Maart
Tobias Martinot  20 Maart
Jos J. Bertens   21 Maart
Ellen Hermens  22 Maart
Annette Verhoeven  22 Maart
Erik van der Wiel  28 Maart
Willemijn Fuite  29 Maart
Mathé van Noorloos  30 Maart
Arouna A. Bertens-Sikking 31 Maart
Mark Kleinloog  31 Maart
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Bezoek onze internetsite hier kunt u ook uw onderdelen aanvragen en verdere 
informatie vinden. www.maresiaparts.nl 

 

 

 
Gespecialiseerd in onderdelen van: 

Renault  
Peugeot 
Citroën  

Fiat 
Alfa 

Lancia 
 
 

Lid STIBA   KZD ***   ISO-9001 
________________________________________________ 

 
Zuidhollandsedijk 131 
 5171 TL Kaatsheuvel  

The Netherlands 
Tel.  0900 - 6273742 

Fax. (+31) 0416 - 544 221 
E-mail: info@maresiaparts.nl 
 Info: www.maresiaparts.nl 
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    Binnen onze bedrijf zijn wij actief in: 
➢ In- en verkoop van schade-auto's  

➢ Verkoop van eersteklas gebruikte auto-onderdelen   

➢ Recyclen van afgeschreven auto's 

Bezoek onze internetsite hier kunt u ook uw onderdelen aanvragen, 
schade auto’s bekijken en verdere informatie vinden. www.maresia.nl 

                                                    

Maresia Autorecycling    
....’n modern autorecycling-bedrijf!  

___________________________________________ 
 

Zuidhollandsedijk 135 
 5171 TL Kaatsheuvel  

The Netherlands  
Tel. (+31) 0416 - 27 49 44 
Fax. (+31) 0416 - 279 530 

E-mail: info@maresia.nl  
Info: www.maresia.nl  

 
Gespecialiseerd in onderdelen van: 

Volkswagen, Audi, Seat,  
Ford, Opel, Nissan, Mazda 
Toyota, Hyundai, Daewoo. 

_________________________________________________ 
➢ Volledig gecertificeerd (ISO-9001, KZD, Stiba, KIWA)  

➢ Erkend door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)  

➢ Aansluit overeenkomst met Auto Recycling Nederland (ARN)  

➢ Deelnemer Nederlandse Restwaardemarkt (NRM)  


