
2 halve marathons in 9 dagen 

 
Tussen al het geweld van de lange afstanden, die ik in de nieuwsbrieven en op de website voorbij 
heb zien komen, wil ik toch even mijn prestatie toelichten, waar ik best trots op ben. 
Dus op de vooravond van de halve van Amsterdam, zet ik me achter de computer om dit op te 
schrijven. Misschien motiveert het meerdere KLM-RRI-ers om ook over hun loopervaringen/-
uitdagingen te schrijven. 
 
 Nadat ik 2 jaar geleden mijn eerste stappen op de halve marathons heb gezet en vorig jaar het 
vanwege een blessure, maar bij 1 halve heb moeten laten, besloot ik aan het begin van dit jaar 
mezelf een uitdaging op te leggen. 
 
Via een vriend kwam ik erachter dat er in Brabant een halve marathon werd gehouden, die voor mij 
over bekend terrein zou gaan: mijn geboorte-streek. Deze wordt gehouden op de laatste zaterdag 
van augustus en als ik weer de halve van Nieuwkoop wilde lopen (op de eerste zondag van 
september) zouden daar 7 dagen tussen zitten. Voor een loper als mij, die ‘nog maar’3 halve 
marathons had gelopen best een uitdaging. Toch besloot ik ervoor te gaan. 
 
De voorbereidingen waren goed,alhoewel de frequentie van het trainen minder dan voorgaande 
jaren, was de afstand die ik dan liep wel langer. 
 
Dus trok ik op zaterdag 30 augustus naar Brabant. De starttijd van de halve was ook een beetje een 
uitdaging, nl 17:00 uur. Dus wat doe je met je eten voor de loop?  
De halve marathon voerde langs alle 5 kernen van de gemeente Bernheze.  Met bussen werden we 
naar de start gebracht en terwijl tijdens de busrit de regen met bakken uit de hemel kwam, verliep 
de loop in goede omstandigheden. Misschien ook vanwege de lekkere onweersbui die zojuist was 
gepasseerd. 

 
 
Ik kon lekker aanhaken met een groepje, wat een mooi tempo van 5:20 per km liep. Na ook een 
aantal km’s kopwerk te hebben gedaan, zette ik een versnelling in. Wat tot uitspraken uit het 
groepje, waar ik zojuist nog in het meegelopen resluteerde: hij vliegt er vandoor, doelend op mijn 
KLM-rri shirtje. Ach brabantse humor, zullen we dan maar zeggen. 
Ik kon de versnelling goed volhouden en wist er de laatste 3km’s een lekker tempo in te houden, wat 
resulteerde in een tijd waar ik best tevreden over was: 1:50:41 



Finish-foto 
 
Leuk was dat, de lopers uit het groepje me na afloop nog kwamen bedanken voor het kopwerk wat ik 
had verricht. Op naar Nieuwkoop. 
 
De weersomstandigheden waren ietsjes anders dan de week daarvoor. Zonnetje, weinig wind en 
hogere temperaturen. Maar onverschrokken vertrok ik, samen met Guus Schutijser, naar Nieuwkoop. 
Dan maar het tempo en de eindtijd wat bijstellen, tijdens deze mooie loop om de Nieuwkoopse 
plassen heen. 
Samen met mede KLM-roadrunners: Guus Schutijser, Wim Verhage en André vd Neut namen we 
plaats in het startveld, zie bijgaande foto van 3 RoadRunners op een rijtje.  

 
 
De loop was zwaar, maar verliep goed. Helaas kon ik niet het tempo van de week daarvoor halen, 
maar beter rustig aan doen dan jezelf stuklopen. Wim, Guus en André heb ik laten lopen, ik ken mijn 



plek tussen deze giganten en heb lange tijd in gezelschap van Peter Akerboom gelopen, een goede 

bekende van Wim Verhage.  
 
Net als voorgaand jaar waren de laatste km’s de meest zware en wilden de benen niet meer een 
tempoversnelling, zoals de week daarvoor, uitvoeren. 
Toch met een voldaan en trots gevoel over de streep gekomen en blij dat ik mijn doelstelling van 2 
halve marathons in 2 opvolgende weekenden heb kunnen volbrengen. 

 
 
Zoals gezegd, morgen mijn 3e halve van dit jaar en dan nog op naar de 7-heuvelen in Nijmegen. Dus 
nog een paar mooie lopen in het verschiet, dit jaar en wie weet welke doelstellingen / uitdagingen er 
nog meer gaan komen. 
 
Roland van Gerven 
 


