
Zaterdag 04 oktober 2014. Self Transcendence 6 Uursloop.  

 

Vandaag heb ik meegedaan aan de 9 de editie van de Self 

Transcendence 6 uur in het Amsterdamse bos. Georganiseerd 

door het Sri Chinmoy Marathon Team. Het waren dit keer 

rondjes van +/-1620 meter. Hier loop ik graag. Thuiswedstrijd, 

overzichtelijk parcours, uitstekend verzorgt en enthousiaste 

tellers. Hier kom je als loper niets te kort. Net zoals de 50/100k 

die hier in mei wordt gehouden is de organisatie hier optimaal en 

gezellig. De bedoeling was hier lekker rustig de 6 uur vol te 

maken zonder aan de kilometers te denken. Gewoon een soort 

lange duurloop. Zondag zou ik namelijk ook de Hoge Veluwe 

Trail Marathon lopen. Het was heerlijk loopweer. Ik heb de 6 uur 

makkelijk vol gemaakt met 51,832 km. In het begin moest ik wel 

heel erg wennen om met de rem er op te lopen. Ik ging te hard. 

Als ik zo door zou lopen zou ik rond de 60km finishen en dat was nou net niet mijn 

bedoeling. Daarom heb ik in de tweede 3 uur maar een extra wandelstukje ingelast. 

 

 

Zondag 05 oktober 2014. Hoge Veluwe Trail 

 

Na een goede nachtrust om 09:00 vertrokken richting Hoenderloo. Om 11:00 viel het 

startschot. Na een lang inloopstuk - 800 meter - over het asfalt mocht we dan ook echt 

genieten van het Veluwse bosgebied. Direct werd het duidelijk dat het hier geen vlakterrein 

zou zijn, daar het al gauw glooiend omhoog liep. Was het in de eerste km's nogal een drukte, 

gelukkig werd dat gauw opgelost door de single tracks. Langzaamaan begon het heel licht te 

miezeren, wat in zijn geheel niet vervelend was. Wat mogen we ons toch gelukkig prijzen dat 

we dit soort evenementen in Nederland mogen en kunnen organiseren. Bij de 5e km was het 

al raak. De eerste treden van vele trappen die we ook vandaag voor onze voeten 

voorgeschoteld kregen. Voorzichtigheid werd wel geboden daar de houten balken door de 

regen van afgelopen nacht glad waren geworden. De verzorgingsposten waren voorzien van 

sportdrank, water, studentenhaver, 

pinda’s tukkies rozijnen en 

winegums. Heerlijk. O, ja, ook nog 

banaan en sinaasappel. En dat 

smaakte best wel lekker 

gezamenlijk. Vlak na deze post 

begon het zand avontuur van zo'n 

6 km lengte over een vrachtwagen 

spoor. Even later weer over de 

vlaktes van de Veluwe in alle rust, 

ondanks dat er toch lopers voor en 

achter zichtbaar waren. Daarna 

volgde een lang gerekte pad wat uitkwam op het 35 km punt de waterpassage met maar een 

paar centimeters water. Dus natte voeten en vieze schoenen. Op 36 km komen we bij de 

laatste echte verzorgingspost. Een kleine 1½ km later komen we bij een oversteek van heide 

en hoog gras tot aan de heup waardoor het niet goed zichtbaar was waar je je voeten plaatste. 

En dan wetende dat het niet vlak was. Rond de 38 km nog een stuk over de camping met de 

laatste waterpost waarna langzaam het geluid van de finishlocatie hoorbaar werd. De tenten 

werden door de bomen ook zichtbaar. Alleen moesten we toen nog wel een stuk om de vijver 



heen voordat de finish ook daadwerkelijk daar was. Ik had het zwaar. Ik denk niet dat ik nog 

een keer 2 van dit soort loopjes achter elkaar doe. De laatste 20km en de tijd kropen voorbij. 

Maar... toch weer wat extra kilometers in de benen en pijn verdwijnt maar euforie blijft en je 

zelfvertrouwen krijgt een flinke boost. 43km in 05:14:06. 

 

Gr. Harry Jansen 


