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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
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Bestuur
Voorzitter Huberto van der Schuit
06-29475895
Algemeen secretariaat Jan v/d Vleuten  
06-19428455 - 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 Marielle Verhoeven 
06-47495617 - marie_elle@live.nl
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 

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 € 52,00
Junioren 16 t/m 19 jaar € 36,00
Jeugd 14 t/m 15 jaar € 30,00
Aspiranten 7 t/m 13 jaar € 26,00

Duathlonleden
Loop/Fiets Senioren € 41,00
Zwem/fiets Senioren € 43,00
Zwem/loop Senioren € 44,00

Fietsleden     
Senioren € 20,00
Zwemleden
Senioren € 34,00

Loopleden                
Senioren/Junioren € 31/ € 25 (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 € 28,25/€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 -              
eswinvanhal@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  
(uitgezonderd 2020/2021/2022 ivm. Covid)

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

Triathlon en Loop-
vereniging De Langstraat
Maresia Triathlonteam

Clubinformatie

MARESIA
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Zwemmen: de dinsdagavondtraining in het Olympiabad gaat m.i.v. a.s. dinsdag, 4 oktober 
van 20:30 uur naar 21:30  uur. Fietsen: zondag, 2 oktober starten we weer met ATB-ge-
wenning. Voor beginners, maar ook voor een ieder die wat techniek wil bijschaven! (ook 
loopleden hiervoor welkom) We starten om 9:00 uur. Lopen: zaterdag, 1 oktober wordt het 
vertrekpunt voor de looptraining weer de grote parkeerplaats bij “Het Genieten” (achter de 
Roestelberg; 9:00 uur). Train ze!

Zondag              fietsen  09:00 uur  Vertrek bij clubhuis Drunenseweg Waalwijk
Maandag           lopen  19:00 uur Vertrek bij clubhuis Drunenseweg Waalwijk
Dinsdag            zwemmen  21:30 uur       Olympiabad Drunenseweg Waalwijk 
   (evt. vooraf nog buiten zwemmen in Lido)
Woensdag         lopen     19:00 uur             Atletiekbaan Olympiaweg Waalwijk
Vrijdag zwemmen 16:00 uur Voor de doorzwemmenrs, Lido v.a. clubhuis
Zaterdag          lopen     09:00 uur               Vertrek parkeerplaats 't Genieten, Roestelberg
Zaterdag zwemmen 12:30 uur  Olympiabad Drunenseweg Waalwijk

Locatie clubhuis : Drunenseweg 23, 5143NE   Waalwijk | Actuele trainingstijden te vinden op onze website.

Nieuw oktober schema

Schema voor de maand: oktober Periode = OP opgesteld door:   Johan Sperber
Startdatum 26-9-2022  (Week 39) datum:   26 september 2022

Weeknummer Week 39 Week 40 Week 41 Week 42 Week 43
Startdatum 26-9 3-10 10-10 17-10 24-10

Dl 1-2-1 Dl 1-2-3-1 DL 1 Dl 1-2-1 Dl 1-3-1
15'-30'-15' 20'-20'-5'-20' 60' 15'-30'-15' 45'-10'-20'

zwemmen Olympiabad zwemmen zwemmen zwemmen zwemmen
bu/bi (19:00 uur/20:30u) Olympiabad(21:30u) Olympiabad(21:30u) Olympiabad(21:30u) Olympiabad(21:30u)

Oefeningen (kracht) Loopscholing Krachtcircuit Oefeningen (lenigheid) Loopscholing
6x1000m

wisseltempo per 200m
Z3-Z4

HP = oversteek wnd

8x400m -Z4
3x1000m waarvan 

800m-Z2
200m-Z5

HP=oversteek wnd

10 a12 x 600m
Z3

HP=overst wnd/dr

4*200 m Z5
4*400 m Z4
4*600 m Z3

HP= oversteek

max 9*800 m
afwisselend Z3-Z4

HP=2'

Uitlopen/Stretchen Uitlopen/Stretchen Uitlopen/Stretchen Uitlopen/Stretchen Uitlopen/Stretchen
DL1 - 45' DLH- 60' DL1 - 30' DL1 - 45' DL1 - 45'

vrijdag
20' inlopen 20' warming up 20' inlopen 20' inlopen 20' inlopen

2x(4'-8'-4') Z4
HP=2' drb SP=4'wnd
Let op: Roestelberg

6 x heuvel op/af
6x(3'-2')
Z3-Z5

HP=1' wnd

6 x 3 x heuvel op
6x5'
Z3

HP=2' wnd

6*(1-2-3') 
bospad/heuvels

Z4
HP=30" SP=1' (wnd)

8*(30”-4'30") bospad
Z5-Z3

Uitlopen 10' Uitlopen/Stretchen Stretchen Uitlopen Uitlopen/Stretchen
zw. Olympiabad 12:30u Zw: Olympiabad(12:30) Zw: Olympiabad(12:30) Zw: Olympiabad(12:30) Zw: Olympiabad(12:30)

zondag ATB-gewenning
Clubhuis 9:00 uur

ATB-gewenning
Clubhuis 9:00 uur

ATB-gewenning
Clubhuis 9:00 uur

ATB
Clubhuis 9:00 uur

ATB
Clubhuis 9:00 uur

opmerking 02-10 ATB Bergharen en 
Oss

Singelloop Breda

9-10 ATB Esbeek
Marathon E'hoven

15-10 ATB Dongen
16-10 ATB Herpen

Marathon Amsterdam

23-10 ATB Hapert
Marathon Rotterdam

30-10 ATB Heeze
Maraton Etten-Leur

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

maandag
(weg)
dinsdag

woensdag
(baan)

donderdag

zaterdag
(bos)
per 02-10 start 
bij Roestelberg!
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Beste sportievelingen,
 
Als vereniging hebben we een zwarte peri-
ode achter de rug. Het overlijden van Marieke 
de Leede heeft ons allen diep geraakt. Het 
was troostvol dat we dit met z’n allen hebben 
kunnen delen en dat we er voor elkaar waren. 
Dat tekent ook onze club; saamhorigheid en 
de menselijke maat. Jullie medeleven heeft 
Bart erg goed gedaan. Dank daarvoor.
 
Ik had mijn voorwoord al geschreven, waar-
bij ik de wens uitsprak dat we een mooi en 
sportief clubkampioenschap zouden gaan 
beleven. Helaas hebben we uit respect voor 
Marieke en medeleven met de nabestaanden 
besloten om dit evenement te cancellen. Ik 
denk de juiste keuze. Hoe hard en zakelijk het 
ook klinkt; we gaan weer verder. We zullen 
Marieke echter niet vergeten en haar nog op 
gepaste wijze gaan herdenken.
 
We zitten alweer aan het einde van de zomer. 
We hebben tropische temperaturen achter 
de rug, voor sommigen een drama, voor an-
deren een zegen. Tijdens onze Tanis triath-
lon was het weer helaas wat minder, al heb-
ben we nog redelijk geluk gehad en begon 
het pas aan het einde van de race hard te 
regenen. Maar wat was het weer een even-
ement! Onze accommodatie, het parcours, 
het videoscherm en ga zo maar door. Het was 
weer tot in de puntjes georganiseerd. Een 
hele grote pluim voor het organisatieteam; 
Mark, Thomas, Maikel, Ad, Marij, Emiel, Mark 
en Maike bedankt!
 
Inmiddels is het wedstrijdseizoen in volle 
gang. De competities van de 2e, 3e en 4edi-
visies zijn al weer bijna afgelopen voor dit 
seizoen. We doen met de verschillende teams 
goed mee, maar vooral het teamgevoel, het 
enthousiasme en de saamhorigheid is fantas-

tisch om te zien. Iedereen is van harte wel-
kom om de teams de komende wedstrijden 
in september eens te komen aanmoedigen. 
Sommigen leden maken het trouwens wel 
erg bont wat wedstrijden betreft; Elmar van 
Deijck heeft vorige maand een dubbele tri-
athlon volbracht en de race nog gewonnen 
ook. Wat een prestatie!
 
In het bestuur zijn we bezig met de 
voorbereidingen voor een clubweekend in 
2023. Hierover horen jullie binnenkort nog 
meer. Verder kunnen we jullie mededelen dat 
we samen met de Paardevriend zonnepan-
elen op ons dak krijgen. Ook als vereniging 
moeten we ons steentje bijdragen aan de 
verduurzamingsuitdaging waar iedereen 
voor staat. Het is dan wel leuk dat we de helft 
van de investering door de gemeente gesub-
sidieerd krijgen. Natuurlijk moeten we aan de 
slag om de financiële continuïteit van onze 
vereniging te consolideren en gaan we actief 
op zoek naar grotere en kleiner sponsoren. Er 
moet een gat in de begroting gedicht worden 
door het stoppen van onze hoofdsponsor 
Maresia. Als iemand geïnteresseerd is om als 
sponsor van onze vereniging te gaan optre-
den of een suggestie hiervoor heeft hoor ik 
dat graag. 
 
Ik wens jullie allemaal nog een mooie na-
zomer en nog veel succes met de laatste rac-
es van dit seizoen.

 
Sportieve groeten,
Huberto van der Schuit
Voorzitter 

Voorwoord

Van de 
voorzitter
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In memoriam

Marieke de Leede

Op dinsdag 12 juli bereikte ons het trieste 
nieuws dat Marieke de Leede door een nood 
lottig ongeval om het leven is gekomen. 
Marieke is tijdens een fietstraining in de 
buurt van Vinkel geschept door een auto en 
is kort daarna overleden in het ziekenhuis. 
We kennen Marieke als een enthousiaste, 
vrolijke, vriendelijke en spontane atlete die in 
korte tijd veel contacten binnen onze vereni-
ging heeft gelegd. Ze bleek over veel talent 
te beschikken en was bezig een vaste waarde 
te worden binnen de triathlon top in Neder-
land. Vrijwel alle wedstrijden waar Marieke dit 
seizoen aan de start verscheen heeft ze win-
nend afgesloten. Maar daarnaast viel Marieke 
op door haar vrolijkheid, lach en positivisme. 
Haar mantra waarmee ze tot grote prestaties 
kwam was de volgende: ”Light light, Easy 
Easy, Smooth Smooth, SMILE SMILE”. En die 
smile had ze altijd op haar gezicht, ook ti-
jdens een race. Met name door deze eigen-
schappen zal Marieke altijd in onze gedacht-
en blijven. We hebben Marieke binnen onze 
vereniging herdacht tijdens een fietstocht 
naar de plaats van het ongeluk. Verder heb-
ben we als nagedachtenis een rondje met de 
boei van Marieke gezwommen. Tijdens de 
clubdag op 15 oktober zullen we nogmaals 
Marieke herdenken.

"Triathlontopper met 
voor altijd die smile 
op haar gezicht. RIP 
Marieke de Leede"

Swim met zwemboei van Marieke

Herdenking met club op locatie ongeval

16-10-1984  *  12-07-2022
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Tussenstand van het grote “Experiment 
mindset & adem”… Het werkt echt! Wow! Dat 
gevoel dat alles mag en kan stromen: flow!
Vandaag heb ik wederom mogen ervaren 
wat de kracht is van onze eigen mind. Dat alle 
emoties een gratis brandstof zijn. Emotie is 
energie: ik heb bewust gekozen hoe ik deze 
energie in wilde zetten vandaag.  
In de auto terug naar huis direct inspiratie 
voor een kort verslag van m'n 1e triatlon van 
dit seizoen: GO Triathlon Brouwersdam 90
(1km zwemmen - 80 km fietsen - 10 km 
lopen).

Zwemmen: heftig
Het zwemmen was… heftig! 'Dramatisch' 
kwam er ook in me op tijdens het zwem-
men. Kwallen, hoge golven en veel geduw 
en getrek. Het voelde echt als overleven. 
Waarom doe ik dit?! Dan begint die mindset 
al… rustig blijven. Laat je niet gek maken. 
Twee slagen oke. Hap zout water. Rustig blij 
-ven. Onderwater geduwd. Focus. Dus nog 
een keer: Waarom doe ik dit? Laat mij maar 
fietsen en lopen. Je ademhaling. En weer een 
kwal. In mijn gezicht! Oké… het is wat het is. 
Overgeven aan de situatie. Overgeven aan de 
natuur. Ik denk kort terug aan alle aandacht 
voor het verbeteren van m'n zwemmen. Iets 
met techniek… ik lach in mezelf. Niets van 
die techniek komt tot uiting. Het is “harken” 
en trappelen.
Conclusie van het zwemmen, eerlijk is eerlijk, 
ik kon er niet van genieten dit keer. Wel ben 
ik blij dat ik me niet gek heb laten maken, dat 
ik rustig kon blijven en bovenal dat ik niet 
erg vermoeid uit het water kwam. Wel gedes- 
oriënteerd en een beetje 'pfoee' (als dat een 
woord is hoe je je kan voelen).

Fietsen: genieten
De transitie voelde niet heel 'natuurlijk'. Ach-
teraf gezien was het best soepel. Vervolgens 
had ik een paar km nodig op de fiets om even 

in te komen en m’n ritme te vinden. En die tijd 
gunde ik mezelf, ik had tenslotte nog 90 km 
te gaan. Het genieten begon! 

Wind, veel wind. Grotendeels ook gunstige 
wind. Het waren 4 rondes fietsen en iedere 
ronde voelde het beter, sterker en magischer. 
Prachtige omgeving, m’n liefie langs de kant, 
deelnemers onderweg die elkaar aanmoedi-
gen, publiek en… de energie van de zee!
Oefenen met goed drinken en eten onder-
weg ook gelukt. Al met al, het fietsen voelde 
lekker! Wissel 2: ontspannen van schoenen 
gewisseld en ik voelde m’n loopmodus al 
opborrelen…. Hoppa dacht ik, nu kan ik echt 
al m’n energie laten stromen! En dat lukte.

Lopen: flow
Van zwemmen als 10e dame, begon ik het 
lopen als 3e dame. Drie rondes. Goed indel-
en, niet tè enthousiast starten - het is toch 10 
km…
Ik zag Nelleke lopen en voelde de kracht om 
langzaamaan naar haar toe te lopen. Halver-
wege de tweede ronde was dat gelukt! Het 
lopen ging… als vanzelf?! Nou ja, uiteraard 
voelde ik het wel. Maar het vertrouwen in m’n 
lichaam was sterk. Mijn ademhaling onder 
controle en rustig doorlopen. Steeds iets ver-
snellen. M’n eigen ritme blijven volgen. Een 
minipoging om bij Milan Bronz aan te haken 
die mij inhaalde (kansloos uiteraard haha) - 
wel kleine aanmoediging en door.

Ve
rs

la
g

GO Triathlon Brouwersdam

Marieke de Leede
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De laatste ronde voelde alsof ik vloog. Heer-
lijk! Onovertroffen fijn gevoel. Zonder dat ik 
wist…. had ik inmiddels ook de tweede dame 
ingehaald en kwam ik als eerste dame over de 
finishlijn! Dat gaf een extra kick - ontlading. 
Wow, zo niet verwacht vandaag met zoveel 
top-atleten in het veld.  Kan het eigenlijk nog 
steeds niet geloven…

Mindset trainen 
Wat doet die 'mind'' nou eigenlijk tijdens zo'n 
triatlon en hoe kun je dat trainen?

Van een soort 'vechten' tijdens het zwem-
men, kon ik de weerstand omarmen op de 
fiets en was ik tijdens het lopen in een diepe 
flow. Voor mij was het tijdens het zwemmen 
heel duidelijk dat er allerlei beperkende ge-
dachten opkwamen. Van 'ahhh kwallen', 'dit is 
niet leuk!' tot 'gatver zout water' en 'wat doe 
ik in deze wasmachine?!'. Dit zorgt voor een 

'vecht-modus': gewoon doorzwemmen! Deze 
modus kan in sommige gevallen best nuttig 
zijn. Tijdens het doen van een triatlon (wat 
ik voor m'n plezier doe!) zijn deze negatieve 
gedachten niet helpend. Zowel fysiek, men-
taal als emotioneel trekt het je naar beneden. 
Gelukkig was ik er tijdens het zwemmen be-
wust van en lukte het me om niet gek te laten 
maken en - voor zover mogelijk - rustig door 
te zwemmen,  zodat ik in ieder geval geen en-
ergie zou verspillen in het water. Ik wees de 
negatieve gedachten niet af: ze mochten er 
best even zijn (want ik kon hier ook echt niet 
van genieten!), maar ik koos er bewust voor 
om niet meegezogen te worden in die spiraal 
van negativiteit. Dan was ik namelijk gewoon 
gestopt met zwemmen of had ik de 'wedstr 
ijd' al opgegeven. 

Op de fiets had ik eventjes nodig om met 
mezelf, m'n fiets en de omgeving in te tunen. 
Dit lukte vrij snel en ik voelde dat de energie 
ging stromen. Toen de wind vol van opzij.... 
oei, heftig, waai ik niet van m'n fiets? Kan ik 
blijven liggen of is dit gevaarlijk? Zo ging het 
door in m'n hoofd. Wacht: focus! We hebben 
geen controle over al die gedachten die op-
komen (en zeker geen controle over alle om-
standigheden zoals de wind en de route). Wel 
hebben we een keuze over hoe we omgaan 
met al die 'afleiding'. Dat is de kracht van 
mindset. Tijdens het fietsen lukt het me om 
alle potentiële weerstand, zowel het fysieke 
(zware benen!) als het mentale en emotio-
nele te omarmen. Als alles mag er zijn, al-
les kan stromen, komt er ook ruimte om de 
mooie dingen te voelen en zien: de zeelucht 
proeven, de aanmoediging onderweg en het 
diepe vertrouwen in m'n lijf dat ik dit kan. 
Focus op de ademhaling en steeds zakte ik 
dieper in 'het moment'.

Vanaf de start van het lopen voelde ik dat kon 
bewegen vanuit pure verbinding met mijn 
innerlijke kracht. Geen 'vechten', geen push-
en. Flow. De afleiding werd steeds minder. 
Al die drukte in m'n hoofd zakte weg: stilte, 
focus, genieten. Met een grote glimlach en 
zwaaiend naar andere atleten kon ik die 10 
km lopen. Geen moment bezig met 'tijd' of 
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presteren. Het was floreren. Uiteraard heb ik 
fysiek m'n trainingen gedaan (en ben ik geze-
gend met een sterk lichaam!). Toch voel en 
ervaar ik dat het trainen van die mindset en 
de kracht van ademhaling het verschil maken 
in zo'n triatlon.

Ik voelde ook een hogere kracht die door mij 
heen stroomde. Ik was het kanaal. Ik mocht 
het uiten. Deze overwinning is speciaal voor 
iedereen die nu niet die innerlijke kracht kan 
voelen. Vergeet niet: die kracht, die innerlijke 
vonk, die is er altijd! Ook al zit er soms een 
sluier omheen…

Ik gun iedereen dat vertrouwen. Dat gevoel 
dat alles goed is zoals het is. Dat alles er mag 
zijn. We kunnen zoveel meer dan we vaak in-
itieel denken!

Dank aan alle vrijwilligers van Brouwers-
dam90 - super mooi event - en dank aan alle 
toppers van Maresia voor de aanmoediging!

En liefie, ik kan het niet vaak genoeg zeggen... 
zonder jou had ik dit nooit zo kunnen doen!

--

Marieke schreef dit verslag na de Triathlon in 
Brouwersdam en heeft dit verslag aangeleverd 
voor de Triade. In overleg met Bart hebben we 
dit mooie verslag van Marieke mogen plaatsen.

--
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Ik had het nog altijd hoog op mijn lijstje staan; 
een hele triathlon volbrengen. Maar er zijn al-
tijd voldoende redenen om er niet aan te be-
ginnen en in mijn geval was dat beperkte tijd 
door mijn werk, gezin en andere dingen waar 
ik op en in zit. Maar de Coronaperiode gaf 
me het inzicht dat ik de stap gewoon moest 
nemen. Ik besefte me dat ik nu fit en gezond 
ben en dat ik toch al een redelijk basisniveau 
heb. Samen met mijn maatje Mark Klein-
loog waren we onze sportdoelen voor 2022 
aan het doornemen, waarbij we op een ge-
geven moment op de full distance triathlon 
kwamen. Mark was direct enthousiast en gaf 
aan dat hij dan zeker met mij mee zou gaan. 
Ik wilde wel graag vóór de vakantie klaar zijn 
dus twijfelde we tussen Vittoria en Frankfurt. 
Puur uit praktische overwegen is het uitein-
delijk Frankfurt geworden. Inschrijven dan 
maar! In september 2021 was dit een feit en 
leek alles nog een eeuwigheid weg.
 
Maar hoe pak je de voorbereiding van zoiets 
aan? De periode van voorbereiding is zo lang 
en er moet een zekere opbouw in de trainin-
gen zitten voor wat betreft frequentie, duur 
en intensiteit. Er is heel veel te vinden op in-
ternet en er is gelukkig ook heel veel kennis 
binnen onze vereniging. Mark en ik besloten 
het maar op eigen houtje te gaan doen aan 
de hand van bestaande schema’s op inter-
net en op gevoel. We hebben de winter veel 
samen gefietst op de gravelbike. Het was een 
prachtige sportwinter en we hebben hier 
zeker een basis gelegd. Het lopen ging ook 
prima, mede omdat ik in de laatste vijf maan-
den van 2021 drie marathons had gelopen en 
tijdens de 60 van Texel in maart nog eentje. 
Maar begin maart kreeg ik Corona en een 
voetblessure. Vervelend omdat dit de peri-
ode is waarin de frequentie en de duur van 
de trainingen opgevoerd moest worden. Ik 
ken mezelf; op dit soort momenten negeer 
ik de signalen van mijn lichaam en ga ik vaak 
te snel en te hard verder met trainen. Dat 

Ironman 140.6 Frankfurt 

Huberto van der Schuit
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was dan ook het moment dat ik besloot om 
de hulp in te schakelen van een trainer die 
mijn trainingsschema maakt, maar vooral bi-
jstuurt als er iets verandert of gebeurt. Door 
goede verhalen van Thomas, Maikel en Ruud 
heb ik me gemeld bij Evert Scheltinga. Een 
harstikke leuke en relaxte vent die lekker kan 
relativeren. Uiteindelijk begon ik dus midden 
maart met zijn schema en had ik een kleine 
achterstand op een ideaal schema. De maan-
den daarna heb ik heerlijk getraind en veel 
met Mark gefietst en gelopen. We hebben 
eigenlijk genoten van elke kilometer die we 
gemaakt hebben en we voelden ons sterker 
worden. 

De grootste stress was niet het trainen, maar 
het elke week op zondagavond inplannen 
van de trainingen. Dat vereiste wel wat flex-
ibiliteit en discipline. Onze testwedstrijd was 
de 90 van Brouwersdam. Die ging voor Mark 
en mij prima en we hielden daar een goed 
gevoel aan over. We eindigden trouwens op 
respectabele achterstand van Marieke de 
Leede die de wedstrijd in haar categorie won. 
Wat was dat een kanjer! De dag erop zijn we 
nog 160km naar huis gefietst. Geen centje 
pijn. Eigenlijk ging de voorbereiding te goed. 
En toen ná een zware trainingsweek eind mei 
werd ik flink ziek; keelontsteking, koorts en 
strontverkouden. Ik kwam er niet overheen. 
We zaten inmiddels vier weken vóór race day, 
dus de komende twee weken zouden nog 
erg belangrijk zijn. Deze weken heb ik helaas 
niets kunnen doen en heb ik geprobeerd om 
gezond te worden. Mijn start kwam in gevaar. 
Na overleg met Evert hebben we besloten 
dat ik nog een week mijn lichaam flink moest 
gaan testen omdat anders een deelname niet 
reëel zou zijn. Ik voelde dat ik minder goed 
was dan voorheen en dat alles met 5 tot 10 
hartslagen hoger ging, maar ik voelde me 
goed genoeg om richting Frankfurt te gaan. 
De laatste week taperen en op vrijdag 24 juni 

'De grootste stress was niet het trainen, maar 
het elke week op zondagavond inplannen van 
de trainingen'.



11OKT 2022 | DE TRIADE 

reden Mark en ik richting Frankfurt!
Daar aangekomen kregen we moraal voor 
twee; alles ademde triathon en we keken 
samen al verlekkerd naar de rode loper richt-
ing finish.

We zaten met het hotel ongeveer 2 km van 
de finish en het atletendorp. We hebben die 
zaterdag wat afgelopen zeg. Na een gezonde 
lunch, waarbij een Spaanse atleet wel ge-
woon een halve liter Weizen naar binnen zat 
te werken,  hebben we flink in de file gesta-
an om de fietsen in de transitiezone bij het 
zwemparcours te zetten. Dit was 20 km van 
de start. We waren net op tijd in het hotel om 
Maike, Inge en onze jongens, onze support-
ers voor zondag, te ontvangen. Nog even 
gezellig eten, maar de kriebels in de buik be-
gonnen te komen.
 
Om 3.30 uur ging de wekker. Astronauten-
voer, een paar broodjes, bidons klaarmaken 
en richting shuttlebus die ons naar de zwem-
start zou brengen. Het was een drukte van 
jewelste, maar we hadden op tijd de bus. Al-
leen miste de chauffeur een afslag waardoor 
we net op tijd aankwamen en we nog maar 
een kwartiertje hadden om ons klaar te mak-
en en uit de transitiezone te komen. Een klein 

beetje stress, maar uiteindelijk konden we 
om kwart over 6 even uitpuffen bij de zwem-
start.

Maike en Inge waren inmiddels ook gear-
riveerd (de jongens vonden het natuurlijk 
veel te vroeg en lagen nog te pitten). Zoals 
jullie weten ben ik een slechte zwemmer en 
Mark een matige, dus we besloten in de 1.30 
uur groep te vertrekken. Het was een rolling 
start en een lekker rondje, met ongeveer op 
de helft een moment waarbij je even aan 
land kon. Ik heb heerlijk gezwommen en was 
gewoon tevreden met mijn tijd. Mark was 
een minuut of 7 sneller. Toen ons favoriete 
onderdeel; het fietsen. Het was een prachtig 
parcours met ongeveer 1.800 hoogtemeters 
die we toch wat minder makkelijk wegtrapten 
dan verwacht. Het waren twee rondjes van 90 
km en ik besloot het tweede rondje toch wat 
gas terug te nemen.
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Vooral omdat ik de beentjes bij het klimmen 
wel voelde maar ook omdat het voedsel niet 
goed viel. Mark en ik hadden de voorgaan-
de maanden veel getest en getraind met de 
voeding en we wisten uiteindelijk precies wat 
en wanneer we moesten eten en drinken om 
aan onze koolhydraten te komen zonder dat 
we onze maag teveel zouden belasten. Toch 
liep het op race day iets anders. Misschien 
door de hogere temperatuur van ongeveer 
28 graden die het die dag was. Na een gemid-
delde van 32,5 km/p.u. ging ik de laatste keer 
de wisselzone in. Ik deed het rustig aan bij de 
wissels, waarbij ik op de ‘Europees kampioen 
transitie’ Mark Kleinloog een minuut of 10 
verloor. Hij is dan ook wel erg snel! Voor mijn 
gevoel had ik het ergste gehad; geen gekke 
dingen bij het zwemmen, geen pech of val-
partijen bij het fietsen, nu alleen nog maar 
lekker lopen. Ik had in gedachten om tussen 
de 5.20 en 5.30 minuten per km te gaan lopen 
zoals op de trainingen steeds geen probleem 
bleek te zijn.

Maar ná 3 km plofte er iets in mijn maag en 
moest ik een sprintje trekken naar de Dixie. 

Daar ging het voor de eerste keer tijdens de 
marathon niet goed en liep ik helemaal leeg. 
Maagproblemen dus. Vanaf dat moment is 
het harken geworden. Op water en cola en 
met af en toe een bezoek aan mijn grootste 
vriend de Dixie, heb ik de resterende 39 km 
afgelegd. En dat is dan best nog een roteind. 
Opgeven is nooit een overweging geweest, 
ik moest en zou finishen! Het kan bijna geen 
toeval zijn, maar Mark kreeg bij het lopen ook 
problemen met zijn maag. 

Een speciaal woord van dank voor de sup-
porters die zich in drie groepjes verdeeld 
hadden en op heel veel plaatsen aan het par-
cours verschenen om ons aan te moedigen. 
Maike, Jochem, Thijn, Ruben en Inge, jullie 
waren voor ons de lichtpuntjes tijdens de 
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race! In een soort roes ben ik de rode loper 
opgelopen om in 11.53 uur te finishen. De 
tijd was voor mij allang niet meer belangrijk, 
maar ik wilde wel het moment bewust mee-
maken dat de speaker “You are an Ironman” 
zou roepen. En dat gebeurde! Mark was al 
ruim 20 minuten binnen en de omhelzing na 
de finish was prachtig; we hadden het hem 
toch maar geflikt met ons motto “talent heb-
ben we niet, maar wel karakter”! 

S’avond bij het diner de mooie woorden en 
cadeau’s van onze supporters in ontvangst 
mogen nemen, terwijl we probeerden een 
biertje naar binnen te werken. Wat trouwens 
niet lukte. Toen ik de volgende dag wakker 
werd had ik pas echt een gelukzalig en tevre-
den gevoel. Het heeft me veel energie gekost 
en soms stress opgeleverd, maar het was het 
allemaal waard. Ik heb mijn doel bereikt; “I am 
an Ironman”! 
Maar vanaf nu gewoon weer Huberto van der 
Schuit, jullie voorzitter.

Verjaardagen
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Micky Winkelmolen  3 Sept.
Claire Mols   12 Sept. 
Arno v/d Heijden  18 Sept. 
Ad Merkx   20 Sept. 
Jorg Heijmans   21 Sept. 
Jouri de Laat   25 Sept. 
Remco v/d Lee   25 Sept. 
Petra Gorcum van-Verduin 30 Sept. 
Arno Winkelmolen  1 Okt.
Emilie Stevens   2 Okt.
Crista Bochove   3 Okt.
Esther Zaat   6 Okt.
Noor Bakker   6 Okt.
Marcel Traas   7 Okt.
Sjoerd Baarda   9 Okt.
Kyra Schafraad   9 Okt.
Annemieke van Dijk - Sperber 11 Okt.
Mick van Tetering  12 Okt.
Janko Soer   18 Okt.
Mark v/d Westelaken 2  22 Okt.
Bruce Rombouts  22 Okt.
Nicolle de Brouwer   30 Okt.
Koen van Dijk   30 Okt.
Inge Verhoeven   31 Okt. 
Bert Lemmens   1 Nov.
Anne van Rooij   6 Nov.
Catharina Peekstok  7 Nov.
Madelief Immens  8 Nov.
Doret Klerx - Stokwielder 11 Nov.
33e MARESIA Cross  13 Nov.
Inge Schuimer   16 Nov.
Suzanne Kok   19 Nov.

Jacoline Pijl   22 Nov.
Roar Jansen   22 Nov.
Soo Yin van Noorloos  25 Nov.
Anton Mols   29 Nov.
Jan Vugts   30 Nov.
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Belgian Double Triathlon

Elmar van Dijk
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Na 11 hele triathlons werd het tijd voor een 
nieuwe uitdaging (vond ik). Een dubbele leek 
mij wel iets. Na wat uitzoekwerk blijkt het aan-
tal wedstrijden niet erg dik bezaaid te zijn. In 
Oostenrijk in Bad Blumau organiseerde ze dit 
soort wedstrijden, dus ik mij ingeschreven. In 
de zomer 2020 stond mijn wedstrijd gepland, 
wat betekent dat mijn trainingen al eind 2019 
waren begonnen.
Helaas gooide corona roet in het eten. Dus 
de wedstrijd werd doorgeschoven naar 2021. 
Eind 2020 dus wederom met mijn training-
sprogramma begonnen en de coronaperikel-
en leken onder controle, maar helaas werd de 
wedstrijd weer een jaar doorgeschoven.
Met volle moed voor de derde keer aange-
legd, en inmiddels een bak trainingservar-
ing rijker. In 2022 zou het moeten gaan geb-
euren, driemaal scheepsrecht. Echter, pas 
vier weken voor de start ontving ik doodleuk 
op een maandagochtend een mailtje dat de 
dubbele triathlon in Bad Blumau was gean-
nuleerd. Iets met verscherping van de regels 
door wisseling van ambtenaar werd als reden 
opgegeven.
Dat was een zware tegenvaller. Wat nu? Ik 
vernam gelukkig dat er in België ook een 
dubbele triathlon georganiseerd werd, een 
week later dan oorspronkelijk in Oostenri-
jk was gepland. Ook bij deze wedstrijd was 
het nog even spannend of die wel door zou 
gaan. Na 30 jaar afwezigheid in België werd 
deze namelijk weer georganiseerd en het 
aantal deelnemers liep niet over. Ik was de 
6e deelnemer en de kans dat er nog meer 
aanmeldingen kwamen was vrij klein. Geluk-
kig besloot de organisator de wedstrijd door 
te laten gaan en wilde men de leerpunten 
meenemen naar volgend jaar. Yes, it giet oan!
Het is dan wel even schakelen: een nieuwe 
focus, een nieuw parcours t.o.v. Oostenri-
jk. De grootste wijzigingen waren bij het 
zwemmen, in het kanaal 8 keer heen en 
weer in plaats van 304 baantjes in een 25 
meter buitenbad. Maar ook het fietsen was 

wezenlijk anders: 36 keer een heen-en-weer 
parcours langs het kanaal in plaats van 133 
rondjes. Ook de starttijd was geheel anders: 
’s ochtends in plaats van ’s avonds waardoor 
er voornamelijk ’s nachts gelopen zou gaan 
worden. Achteraf gezien fijner, want ’s nachts 
in het donker fietsen met een te klein lampje 
is niet bevorderlijk voor je snelheid.
In de week voor mijn race gebeurde het noo-
dlottige ongeval met Marieke. Mijn focus 
en zin zakt op zo’n moment helemaal weg. 
Uiteindelijk toch besloten om deel te ne-
men (weliswaar met een dubbel gevoel) en 
ik probeerde de verschrikkelijke tragiek maar 
om te zetten in positieve kracht. En het heeft 
gewerkt: tijdens het fietsen reed ik met een 
engeltje die een brede glimlach had op mijn 
schouder.
Op vrijdag 15 juli zijn we afgereisd naar Bel-
gië, Haacht-Tildonk. En met “we” bedoel ik 
mijn fantastische supportteam bestaande uit 
Brenda, haar ouders en haar dochter. Bij aan-
komst persoonlijk kennis gemaakt met de an-
dere atleten. De twee Belgische deelnemers 
bleken beide recentelijk een coronavirusje te 
hebben opgelopen. Er bleven nog 4 atleten 
over: een Duitser, Fransman en een Zwitser, 
allen met een zeer ruime ervaring met ultra 
triathlons. Oh ja, en ik :-).  De scene en sfeer is 
overigens een hele andere dan bij een groots 
georganiseerde ironman met veel deelne-
mers waar alles strak geregeld is. Hier is het 
persoonlijk en losjes en werd gaandeweg de 
briefing nog dingen aangepast.
Op zaterdag was het zover. De weersomstan-
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digheden waren prima, geen regen en niet 
te warm. Na een uitgestelde start vertrokken 
we om 10.20 uur. Het zwemmen verliep zoals 
gepland, na ieder heen-en-weertje even snel 
drinken en wat eten bij het ponton, een lek-
ker tempo aanhouden en niet te veel energie 
verspelen. Na 2:29 uur kwam ik als derde uit 
het water. Ik had geen uitgebreide rust ge-
nomen in de wisselzone (overigens nog noo-
it zo’n kleine wisselzone meegemaakt), waar-
door ik na circa 6 minuten op de fiets zat en 
lag ik al op de 2e plaats. Al vrij snel had ik de 
Zwitser ingehaald.
Na een dikke 100 kilometer had ik mijn voor-
sprong uitgebouwd en had ik een hoger 
tempo dan de andere atleten. Het begon 
tot mij door te dringen dat ik deze race wel 
eens zou kunnen gaan winnen. En dat gaf me 
weer extra vleugels. Gestaag doorgebikkeld, 
de kilometers tikte weg. Mijn supportteam 
had bij een keerpunt een tent opgesteld en 
regelde mijn drank- en voedselvoorziening. 
Dat verliep iedere keer als een geoliede ma-
chine: lege bidon weggooien, roepen wat ik 
wil eten en nadat ik gekeerd was werd mij 
het gevraagde eten en een nieuwe bidon 
aangereikt. Super team! (de andere atleten 
moesten het ieder met hooguit één helper 
doen)
Ook de berichten vanuit het thuisfront en 
clubgenoten die onderweg aan mij werden 
medegedeeld gaven mij een boost.
Zo rond 21.00 uur werd het donker en kouder, 

dus shirt met lange mouwen aan en mijn fiet-
slampjes gemonteerd. Deze vielen in het niet 
bij de energiecentrales die de andere ervaren 
atleten op hun fiets monteerden. Het groot 
licht van hun was zelfs oogverblindend voor 
mij. Maar mijn snelheid nam iets af doordat 
ik voorzichtiger door de bochten moest. Het 
was namelijk niet geheel een recht parcours 
wat niet fijn is voor je gemiddelde snelheid.
Tegen het einde van het fietsen kreeg ik van 
de race-director door dat er een extra rondje 
gereden moest worden. Hierdoor kwam vol-
gens mijn fietscomputer de totale afstand uit 
op 374 km. En dat is dan toch ongeveer een 
half uur extra. Na een dikke 12 uur mijn bike 
mogen parkeren, en dan doet inmiddels alles 

zeer: benen, schouders, nek, armen.
Na wederom een korte wisselzone en volle-
dige kledingwissel begon ik om 01:20 uur 
aan mijn volgende uitdaging: de dubbele 
marathon. Er was eerst een aanloopstuk 
vanuit Tildonk naar Haacht van 5 kilometer. 
Daarbij werd ik begeleid door een fietser met 
licht, het is daar in het veld immers pikke-
donker. Vervolgens moest ik 25 rondjes lopen 
waarbij je bij iedere ronde bij de atletiekbaan 
uitkwam en daar 1 ronde moest afleggen. 
Nu werd het echt zwaar: mijn energie raak-
te op, mijn maag was niet top en het eten en 
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drinken verliep steeds moeilijker. En het werd 
kouder, over mijn shirt met lange mouwen 
een tweede shirt met lange mouwen aanget-
rokken. De eerste paar ronden liep ik ook nog 
alleen aangezien de andere atleten een forse 
achterstand hadden. En dan weet je dat je 
nog zo’n 60 kilometer moet. Poe, poe. Na een 
nachtelijk toiletbezoek, vele kilometers verd-
er kwam ’s ochtends de zon door. Het aantal 
toeschouwers bij de atletiekbaan nam toe, en 
mijn energie kwam voorzichtig weer terug. 
En je bent dan de 50 kilometer al voorbij en 
dan is het nog maar ‘een klein stukje’.
De laatste 2 ronden heeft Frouke (de dochter 
van Brenda) nog met mij meegelopen. En dan 
is uiteindelijk de finish in zicht. Na 2 rondjes 
atletiekbaan mocht ik als eerst over de streep 
komen. Na 25:42 uur was ik gefinisht en win-
naar  van de Belgian Double Triathlon.
Veel tijd voor feestvieren was er op dat mo-
ment niet want vrijwel onmiddellijk werd ik 
door twee heren meegenomen voor de dop-
ingcontrole (standaard procedure bij een 
ultratriathlon) en voor mij weer een nieuwe 
ervaring. Helaas duurde het meer dan een 
uur en 1,5 liter water drinken verder voor-
dat ik de fles met urine kon vullen. Ik had 
namelijk in mijn laatste looprondje nog een 
plasje gedaan. Alle atleten werden overigens 
op doping gecontroleerd, en iedereen bleek 
negatief te zijn.

Nadat de laatste atleet was gefinisht vond di-
rect de huldiging plaats, een leuke happen-
ing met de burgemeester.
Het was een topweekend en een zeer bijzon-
dere ervaring. Welke clubgenoot wordt mijn 
opvolger?

Foto's van Smokkelaarstrail Arno (l) en Hans (r)
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Op zondag 18 september vond de 7e editie 
van de Smokkelaarstrail plaats. Volgens de 
organisatie stonden zo’n 1.000 enthousiaste 
lopers aan de start verdeeld over verschillen-
de afstanden. Voorafgaand was er veel regen 
voorspeld in de ochtend, maar op een kleine 
bui na hebben we het droog gehouden. Wel 
was alles goed nat en modderig van de regen 
die eerdere dagen en ‘s nachts nog gevallen 
was.

Ik stond aan de start met twee andere fa-
natieke TLV-lopers; mijn vader (Arno Winkel-
molen) en Hans van Wijk. We zouden alle drie 
de 21 km lopen. Voor mij de eerste keer dat 
ik een halve marathon afstand zou lopen. De 
start werd in series verzorgd. Wij startten in 
groep 5 om 10.25 uur. En leuk voor het ver-
haal; ook in onze startserie: Nederlands succ-
esvolste olympiër Ireen Wüst.

Het parcours startte in Goirle bij de Roovert-
sche Leij en liep door het mooie natuurge-
bied daar. De route liep gedeeltelijk over 
Nederlands grondgebied en over de grens 
ook over Belgisch grondgebied in de richting 
van Poppel. Eerder genoemde lopers was ik 
uiteraard al snel uit het zicht verloren na het 
startsein. De eerste 5 km had ik nog aansluit-
ing bij een andere loopster, maar op dat punt 
kreeg zij last van haar schoen. Zij bleef achter 
en ik zou in m’n eentje verder lopen. Geen 
punt, ik had immers ook al wat trainingen al-
leen gelopen.

Rond de 11 km hoorde ik ineens m’n naam 
roepen. Daar stond Cindy (Hillekens) langs 
het parcours en die besloot zo’n 2 km met 
mij mee te lopen. Dat zorgde voor een ge-
zellige babbel onderweg. Rond de 13 km 
liep Cindy richting de finish om de mannen 
binnen te halen en had ik nog zo’n 8 km in 
het vooruitzicht. Nog steeds met een goed 
gevoel en plezier in het lopen.

Smokkelaarstrail 

Micky Winkelmolen
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Tot de 17 km liep ik eigenlijk alleen op het 
parcours zonder een andere loper voor of 
achter me. Vanaf dat punt kwamen de lop-
ers van de 27 km en iets later ook de lopers 
van de 14 km en 8,7 km op hetzelfde stukje 
parcours. Hierdoor werd het op de laatste 3 
km wat drukker op de route, wel zo gezellig! 
Ook bij de 19 km stond Cindy weer langs het 
parcours en zou ze de laatste 2 km met me 
meelopen richting de eindstreep. Wat Cindy 
zei toen ze me zag: ‘Je ziet er nog goed uit en 
je kan nog praten!’

Voor één van de laatste bochten (+/- op 20,5 
km) zat een fotograaf en met twee duimen in 
de lucht ging ik op voor de laatste meters!

Resultaat: een tijd van 2:29:34 en een grote 
glimlach! Ik heb er van genoten voor een 
eerste halve marathon! Ik had geen eindtijd 
voor ogen, maar gewoon lekker lopen op m’n 
eigen tempo. Gelukt!

Analyse van mijn vader: ‘Je zag er bij de fin-
ish net zo fris uit als bij de start.’ Die zal ik dan 
maar in m’n zak steken. 
En eerlijk gezegd, als ik de foto zie, sluit ik me 
bij hem aan! 
Tot de volgende!
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  Zondag 13 november 2022 

33e MARESIA 
CROSS 
Start/Finish: 

“De Roestelberg” Kaatsheuvel 
Volg vanaf de N261 bij Kaatsheuvel de borden “Loonse en Drunense Duinen” 

 

Programma: 
10:00 uur: 1,25 km jongens/meisjes, 2014-2017  (Pupillen B/C+mini) 
10:10 uur: 1,25 km jongens, 2012-2013  (Pupillen A) 
10:20 uur:  1,25 km meisjes, 2012-2013  (Pupillen A 
10:30 uur: 2,3 km  jongens/meisjes, 2010-2011  (Junior D) 
10:45 uur: 2,3 km jongens/meisjes, 2008-2009 (Junior C) 
11:00 uur: 3,35 km jongens/meisjes, 2004 - 2007 (Junior B en A) 
11:00 uur: 1,25 km jongens/meisjes   VB serie 
11:30 uur: 6,8 km dames D20/D35/D45 + heren AU H55/H65 
  trimmers 6,8 km + trimmers 4,5 km 
12:10 uur: 9,1 km heren H20/H35/H45 + trimmers 9,1 km 

 
Het fraaie heuvelachtige parcours voert geheel over onverharde paden en zandverstuivingen. 

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

Verdere informatie: 
E-mail: tlvdelangstraat@home.nl of op homepage: www.tvwaalwijk.nl 

Geef jij je op als vrijwilliger?!

Vrijwilligers gevraagd! 

Maresia loopcross bij Roestelberg 13 november
Voor zaterdagmiddag of  zondagmorgen, om er weer een mooi loopfeestje 

van te maken. Vind jij, of misschien iemand die je kent, het leuk om 
vrijwilliger te zijn? Geef je dan op bij Marielle Sprangers. 

eMail: msprangers@home.nl
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Sponsoren
• MARESIA recycling, Kaatsheuvel
• MARESIA parts, Kaatsheuvel
• vd Heijden Tweewielers, Waspik
• RunningDirect.nl
• RABO Bank "De Langstraat", Waalwijk
•           De Langstraat” Hoveniers

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
• Fam. Vugts, Waalwijk
• Team competitie teams TLV De Langstraat
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Evenement Sponsoren
• Tanis
• Vos Citroën
• Moonen Attractieverhuur
• Doubdle Sportdrank
• Stam Aanhangers
• JB Design
• Hammer
• Rogelli
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Deze actie is inmiddels voorbij. 
Dank voor jullie bijdrage!
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Welke wedstrijd is je het meest bijgebleven?
Eigenlijk zijn dat er twee. Mijn allereerste 
wedstrijd was in Amsterdam bij de teamcom-
petitie. Daarbij hadden we hagel en enorm 
veel wind. Wat heb ik het daar koud gehad, 
afzien! De tweede wedstrijd die mij altijd bij 
zal blijven is de Gelreman 2021, daar zat ik in 
een tunnel, alles ging goed en ik kwam tot 
een eindtijd die ik nooit had verwacht.

Heb je nog een doel voor komend jaar?
Volgend jaar ga ik de hele in Almere prober-
en te volbrengen met meerdere atleten van 
de club. Ik kijk nu al uit naar het gezamenli-
jk afwerken van de verschillende trainingen. 
Hopelijk gaan zij dat ook gezellig vinden...

Met wie zou jij wel eens een beschuitje willen 
eten?
Met de Hot tri boys and girls. Dan zijn we 
waarschijnlijk op een gezellig trainingskamp.

 

Thomas van der Kolk

Hoe ben je lid geworden van onze Triathlon-
vereniging?    
Ik was vroeger altijd al een fanatieke fietser 
en ben daar in de winter een beetje bij gaan 
hardlopen. Bij het fietsen was ik al bezig met 
lange tochten zoals de Marmotte, Milaan-San 
Remo, Parijs-Roubaix, enz. Op mijn werk was 
er een collega die tegen mij zei: “Volgend 
jaar moeten wij eens de hele triathlon in Al-
mere gaan doen.” Ik had daar wel eens over 
gedacht en kende Ad Schoonderbeek van de 
sportschool en dacht: als die man het kan vol-
brengen, waarom zou ik het niet kunnen?!! 
Zo heb ik me in september aangemeld bij Ad 
en heb ik de eerste zwemtrainingen gehad 
en ben ik bij de club gebleven.

Wat vind je zo leuk aan de vereniging? 
Wat deze vereniging leuk maakt is dat de 
sfeer heel gemoedelijk is. Iedereen maakt 
met elkaar een praatje en wat je niveau is 
maakt helemaal niets uit, dat vind ik zelf heel 
leuk. Een goed voorbeeld zijn de doorzwem-
mers op vrijdagmiddag; een rondje in het 
Lido de hele winter door en daarna koffie met 
een koek en vooral veel ouwehoeren onder 
elkaar. Ik ben altijd wel in voor een geintje.

Liever trainen of liever een wedstrijd?
Ik train liever voor een wedstrijd. Ik kan goed 
trainen zonder een doel, maar de weg naar 
een wedstrijd vind ik wel het mooiste. Zeker 
als het daarna in de wedstrijd goed gaat.

Wat motiveert jou na al die jaren om nog 
steeds te blijven trainen?
Dat Ad Schoonderbeek nog 11 minuten 
sneller is op de hele triathlon. Nee, ik ben 
iemand die het gewoon lekker vind om een 
rondje te fietsen of hard te lopen en zeker in 
groepsverband.

"Wat deze vereni-
ging zo leuk maakt 
is dat de sfeer heel 

gemoedelijk is"
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Eindelijk gaat het gebeuren
Toen ik Ton sweep en Henrik Sellies in Vichy 
2018 hun eerste hele triathlon zag finishen wist 
ik, dat gevoel wil ik ook éénmaal beleven.
Al vrij snel na dit voornemen sprak ik Monique 
Haans die het vol passie had over haar triath-
lon  van Vitoria-Gasteiz in Spanje waaraan ze 
al voor de 2e keer samen met Frank van Laere 
had deelgenomen.
Een wedstrijd die voorheen in eigen beheer 
werd georganiseerd maar nu één op één was 
overgenomen door Ironman.
Deze wedstrijd moest het voor mij gaan 
worden, en nadat ik dit voornemen in onze tri-
athlongroep had kenbaar gemaakt,( de groep 
waarmee we al een aantal jaren samen een 
aantal Triathlons hebben gedaan ), ben ik mij in 
2019 gaan inschrijven voor de editie van 2020. 
Hierbij werd ik al snel gevolgd door: Henrik 
Sellies, Ton Sweep, Miranda van Rijswijk, Corne 
van Gestel en Mike en Dave Jansen.

Kort hierna werd ons clubje nog aangevuld 
door Remy Finkelenberg die zich graag bij ons 
wilde aansluiten.
Samen met onze vaste supporters (klapvolk) 
zouden we afreizen richting Spanje. Ik besefte 
me al wel snel dat het een héle uitdaging zou 
gaan worden om deze wedstrijd tot een goed 
einde te brengen. Hiervoor zou ik toch echt se-
rieus moeten gaan trainen en een schema zou 
mij daarbij zeker helpen.
Wetende dat Henrik Sellies zijn schema had 
gedaan met TrainingPeaks via het 80-20 princi-
pe ( 80% in lage intentie en 20% in hoge inten-
tie), en dat dit voor hem geweldig had uitge-
pakt, leek het mij en een aantal andere van ons 
ook een prima schema om te volgen, uiteraard 
wel ieder op zijn eigen niveau.

In februari 2020 zou het schema starten met 
ongeveer 15 trainingsmomenten in de week, 
aangezien ik er ook nog bij moest werken zou 
het ook zijn weerslag hebben op het thuis-
front. Sigrid (mijn vrouw) stond vanaf het begin 
al achter mijn plannen en heeft mij tot op de 

Ironman Vitoria-Gastelz

Peter Verheijen

dag van de wedstrijd volledig gesteund.

Corona
Deze steun heeft mij veel rust gegeven om te 
starten met het schema, en de eerste maanden 
gingen dan ook erg goed maar…
Kort na we met ons schema begonnen war-
en kwam ook het coronavirus aan het licht en 
zorgde al vrij snel voor veel onrust en daarbij 
veel besmettingen in de wereld.
We weten inmiddels allemaal wat dit teweeg 
heeft gebracht en in mei kregen we dan ook 
te horen dat de triathlon niet zou doorgaan. 
Enorm balen maar wel begrijpelijk. Alle plan-
nen dan maar een jaartje opschuiven.

Begin 2021 zag het er allemaal een stuk beter 
uit, iedereen gevaccineerd dus weer begonnen 
met het schema in februari. Te vroeg gejuicht 
bleek later, ook hier weer in mei het bericht 
dat de wedstrijd in juli geen plaats zou gaan 
vinden, wel in september maar dat zou voor 
mij en de overige deelnemers van ons groepje 
geen optie zijn ivm geplande vakantie.

Eindelijk
Dan maar weer alles doorgeschoven naar 2022, 
het was nu al duidelijk dat Henrik Sellies niet 
zou kunnen starten door een trainingsach-
terstand en later werd ook duidelijk dat Dave 
Jansen door rugproblemen niet zou starten, 
ook voor mij werd het een te grote uitdaging 
om mijn geplande trainingsschema te blijven 
volgen, in een wat afgeslankte vorm ben ik wel 
blijven trainen, vooral veel gelopen, ook omdat 
ik samen met Maike van der Schuit nog had 
besloten om de Two Rivers marathon te gaan 
lopen, samen met  mijn voorbereiding voor de 
triathlon was dit niet het beste plan. Toch ben 
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ik blij dat ik deze keuze heb gemaakt want we 
hebben de weken vooraf heerlijk gelopen over 
prachtige routes en onderweg veel lol gehad, 
dit heeft mij ook voor de triathlon een enorme 
extra boost gegeven.

Wedstrijdspanning
Op 3 juli, een week voor de wedstrijd zijn we 
richting Spanje gereden en met een over-
nachting onderweg op maandag aangekomen 
op onze camping in Arbizu, zo’n 40 km rijden 
vanaf Vitoria-Gasteiz.
Ook Ton en Marij Sweep, Henrik en Maaike Sel-
lies en Corne van Gestel en zijn vriendin Bianca 
zaten bij ons op de camping, dat is wel zo ge-
zellig, en aangezien ik erg van de gezelligheid 
ben was ik erg in mij nopjes.
Wat mij wel steeds meer parten ging spelen 
waren de zenuwen voor de wedstrijd, heb ik 
wel genoeg getraind, hoe zal t zwemmen gaan, 
180 km fietsen is wel erg ver en dan ook nog 
een behoorlijk stuk lopen, dat soort gedachten 
kreeg ik maar niet uit mijn hoofd.
Wat mij wel wat rust gaf was het vertrouwen 
van Sigrid die steeds maar bleef aangeven dat 
ik het zou gaan redden en dat ze overtuigd dat 
het goed zou komen. Uitspraken zoals: geni-
eten onderweg, niet aan de tijd denken, goed 
eten en drinken onderweg en je hebt genoeg 
getraind, die gaven mij wel wat meer vertrou-
wen.

De wedstrijddag
10 juli was het dan zover, zaterdag nog de fiets 
en loopspullen naar de transitzones gebracht 
en s’avonds ingecheckt in ons hotel, waar we 
de volgende morgen om 06.45 uur konden 
opstappen in de shuttlebus die ons naar de 
zwemstart zou brengen.
Na een half uurtje rijden kwamen we aan bij 
Landa waar het zwemonderdeel zou plaatsvin-
den, een prachtig meer in een prachtige om-
geving, toen ik dat zag verdwenen langzaam 
de zenuwen en begon ik er zowaar echt zin in 
te krijgen.
Ik had me qua zwemtijd ingeschat op 1.10 uur 
dus ben ook in dat vak gaan staan, een Dui-
tse deelnemer die sprak net voor de start mij 
nog aan en gaf aan dat er wel erg veel snelle 
zwemmers waren, er stonden idd. Wel erg veel 
mensen in de vakken van 1.00 uur en 1.05 uur, 
dit had mij al aan het denken moeten zetten 

maar ben toch maar blijven staan.
Achteraf een verkeerde keus omdat ik direct 
na de start alleen maar mensen heb ingehaald, 
en zig zag door t veld ben gegaan, wel heerlijk 
gezwommen en zeer tevreden over de uitein-
delijke zwemtijd van 1.05.58 uur.
Nadat ik op een ietwat kolderieke manier uit 
het water kwam (Sigrid heeft het filmpje) ben 
ik vol vertrouwen op de fiets gestapt en heer-
lijk gefietst tot 140 km, over het glooiende 
parcours heb ik steeds geprobeerd om zonder 
al teveel inspanningen te fietsen, hierbij ook 
steeds goed blijven eten en drinken.

Na 140 km begon ik steeds meer last van de 
warmte te krijgen, het was ondertussen al 38 
graden en ik had t idee dat mijn hoofd op ont-
ploffen stond, gelukkig had ik geen last van 
mijn benen maar als ik niets zou doen dan 
zouden de laatste 40 km nog wel eens een 
probleem gaan worden.
Op dit moment haalde Corne mij in en die zag 
ook dat het er niet geweldig uit zag (sorry Bert, 
het lukt me niet altijd om er goed uit te zien :) ).
Ik ben dan ook bij de eerstvolgende waterpost 
gestopt om mezelf te laten onderdompelen 
met een slang water en nog wat extra te drink-
en. Toen weer opgestapt en de laatste kilome-
ters afgemaakt, die stop had me echt goed 
gedaan en stapte uiteindelijk toch redelijk 
tevreden en fris na 6.27 uur van de fiets.
In de wisselzone ging Ton net lopen toen ik 
aankwam en Mike en Corne waren zich net aan 
t klaarmaken om te gaan lopen, na een korte 
evaluatie van wat er was voorafgegaan zijn we 
kort achter elkaar gaan lopen.

De laatste loodjes
Voorafgaand aan dit alles heb ik altijd in mijn 
hoofd gehad dat de finish halen mijn ultieme 

Lees verder op pag. 27
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Inmiddels loop ik al weer bijna 5 jaar mijn 
kilometers bij Maresia. Wat begon met een 
vraag of Johan voor mij een schema kon 
maken, omdat ik een marathon wilde gaan 
lopen, resulteert inmiddels in een aanstaan-
de vijfde marathon in Amsterdam. Als de Tri-
ade verschijnt heb ik ook mijn eerste meters 
gezwommen. Ik ben ook overstag gegaan en 
ga eens verder kijken dan enkel hardlopen.
Tijdens de afgelopen ledenvergadering was 
er een gastspreker: Laurens Groenendijk van 
Sportfocus. Hij kwam uitleg geven over wat 
Sportfocus kon bieden op het gebied van in-
spanningstesten en Bikefit. Voor mij op het 
juiste moment, ik wilde al geruime tijd een 
inspanningstest gaan doen om me eens op 
een ander manier voor te bereiden op de 
marathon. Een dag na de presentatie besloot 
ik een afspraak te maken voor een inspan-
ningstest in Eindhoven.
Na een kennismakingsgesprek en wat ge-
gevens te hebben genoteerd, ging ik eerst 
onder een bodyscan. Hier werd een scan 
gemaakt van mijn botstructuur en verhoud-
ing spieren en vet. Ik zal de details besparen, 
maar het was nog heel behoorlijk gezien mijn 
leeftijd. Na de scan volgde een programma 
van 45 min op de loopband, waarbij dmv 
lactaatmeting mijn hartslagzones werden 
bepaald. Een fietstest was overigens ook mo-
gelijk geweest. Na een welkome douche had 
Laurens inmiddels alle gegevens verwerkt en 
bekeken we samen de resultaten.
In mijn geval bleken juist mijn lage zones 
minder goed/ breed te zijn, terwijl die juist 
erg belangrijk zijn voor een duursporter. 
Oftewel, ik train te hard. Sportfocus biedt 
naast de test ook trainingsbegeleiding aan. Ik 
besloot om hier gebruik van te gaan maken, 
benieuwd wat het resultaat zou zijn van train-
en met een ander inzicht. Je kunt ook zelf bij 
hem aangeven hoe vaak je graag traint, wat 
je gewend bent. Ik had aangegeven 4x tot 5x 
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Met sportfocus in training 
voor marathon Amsterdam

Dion Leemans

per week, maar dat ik zeker wel de baantrain-
ing bij Maresia wilde blijven volgen.  Toen ik  
weer naar buiten liep, kwam Claire net aan. 
Claire kwam voor de Bikefit. 
Ik heb vervolgens mijn gegevens ingevuld op 
de website intervals.icu. Ik heb toestemming 
gegeven, zodat er gegevens van Garmin/ 
Strava naar intervals gaan en vice-versa. Te-
vens Laurens als trainer aangemeld, zodat hij 
alle gegevens in kan zien. Trainingen die Lau-
rens op de agenda zet, worden automatisch 
opgenomen in de agenda van Garmin.
Intervals is heel uitgebreid in het laten zien 
van trainingsgegevens. Laurens kent alle ins 
en outs, maar ik beperk me meestal tot de 
hoofdlijnen. Je kunt duidelijk zien of je de 
training volgens planning hebt gedaan en er 
is een grafiek waar je kunt zien wat je voort-
gang is en of je niet te licht, of juist te zwaar 
hebt getraind. Laurens bewaakt de voort-
gang en via de chatfunctie krijg je nu en dan 
vragen, tips  of opmerkingen. Het is voor ie-
dereen wel interessant om eens op deze site 

Lees verder op pag. 27
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te kijken. Je moet je wel even aanmelden, 
maar je bent tot niets verplicht. 
Wat het op gaat leveren? Ik hoop op een moo-
ie tijd in Amsterdam. In elk geval interessant 
om eens op een andere manier te trainen. 
Tot op heden verveelt het niet. De trainingen 
zijn afwisselend en bieden ook voldoende 
uitdaging. Het voelt in elk geval goed. Op dit 
moment is het nog ruim 5 weken tot Amster-
dam. Hopelijk blijft alles heel. Het lijkt me een 
prachtig moment om te finishen in het Olym-
pisch Stadion, ik kijk er enorm naar uit! 
  

     

Vervolg verslag Peter - Ironman

doel was, de tijd deed er niet echt toe, ik ben 
bij het lopen ook direct gaan rekenen op welk 
tempo ik moest lopen om binnen de gestelde 
tijd binnen te komen, als ik alles gewandeld 
zou hebben zou het me waarschijnlijk ook 
nog lukken. Deze opgedane kennis heeft geen 
positieve uitwerking gehad op mijn looptijd, 
ik ben dan ook op een rustig tempo gestart en 
tussen de posten heb ik hardgelopen, bij de 
waterposten heb ik gewandeld en rustig alles 
wat nodig was tot me genomen.
Naarmate de wedstrijd vorderde en de tem-
peraturen nog steeds erg hoog waren ben ik 
steeds meer stukjes en later stukken gaan wan-
delen. Aangemoedigd door de vele enthousi-
aste Spanjaarden langs de kant en uiteraard 
onze eigen supporters ben ik met tranen in 
mijn ogen de laatste kilometers ingegaan, ik ga 
het gewoon halen dacht ik nog. Toen ik uitein-
delijk op de achtergrond de speaker hoorde 
en al dat publiek rijen dik aan de kant ons uit-
bundig toeschreeuwde , kreeg ik kippenvel en 
wist ik dat het het wachten de afgelopen 3 jaar 
meer dan waard was.
Peter YOU ARE AN IRONMAN
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Vervolg verslag Peter - Ironman
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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)  


