Kees Elzinga Halve Marathon
Door Frank Ottenhof
In verband met mijn geplande marathon eind
oktober leek het me verstandig nog even een wat
langere wedstrijd te lopen. Zaterdag 12 oktober
stond in Meppel de Kees Elzinga halve marathon in
de loopkalender dus om een uur of tien maar eens
in de auto gesprongen en met goede zin op pad.
Was het de bedoeling vast een beetje te wennen
aan de herfstachtige omstandigheden (de
voorspellingen waren serieus nat/koud/wind),
bleef het echter de hele wedstrijd droog en kwam
de laatste kilometers het zonnetje zowaar nog
even te voorschijn (een beetje loper heeft echt
altijd een reden om te klagen).
Normaal gesproken loop ik de wat kleinere loopjes (qua aantal lopers), maar deze wedstrijd valt
duidelijk niet in deze categorie. Tijdens het inschrijven was het al goed druk. De wedstrijd wordt
georganiseerd door atletiekvereniging De Sprinter uit Meppel en ondanks dat de vereniging de
beschikking heeft over een mooie atletiekbaan en nette accommodatie bleek de kleedruimte van de
heren niet toereikend voor het aantal deelnemers en met name de concentratie van onwelriekende
dampen der grote aantal gespannen mannen deed mij besluiten om me toch maar buiten om te
kleden. Hoe één en ander voor elkaar is in de dameskleedkamer heb ik niet onderzocht.
De Elzinga Halve marathon slingert zich, na de start onder de A32 en over de A28, zo een beetje door
het Reestdal en ik moet zeggen: als je het plaatje zo ziet dan is het wel een heel erg groene wedstrijd.
Helaas lag het tempo (voor mijn doen) wat aan de hoge kant en derhalve ben ik niet echt in de
gelegenheid geweest om van de omgeving te genieten. Verder hebben ze het wel aardig voor elkaar
bij de wedstrijd want ondanks dat er een aantal snelwegtoeritten moet worden overgestoken hoef je
als loper niet te wachten op groen licht. Als automobilist heb je dan gewoon even pech. Petje af voor
de organisatie want op de grote kruispunten stonden soms wel vier vrijwilligers het verkeer tegen te
houden.
Ondanks een voor mijn gevoel hoog tempo viel de tijd 1:38:56 een beetje tegen. Echter nadat ik de
uitslagen even had opgezocht (want dat is toch wel het leuke van een wedstrijd lopen) bleek dat ik
toch nummer 20 van de 64 was in de categorie 39+.

