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voor mij een goede tijd. Het bleek dat ik nog vlakbij
Denise (4.31.23) en Miranda (4.30.15) was binnengekomen. Die twee zijn de tweede ronde zichzelf
tegengekomen en dan zijn die onverharde heuvels
echte krengen. André is nog jong en liep een zeer
verdienstelijke 3.44.37.

De after party

wel het een kleine marathon is (129 finishers op de
hele en 170 op de halve) was alles tiptop geregeld.
Goede kilometermarkers, goede en enthousiaste
mensen bij de waterposten en zelfs af en toe publiek, waarschijnlijk niet lopende familieleden van
deelnemers. De tweede ronde was voor ons een
beetje levendiger omdat er ook de mensen van
de halve marathon tussen liepen. Het weer bleef
om hard te lopen heel goed. Niet warm, niet veel
wind en maar af en toe een drupje regen. Ik voelde
me eigenlijk prima en ik kwam binnen na 4.34.24,

Iedereen tevreden, medaille binnen en lekker aan
een biertje. Op Spitsbergen kun je op vertoon van je
vliegticket een stempel krijgen met een soort voucher erop voor een beperkte hoeveelheid drank.
Dus bv. 18 blikken bier en een fles sterke drank. Op
vertoon hiervan kun je dit goedkoop kopen (voor
Noorse begrippen) en op is op. Ook weer iets speciaals natuurlijk. Zaterdagavond zijn we naar het
diner met prijsuitreiking geweest, hoewel we voor
de uitreiking alweer teruggingen. Daardoor konden
we Erben niet zien, die tweede was geworden op de
marathon.
Na een verdiende rustige avond hebben we (Wim
en Miranda) zondag nog een boottocht gemaakt
naar een grote gletsjer en een verlaten Russisch
dorp, Pyramiden. Denise en André zijn gaan kajakken en Roberto op fototocht.
Kortom: een marathon voor de liefhebbers en zeer
speciaal!

Topdeelnemersveld ERMELOOP krijgt vorm
Zaterdagavond 18 augustus 2018 zal in het centrum van
Ermelo voor de 1e keer de ‘ERMELOOP’ worden georganiseerd.
Het sterke deelnemersveld voor deze loop krijgt al enige
vorm. Verschillende atleten zijn voor het hoofdnummer
de NERO-Ermeloop 10km gecontracteerd en komen dit
weekend naar Ermelo. Zoals het er nu naar uitziet zal het
door de winkelstraat van Ermelo een geweldig schouwspel
worden. Zo zal er een strijd tussen de topatleten uit verschillende nationaliteiten plaatsvinden.

Wat is het niet geweldig om tussen dit geweld als recreant je eigen wedstrijd te kunnen lopen? We zullen op het
Raadhuisplein in Ermelo ook deze ‘toppers’ als onze gast
ontvangen. De voorinschrijving via www.ermeloop.nl eindigt 9 augustus.

Om al wat namen van topatleten prijs te geven zal zeker
bij de mannen een onderling duel ontstaan tussen Hicham Amghar uit Marokko (Halve mar. Marrakech (MAR)
1:00:23 en 10km Agadir (MAR) 28:22min), Tefera Mosica
uit Ethiopië (10 km Abu Dhabi (UAE) 29:17), en Onesphore Nzikwikunda uit Burundi (10km 2017 in Valencia (ESP)
28:55 en 10 Miles in Amsterdam 48:47).
Bij de vrouwen zal voor de eindzege, Cavaline Nahimana
uit Burundi (10km in 2017 Kocaeli (TUR) 34:41 en in 2018
op de 15 km van Valencia (ESP) 52:48), een belangrijke
kandidaat zijn.

Wim Verhage

DE 35e WALLENLOOP
EEN RECREATIEVE LOOP OVER DE WALLEN
EN 5KM PARCOURS RONDOM HEUSDEN

Inschrijfgeld:
lStartlocatie:

€ 3,00 per persoon
Kantine Nautical Service Heusden B.V
Scheepswerf 1, Heusden

Voor meer informatie ga naar www.inion.nl
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bel 06-50266333
Nieuwe Startlocatie!

