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@SpeakerBert
Marathontoppers

Op het podium en meer
RUNDJE MILL
CITTY HANZENLOOP
Zuthpen 16 mei 2021
5 kilometer
M65
Bertus van Kommer 3e
21.1 kilometer
V55
Marion Wenders
1e

0.39.29

0.28.13

SONNTAGS CHALLENGE
7,5 kilometer
M70
Bertus van Kommer 1e

1.00.00

2e

1.26.52

VIRTUELE RUN VAN RODEN
Roden 12 juni 2021
20 kilometer
M
Gijs Honing

3e

3.38.28

VELUWEZOOMTRAIL
Dieren 4 juli 2021
17 kilometer
M
Gert Jan Tichelaar
M45
Gert Jan Tichelaar

3e
1e

1.20.54
1.20.54

HEMA VOLKSLOOP
Weert 4 juli 2021
13.8 kilometer
M
Paul Peeters

1e

1.23.23

THE CLASSIC TESSENDERLO
Tessenderlo (België) 4 juli 2021
5,7 kilometer
M65
Johan van Santen
M70
Harrie Stempher

1e
1e

2e

0.16.06

3e

0.21.02

Het is een groot voorrecht om, als je al ruim 35 jaar
achter de microfoon staat, veel lopers van dichtbij
te mogen meemaken. Hiervan blijven de heren en
dames marathonlopers me het beste bij.

3.19.49

CHALLENGE VIRTUAL DU ADIDAS
5 kilometer
V51-60
Nicolette St-Bakvis 3e

UILENSTEDE POLDERLOOP
Amstelveen 7 juni 2021
10 kilometer
V
Marion Wenders

BAANLOOP JULI 2021
Aalsmeer 14 juli 2021
3 kilometer
M
Bob Renkema
5 kilometer
M
Oscar Smit
ZOMERAVONDCUP
Utrecht 14 juli 021
10 kilometer
M60
Ruud Verhoef
M65
Arie van der Ham

2e
3e

0.45.23
0.50.02

RUN & HELD FÜR DEUTSCHLAND
Virtueel 16 t/m 31 juli 2021
5 kilometer
M70
Bertus van Kommer 3e

0.37.28

MÄDELS LAUF ABEND
31 juli 2021
5 kilometer
V55
Nicolette St-Bakvis

0.29.26

3e

SUMMER CHALLENGE
Gijs Honing (M75) en Peter ven Veen (M70) nemen deel
aan de Summer Challenge van Lauf Weiter. Elke maand
wordt er een tussenstand gemaakt. In de stand van 21 juni
tot en met 21 juli gaan Gijs en Peter fier aan de leiding met
respectievelijk 824 en 777 gelopen kilometers.
RANGLIJSTEN 2020
Anja van Vliet en Arie van der Ham slaagden erin om tijdens
het “corona jaar 2020” alle afstanden voor de ranglijsten te
lopen. Ondanks het feit dat de ranglijsten gecombineerd
gaan worden met het loopjaar 2021, heeft het bestuur
gemeend een aandenken voor Anja en Arie ter beschikking te stellen. Anja ontving haar prijs tijdens de ALV en
Arie ontving deze met hulp van een pakketbezorging door
Nicolette Steegeling.

Bij het begin van mijn speakers carrière, midden
jaren 80, hadden we grote namen
als Gerard Nijboer, Cor Vriend, Marti
ten Kate, Jos Sasse, John Vermeule
en Kim Reynierse. Bij de dames was
Carla Beurskens een toonaangevende wereldtopper met ereplaatsen in
alle grote wereldmarathons. Het waren toppers die bijzondere prestaties
lieten zien, die je terug kon zien bij
Studio Sport of in de maandagkranten. Toppers die als training weken
van 200 kilometer of meer maakten
naast een gewone baan zonder de
moderne technische kennis en hulpmiddelen die de hedendaagse marathonlopers wel kunnen gebruiken.

Na mannen als Nijboer, Ten Kate en Vermeulen
kwam het tijdperk van Bert van Vlaanderen en
Aart Stigter. Van Vlaanderen was altijd bereid om
vooraf of achteraf voor een praatje naar de microfoon te komen en na zijn derde plaats bij het WK
1993 mocht ik hem jarenlang verwelkomen aan
de finish van menig Nederlandse wegwedstrijd
als ‘Bronzen Bert van Vlaanderen’. Het tijdperk
Van Vlaanderen werd weer gevolgd door het tijdperk Luc Krotwaar, Kamiel Maasse en Greg van
Hest. Ook allemaal toppers die zich graag lieten
zien in wegwedstrijden.

Anja van Vliet
rouwen 55

Arie van der Ham
mannen 65

Gert Jan Tichelaar
Veluwezoomtrail 3e Overall

De meest recente lichting hebben namen als Khalid Choukoud, Bart van Nunen, Michel Butter en
Abdi Nageeye. Stuk voor stuk hebben die zich

Gerard Nijboer liep geweldig in Amsterdam (2:09:01), maar ook op de
Europese kampioenschappen 1982
en bij de Olympische Spelen 1980
op de marathon. Ten Kate deed bij de
Olympische Spelen van 1988 zowel
de 10 kilometer als de marathon. De
Twent met de bekende pas en grote
Oakley zonnebril deed dat niet onverdienstelijk, 9e op de 10 kilometer
in 27.50 en 15e op de marathon. Die
eerdergenoemde groep toppers zie ik
nu nog zo lopen alsof het gisteren is.
Nederland had in die tijd toch al iets met de marathon getuige de wereldrecords van Carlos Lopes
en later Belayneh Densimo die in 1988 2:06:50
liep in Rotterdam. Ook daar was ik bij, maar dan
als toeschouwer. Met een dagkaart van 5 gulden
voor de Metro kon je toen al van punt naar punt.
Jarenlang heb ik die 2:06:50 mogen noemen als
wereldrecord.

0.36.42
0.39.52

bijvoorbeeld de Dam tot Damloop, de Zevenheuvelenloop of de MontferlandRun.

Ook de grote internationale namen op de marathon mocht ik in de wedstrijden begroeten. Namen als Mutai, Kimetto, Bekele en Gebrselassi,
maar ook Nadezhda Wijenberg, Lornah Kiplagat,
Tegla Loroupe en Paula Radcliffe liepen graag in

bewezen op de ruim 42 kilometer. Nageeye heb
ik in de wedstrijden vanaf 2013 ontmoet. Een aimabele loper die zich vaak van voren liet zien in
de Amsterdam Marathon en de Groet uit Schoorl
Run. Maar hij was ook niet te beroerd om de prijsuitreiking te doen van de Zevenheuvelennacht.
Nageeye is een trainingsmaat van een andere
toploper die ik al een aantal jaren zie in Nederlandse wegwedstrijden, Bashir Abdi. Bashir won al een aantal wedstrijden waaronder
de zware Zandvoort circuitrun (circuit, strand
en centrum Zandvoort) en ook al de Dam tot
Damloop.
Wat een genot was het voor mij om in Sapporo
en bij ons midden in de nacht beide lopers te zien
rennen richting de warme finish. Kipchoge was
never nooit meer te achterhalen, maar ze werden in een spannende en ontroerende eindsprint
tweede en derde. Het lijkt een lange tijd van Gerard Nijboer 1980 naar Abdi Nageeye in 2021,
maar ik ben blij dat ik het als speaker allemaal van
dichtbij mag meemaken. Ik verheug me daarom
ook al op het moment dat ik beide lopers mag
gaan aankondigen in Nederland: ‘Zilveren Abdi
Nageeye en Bronzen Bashir Abdi.’
Bert Pessink

Bert van Vlaanderen eigen foto

