
De ene verjaardag is de andere niet. 

Om de 365 dagen komt er een hoger getalleke op de teller, en als dat niet zo is dan stopt het.   

• Sommigen hebben liefst dat die verjaardag rustig voorbij gaat zonder extra poespas. 

• Anderen gaan naar de bakker, kopen een taart en zingen “lang zal hij/zij leven” met 

kinderen en kleinkinderen. 

• Maar er zijn er ook die er een groot feest van willen maken.  Zij leggen een ganse stad 

lam, zorgen onderweg voor straatanimatie op bijna elke hoek van de straat (foto 1 en 2), 

nodigen alle rappe politieagenten van gans Europa uit en zorgen dat niemand anders op 

de wegen komt (foto 3), huren een verdiep van een hotel af in het centrum van 

Eindhoven en noemen dat het “Belgian house”.  Daarbovenop zorgen zij nog voor de 

kers op de taart door Vlaams en Belgisch kampioen te worden.  Hoeveel mooier kan je 

een verjaardag dromen! 

 
 

 



 
En de jarige Bart Van Nijlen was helemaal niet racistisch want ook donkergekleurde 

vrienden mochten mee komen zo lang ze maar niet in de weg lopen! 

 



Er waren nog 2 lopers van onze groep die op Bart zijn feestje kwamen lopen, nl. Nick 

Smans en Benny Tops.  Omdat ik (Roger) niet meer kan volgen mocht ik mijne fiets 

meebrengen. 

De marathon 

Reeds jaren is Eindhoven een “snelle” marathon.  Mooi parkoers, brede lanen, goei 

hazen, heel veel enthousiast roepende en applaudisserende supporters en heel veel 

lopers maar toch niet te veel.  Je loopt er nooit alleen en wordt opgezweept door de 

muziekmakers.  Om 9 uur was het maar 3°Cin de schaduw en bij het vertrek was het nog 

onder de 10 graden.  Een lekker zonnetje en weinig wind.  Alles was aanwezig om een 

goei resultaat te halen. 

De laatste week had de trainer een paar keer gewezen op de grootste fout tijdens de 

wedstrijddag en dat is te snel vertrekken.  Je mag ’s morgens havermout eten, of 

boterhammen met choco, of rijpe bananen, of 3 keer klaarkomen tijdens het vrijen.  Het 

is allemaal van ondergeschikt belang.  Als je op het juiste tempo vertrekt komt alles 

goed.  

De doelen 

De trainer had wat berekeningen gemaakt om te zien welke tijden realistisch waren bij 

ideale omstandigheden.  Voor Nick was dat 2 uur 35 en dat is 3 minuten sneller dan vorig 

jaar op het BK in Antwerpen.  Voor Bart was dat onder de 3 uur.  Zij waren beiden 

akkoord met het doel.  Voor Benny was een eindtijd voorspellen moeilijker want hij had 

de laatste tijd geen wedstrijd meer gelopen en was op onze uurloop moeten stoppen 

door een pijnlijke hamstring.  Ik hoopte op 3 uur 20 maar Benny zou tevreden zijn meet 

3 uur 30. 

Voor Nick was er nog een tweede doel.  Hij was geselecteerd als lid van het zestal 

Belgische politieagenten voor het Europees kampioenschap marathon.  Dit is wel een 

select groepke waar je niet zomaar in geraakt.  Er was een individueel kampioenschap en 

een ploegenkampioenschap waar de 4 snelsten van ieder land voor in aanmerking 

komen.  De hoop van de Belgische ploeg was om onder de 10 uur te blijven voor de 4 

lopers samen, dat is <2 uur 30 gemiddeld!  Als Nick zijn vooropgestelde tijd kon lopen 

maakte hij ook kans om op het podium te staan bij de Plus40 van het Vlaams/Belgisch 

kampioenschap. 

Bart was al even niet meer onder de 3 uur geraakt en omdat hij vandaag Plus60 werd 

hoopte hij ook op het BK podium. 

 

Tijd voorspellen 

Het is niet zo moeilijk om een mogelijke eindtijd op de marathon te voorspellen.  Er zijn 

3 parameters die je moet kennen. 



1. Heeft de loper het trainingsschema goed afgewerkt?  Heeft hij/zij alles gedaan 

wat moest?  Zijn er blessures geweest? 

2. Wat was de tijd van een recente wedstrijd of testloop.  Heeft hij/zij daar voluit 

gelopen of niet? 

3. Wil de loper er echt voor gaan of is aankomen genoeg? Zonder echte motivatie 

om er iets van te maken kom je nooit aan een optimale tijd want 42 km is lang. 

Als je deze 3 parameters kent kan je bij benadering zeggen wanneer de loper gaat 

aankomen.  Maar er kunnen nog veel dingen gebeuren die het resultaat zullen 

beinvloeden. 

• Is het een snel parkoers? 

• Is er veel wind? 

• Is het te warm? 

• Is de loper te snel vertrokken? 

Een echt goede tijd lopen hangt dus af van veel factoren en daardoor lukt het niet ieder 

jaar en train je dikwijls zonder er direct voor beloond te worden. 

 

De wedstrijd 

Nick mocht in de tweede groep vertrekken met de atleten voor het Europees 

kampioenschap voor politiediensten.  Zo zat hij direct goed zonder wringen of duwen.  

Achter de grote groep zwarte lopers liepen 2 Oostenrijkse politieagenten en verderop 

zag je alle mogelijke Europese lopers.  Zo te zien zijn er velen bij de politie die lang snel 

kunnen lopen.  Het kan ook zijn dat in sommige landen de lopers mogen trainen onder 

de uren.  Voor Nick geldt dat in elk geval nog niet.  Nick liep vanaf het begin helemaal op 

schema en kende rond de 35ste kilometer een licht verval maar maakte dat weer goed 

met een sterke laatste 4 km.  Tot 30 km liep hij aan 3’40/km, dan 5 km aan 3’46/km, dan 

weer 3’39/km en de laatste 2 km aan 3’32/km! Hij behaalde zo het beoogde doel en een 

bronzen medaille in de Plus40!  

Zijn ploegmaten bij de politie deden het ook allemaal goed. 2u27; 2u28; 2u34, 2u34 voor 

Nick die 20 seconden achter zijn Belgische collega aankwam op de 30ste politieplaats.  In 

het landenklassement werden ze 4de in 10 uur en 6 minuten. 



   
Nick in het begin en op het einde 

 

Bart was ook van voor gaan aanschuiven en hij had een bevriende loper meegebracht als 

persoonlijke haas.  Alles verliep prima en het beoogde tempo werd goed aangehouden.  

Bart liep meer naast zijn haas dan er achter maar het tempo bleef goed en alle doelen 

werden gehaald.  Onder de 3 uur en Belgisch kampioen bij de Plus60! Wauw! Was dit nu 

zijn laatste sub 3 uur? 

 

Bart met haas Carl naast zich. 



Benny zag ik enkel in het begin en later vanaf kilometer 39.  Toen was hij duidelijk nog 

fris en raapte nog tientallen lopers op tot aan de finish.  Goed geëindigd dus komen er 

zeker nog meer marathons. 

    
Benny start met frisse tred maar zakt op het einde toch iets meer door de knieën. 

  

Podium 

Enkele uren later volgde dan de huldiging van de medaillewinnaars die zowel een 

Vlaamse als een Belgische medaille kregen.  Twee vliegen in één klap! 

Loper Tijd Belgische plaats Leeftijdscategorie België 

Nick 2u34’58 23 3de Plus40 

Bart 2u58’10 70 1ste Plus60 

Benny 3u25’18 ? ? 

 



 

Wat vonden zij er zelf van? 

Nick:  

Ja, ik had eerst geen woorden. Nu beginnen ze te komen... 

Als deelnemer aan een Europees kampioenschap voor politiediensten had ik uiteraard 

de luxe om sinds vrijdag in Eindhoven met ons team Belgium op hotel op afzondering te 

zijn. Gedreven door Belgische en Europese toppers groeit er dan het gevoel dat hier 

geschiedenis kan worden geschreven. Eten, rusten en loslopen deden we vrijdag en 

zaterdag. Als inspirator van het team deelde ik op zondagmorgen in onze WhatsApp 

groep een foto van de opkomende zon met de vermelding. 

Goed morning team Belgium 

Vandaag worden we als stervelingen wakker 

Straks geen we slapen als legendes 

Iedereen direct gefocust, gedreven en klaar om zijn doel te bereiken! 

Teamgenoten zeggen hier dat er ook een coach in mij zit en onze groep kan inspireren.  

Dat voelt heel bijzonder vandaar mijn diep respect voor mijn trainer Roger! 

Ontbijt om 6u30: 6 witte boterhammekes, 3 maïs boterhammekes met confituur en 

honing en telkens met een klein beetje smeerboter. Een koffie en een halve liter 

sportdrank erbij. Om 7u nog 2 american pancakes (1cm dik en 6cm doorsnee) met 

rietsuiker... lekker! 

Dan klaarmaken. 8u de bus op naar het politiebureau van Eindhoven vlak naast de start 

waar we met 248 Europese politie mannen en vrouwen de refter inpalmen. 

Al die mooie nationale truitjes,  maar onze witte met de driekleur geeft het meeste 

kracht. 

9u30, 10 minuten opwarmen rond het stadion van PSV Eindhoven. De luxe dat we geen 

gedrum hebben in startvakken. Nog een grote boodschap in de dixie en dan weet je dat 

het goed zit! 

9u55 aan de start. 1 gelleke met een beetje water. 

Bart zie ik jammer genoeg niet. Roger wel en ik zeg dat we met het EK absoluut niets 

mogen aannemen, zelfs geen water om ons te verfrissen. Anders riskeren we een DNF. 

10u00 pang, Start 

10u00:02 loop ik over de meet en zet mijn horloge aan. 

Focus, niet te snel starten. 2 ploegmaten zoeken in de drukte van zo een start en tempo 

maken. Alle 3 met ambitie 3'39" à 3'40" te pacen. We zitten binnen de eerste kilometer 

met 3 samen en ik bepaal het tempo. We zien echter dat er een groep 20 m voor ons 

samen zit en mooi gepakt loopt. Het wordt op 3 kilometer een 30 meter en ik doe nog 

steeds mee het werk in ons groepje. 



Dju, treintje gemist. 1 ploegmakker zegt dat hij t gat dicht loopt. De andere wil niet en ik 

twijfel. Er loopt 3 man uit onze groep weg en 1 Belg gaat mee. Op km 5 is het gat nog 

gelijk en zie ik de teammaat lekker achteraan in de goede groep zitten. Ik maak gebruik 

van de bevoorrading om ook de sprong te wagen. Dit lukt goed, korte inspanning en dan 

in de groep nestelen. Dan is het "gewoon" volgen. Ik moest niet meer naar het tempo 

kijken want hier gingen ze voor 2u35, dat was duidelijk aan de mooie pace. Ik loop heel 

de tijd mooi op de 2e lijn in de groep van 30 man. Ik voel me lekker, het tempo van de 

uurloop loopt mooi, na een uur wedstrijd denk je dan,... lukt dit ook 2 uur en half? 

Ja, dat moet maar. 

21km weg, ik zit al wat meer vooraan in de groep die slinkt naar een 15 a 18man. Ik weet 

wat er nog moet komen op km 33 tot 37 en besluit wat mee te werken om de goede 

pace te houden zodat ik me wind op in het lastige stuk kan verstoppen (zogezegd moe). 

Het plan werkt al schiet er wind op op km 33 nog maar 6 a 7 man over waaronder wel de 

5e vrouw met pacer. Maar die zijn maar 1m55 en 1m60 groot. 

Ik spreek met mijn teammaat die er nog altijd bij is af om elk 4x500m kop te doen en zo 

lopen we mooi dat lastige stuk door. Roger moedigt ons aan tot op 39km, dan keert hij 

om naar Bart. Nog 10 minuutjes is het laatste dat gij zegt, komaan hé!  

Op km 40 staan collega's en familie die uit hun dak gaan, dat geeft me vleugels voor een 

ferme eindsprint van 2,4km. Ik raap er daar nog velen op en snel de 3e Keniaanse vrouw 

in koers voorbij in de laatste bocht. Nog 800m, dat kan je spurten Nick, volgende keer 

kijk ik op de horloge bij 400m, dat kan je hard sporten Nick, ik praat me moed in en denk 

enkel aan ademen en rennen, ik zie de klok tikken boven de finish,... 2u34'48" nog 12 

seconden om die afstand te overbruggen,... ik kom binnen op 2u34'58" op de klok. 

Dolgelukkig! 

Bedankt Roger 

Bedankt Bart, dat ik je 60e op deze manier mee mocht vieren! 

Nick 

 

Bart:  

Dag Roger, Nick, Benny en clubgenoten 

Terwijl het jachtseizoen in de Vlaamse restaurants stilaan op gang komt heb ik gisteren 

mijn jachtseizoen met succes afgesloten... de jacht op een marathon onder de drie uur. 

Wanneer ik dit schrijf denk ik nu al: “Wie gaat dan nog geloven?”. En toch, ik ga nog 

steeds mijn best blijven doen om te proberen mooie resultaten neer te zetten, de inzet 

zal even groot zijn als voordien maar de drie uren grens hoeft niet meer. Even terug naar 

de wedstrijd van gisteren, of beter nog, naar de zenuwslopende periode die eraan 

voorafging. Nick sprak in zijn verslag al lovende woorden over onze trainer. Ik kan dit 

alleen maar bijtreden en er zelfs nog een klein schepje bovenop doen. Roger, een 



inspirator die niet alleen het uiterste uit z’n atleet kan halen, maar ook een motivator die 

voorspellingen te voorschijn tovert op basis van behaalde trainingsresultaten, alsook een 

bakermat om op terug te vallen wanneer de onzekerheid opduikt om het verwachte 

resultaat te behalen. Ook mag je de kracht niet onderschatten die ik heb geput uit mijn 

clubgenoten. Zij zijn er steeds om zowel de trainingen kleur te geven, om tezamen 

plezier te blijven vinden in het lopen alsook om succes te wensen aan de ‘vooravond’ 

van de wedstrijd. De marathon zelf dan… ik had gevraagd aan een loopmaat, Carl om 

voor mij te pacen gedurende de eerste tweeënveertig kilometer  en af en toe de 

tussentijden in het oog te houden. Hij heeft deze taak met verve uitgevoerd. We zijn 

steeds aan een constant tempo blijven lopen en hier en daar dook de trainer op als een 

‘duiveltje uit een doosje’ om ons geruststellende woorden toe te roepen dat het 

allemaal goed ging komen! En zo geschiedde, 2u58’10’’ met als bonus de Belgische titel 

bij de M60. En dan aan de finish een moment om nooit meer te vergeten, een stevige 

handdruk van de Nick, ik viel hem in de armen (PS kwam net tot aan zijn oksels), een 

gevoel van wederzijds respect dat zal bijblijven en ik nu al aan mijn kleinkinderen kan 

vertellen! Als ik dan toch nog ergens vlugger in ben dan de Nick… dan zijn het 

kleinkinderen.  

 
Nick al gerecupereerd en Bart juist aangekomen. 

Met sportieve en gelukkige groetjes,  

Bart. 



Benny:  

Na een goeie nachtrust ben ik goed uitgerust  kunnen starten. Eerst nog een flinke 

wandeling door Eindhoven om mijn nummer op te halen en een stukje inlopen. 

Dan ben ik rustig gestart achter de pacers van 3:30 maar die ben ik na 3 km voorbij 

gelopen.  

Daarna tot km 10 in het spoor van een paar andere lopers. Daar ben ik Nick gekruist en 

erop geroepen  maar ik denk niet dat hij dit gemerkt heeft. Ik had toen nog veel tijd om 

rond te kijken. 

Dan ben ik zelf mijn tempo beginnen lopen omdat het groepje alsmaar kleiner werd.  

Dit ging heel goed tot op km 33 waar ik een kleine kramp in mijn bil voelde en eventjes 

gestapt heb tot de kramp weg was. Vanaf daar heb ik het tempo iets moeten laten 

zakken en heb ik in de bevoorradingen meer tijd gepakt voor te drinken. Dan kwam ik 

Roger terug tegen op km 37 en dat gaf mij weer een flinke boost om iets terug te 

versnellen. Waarvoor dank. Vanaf het PSV-stadion ben ik terug zo snel beginnen lopen 

als ik kon. Achter elke bocht kijken waar de finish was. Wat was ik blij dat ik over die 

meet kwam in 3u25 min en 18 sec. 

Merci  Roger voor de schema's  en goede raad.  

Ook Merci aan alle andere lopers voor de aangename trainingen en goede raad.  

Nick en Bart proficiat met jullie knappe prestaties en daarbij horende medailles. 

Nu even rust tot over een week. 

 

Groeten Benny  

 

 

 

 

 


