
Verslag van een Midwinter supporter 
 
De dag begon met vroeg opstaan omdat Noëlle, onze dochter, de kidsrun moest lopen en we 
daarvoor Oma moesten ophalen bij Berkenhove. Dat duurt dus sowieso altijd even omdat Oma 
immers het idee heeft dat iedereen alle tijd van de wereld heeft. Tijdsbesef en Alzheimer passen niet 
zo goed bij elkaar.  
Inmiddels sneeuwde het flink en was het maar 2 graden, dus best frisjes. Ik had 4 lagen bovenkleding 
aan, een maillot onder de broek, warme bouillon en chocolademelk in de rugzak, handenwarmers in 
de zakken, een bontmuts op de kop, een dikke sjaal om de nek, een toeter in de hand en een ballon 
met Good Luck boven mijn hoofd voor de herkenbaarheid. Op Nova Zembla of bij de Eskimo’s had ik 
niet opgevallen denk ik.  
Gelukkig werd het weer beter en wandelde we met jong en oud naar de startvakken van de kidsrun. 
Ik had een VIP kaart (relaties) en kon dus in alle rust en ruimte van koffie met lekkers in de tent aan 
de Loolaan genieten. Een mooie plek om mijn allerliefste aan te moedigen. Na dit prachtige begin 
met 1000 kinderen begon de strategie voor het op tijd op de juiste plekken staan. Met de fiets de 
Loolaan af, links de Jachtlaan op en ontelbare atleten, die aan het inlopen waren, zien te ontwijken. 
Het zou slordig zijn als je iemand aan zou rijden die dan niet meer de wedstrijd van zijn of haar leven 
kan lopen. Dat wil je niet op je geweten hebben. Op zich was dit dus al een zenuwslopend klusje. Het 
wemelt namelijk van de mensen overal. Bij de Bosweg de juiste positie ingenomen en hier kwamen 
er meer bevriende supporters bij zodat we een echte soort F-side vormden. 

Weldra kwam daar de eerste loper door. Onze eigen Dennis Licht. Mijn toeter die al warm was van 
de kidsrun kon weer veelvuldig in gebruik worden genomen want snel daarna kwamen daar de 
recreanten door. En niet eentje... nee.... duizenden. Vele loopmaatjes heb ik kunnen toeschreeuwen 
als ik tenminste niet aan het toeteren was. Na de grootste hoos lopers zijn we snel op de fiets 
gesprongen en in een record tempo naar de kop op de JC Wilslaan gestampt. Holy moly, in de bergen 
heb je ijle lucht en dat was hier ook vast het geval. Hijgend kwam ik net na de kopgroep op de 
kruising aan. Hetzelfde ritueel, schreeuwen, zingen, toeteren en alles eruit kramen wat je het hele 



jaar door eigenlijk met goed fatsoen niet durft te zeggen. Tegen mooie mannen “knappert” roepen 
en tegen minder mooie exemplaren gillen dat het er allemaal nog goed uitziet. Ook de laatste minder 
getrainde lopers waarvan je denkt “waar ben je in hemelsnaam aan begonnen” schreeuwen we net 
zo lang toe totdat er een lachje komt. Bij die laatste categorie die het echt zwaar heeft en nog 
langzamer gaan dan een schildpad met artrose roepen we niet meer “geniet er nog even van het is 
zo voorbij” want die mensen hebben dan echt in de gaten dat je liegt alsof het gedrukt staat en 
bovendien genieten ze niet meer. De wanhoop stond de arme zielen nabij. Daar pasten we de tekst 
aan met het lied “en we gaan nog niet naar huis, nog lange niet, nog lange niet“.  
Na de 16 km komt dan al weer de 25 km de berg op en aan de andere kant komen dan de snelle 
lopers van de 16 alweer terug. Op een gegeven moment ben je net een draaitol omdat je voor en 
achter je moet kijken.  
Net zoals wielrenners een bidon weggooien zo gooide onze Tineke haar handschoen naar het 
publiek. Ik wist deze met veel duwen en trekken tussen het krioelende publiek te bemachtigen en 
heb nu voor altijd een prachtig aandenken waarvoor mijn dankbaarheid. Wie wil er nu niet zo’n 
aandenken van zo’n topper hebben? Na de laatste loper van de 16 zijn we leuk midden op de weg 
naar de rotonde op de Amersfoortse weg gefietst omdat er toch geen auto’s aan zouden komen. 
Zoiets kun je normaliter ook niet doen! Een enkel hert probeert ook wel eens midden op de weg te 
lopen maar dat loopt meestal slecht af voor het dier.  
Op de rotonde namen we een prominente positie in en met een heuse ploeg trokken we elke loper 
lachend, klappend en zingend de rotonde om. Van de midwinter organisatie kregen we als trouwe 
supporters nog erwtensoep en tegen drie uur zakten we weer terug naar de JC Wilslaan berg. In de 
EHBO tent was verwarming maar ik moest goed opletten dat mijn ballonnetje niet tegen de 
gloeiende lampen kapot ging. De EHBO’ers hadden het druk. Niet met lopers maar met onderkoelde 
scouting gasten! Sommigen werden afgevoerd. Vreemd, dat zijn toch juist buiten-mensen?  
Weldra kwamen de eerste snelle lopers er alweer aan. Als je knippert met je ogen zijn ze al voorbij. 8 
km in ruim 22 minuten. Reken maar uit dan loop je bijna 21 km per uur. Dat doe ik in een tempo nog 
niet! Ook de wat minder getalenteerder lopers kwamen zwoegend de berg op. Met respect voor de 
lopers achter de rolstoelers trouwens. Bere zwaar. Ook hier weer, staandend op een betonblok, want 
ik heb mijn lengte niet zo mee, wat ik overigens ruimschoots met veel kabaal compenseer, juichte ik 
de loopmaatjes en vele anderen toe. In de eindfase ben ik snel naar beneden gefietst, links de 
Loolaan op om weer zigzaggend tussen de, dit keer gefinishte atleten, naar de VIP tent toe te komen 
zodat ik het laatste staartje van de 8 km kon zien finishen. Uiteraard waren mijn getrainde 
loopmaatjes allemaal voorbij. Ik zag Aad Steile met zijn 82 jaar nog even finishen, ogenschijnlijk fit. 
Wauw wat een respect! Na het laatste staartje chocolademelk zonder rum in Orpheus heb ik nog 
even de keel gesmeerd in de kroeg Het Nieuws van Apeldoorn en heb ik op de terugweg de ballon, 
die trouwe dienst had gedaan, bij de bejaarden in Kleinschalig wonen Berkenhove afgeleverd, die 
daar zielsblij mee waren. Dat wordt voetballen morgen dacht ik nog.  
En met dat beeld voor ogen fietste ik moe maar zeer voldaan laat in de avond naar huis. Ik heb van 
jullie genoten en een fantastische dag gehad. Ik hoop dat ik jullie nog lang mag aanmoedigen want 
zeg nou eerlijk zonder lopers valt er niks te supporteren.  
 
Messica van Veen 
 
 
 


