
Super weekend voor 19 Atla-atleten in Ford marathon Keulen. 

 
Atla – atleten zorgden afgelopen weekend voor een primeur binnen de club. Liefst 19 atleten 

met hun hele gevolg streken neer in de coulissen van Keulen. Een groot gedeelte was reeds op 

zaterdag aanwezig en zorgden natuurlijk voor de voorbereiding voor de andere atleten.  

Middels ons gerenommeerd GPS systeem probeerden onze intelligente rijders het hotel in 

Keulen te bereiken. De start was natuurlijk de parking van de Atla. Je wist onmiddellijk wie 

het meest geladen was voor deze marathon. Normaal komt hij te laat op de training, nu was 

hij als eerste aanwezig met zijn gevolg. Na een rondvraag door ondergetekende of iedereen 

zijn identiteitskaart bij had vertrokken we een half uurtje later met zijn allen richting Keulen.  

Eén auto kon echter niet vertrekken, de auto van de persoon die als eerste daar was!!!!!! 

Raden maar… 

Met zijn gedachte reeds in Keulen had hij vergeten het contact af te zetten, gevolg lege 

batterij. Ik dacht achteraf, als hij zijn contact ook zo vroeg aanzet zal zijn batterij in de 

marathon ook vlug leeg zijn. Uiteindelijk na een heel veel duw en trekwerk is hij toch kunnen 

starten. Meestal slecht begin, goed einde Jos. 

 

 
 

Ons GPS systeem bracht ons allen snel in Keulen. 

De tijd ging ook zeer snel voorbij want ik kan je zeggen als je een Henri in de auto hebt 

zitten, is het gieren en brullen tot dat je thuis bent. Zijn mond staat geen minuut stil en jullie 

weten natuurlijk waar zijn verhalen steeds over gaan………………… . 

 



Maar dan begon de ellende weer.  

Op 2 Km van het hotel zet Benny plots zijn wagen aan de kant. Hij stapt uit en loopt snel een 

kapsalon binnen. Niet om zijn haren in de plooi te laten leggen maar wel voor een sanitaire 

stop. 

Dan heb je nog van die vrouwen die denken dat ze slimmer zijn dan een GPS systeem en dan 

heb je van die onderdanige mannen die altijd maar luisteren. Het gevolg was voor onze auto 

dat we zonder problemen aan de andere kant van Keulen uitkwamen.  

De eersten wandelden om 11 uur 30 de foyer van het hotel binnen, de laatsten uiteindelijk om 

12 uur 45. 

 

Iedereen installeert zich vervolgens in haar/zijn kamer. Maar ook dit verloopt niet volledig 

zonder problemen. Annemie P. ruikt een lichte brandgeur in haar kamer. Plots ziet ze dat de 

hitte van een spotje een gaatje in haar toiletzak heeft gebrand. 

De kamers werden allemaal uitstekend bevonden. Elke kamer was bovendien uitgerust met 

een televisie. En de programma’s hierop waren ook de moeite. Vraag dit maar aan de 

kinderen van Jos B. Zij vonden dat er prachtige natuurfilms geprogrammeerd stonden. 

 

Nadat uiteindelijk iedereen geïnstalleerd was, werd de inwendige mens verzorgd. Met zo een  

grote groep van meer dan 30 mensen is dit een heel karwei. Na het eten zijn de dames gaan 

shoppen en de atleten hun nummers op gaan halen. Iedereen had alles bij.  

Behalve…ondergetekende. De identiteitskaart was thuis blijven liggen. Gelukkig toch zonder 

problemen het startnummer gekregen. 

In die grote hal voelde je reeds de spanning voor morgen. Hier gingen dikke prestaties 

geleverd worden. 

 

De reservering voor het avondeten met een dergelijke groep gezamenlijk was weer een grote 

opgave. De heren waren naar een eetcafé iets gaan drinken en dachten hier gelijktijdig de zaak 

voor s ávonds af te huren. Gelukkig was onze zelfstandige stukadoor Jos bij de pinken. Je 

voelde onmiddellijk dat hij meer van vrouwengevoel afwist dan de rest . Even wachten met 

reserveren want onze vrouwtjes gaan hier niet mee akkoord. Na heen en weer getelefoneer,  

kreeg hij gelijk. De dames hadden reeds een Italiaans plekje gereserveerd. Ik moet ook zeggen 

een prima locatie waar de ganse groep zeer ontspannen kon eten. 

 

 



 

Dan was het bedtijd. Voor sommigen toch. Anderen trokken nog even de bar van het hotel in 

of  gingen nog een kaartje leggen. Henri en Jos sliepen bij elkaar op een gezellig en knus 

kamertje. Henri had reeds de ganse dag amoureuze gedachten. Jos was eerst gaan slapen maar 

werd ‘s nachts wakker toen er een glad handje over zijn dijen begon te wrijven. Gelukkig was 

hij snel wakker want wat zou er anders gebeurt zijn !!!!!!! 

 

Zondagochtend om 8 uur 30 stond onze eerste atleet aan de start van de halve marathon. Ze 

zeggen wel eens dat die Hollanders allemaal zo puntje precies zijn, alles goed berekenen maar 

toch. In de Maasrun presteerde onze Carel het om juist boven de 40 minuten te lopen (40 min. 

en 2 sec.). en wat denk je dat hij in Keulen loopt op de halve , 1 uur 30 min. en 2 sec. Van 

zuinige Hollanders gesproken. 

 

De rest van de meute bereidde zich intussen voor op de marathon van 11 uur. Tijdens het 

ontbijt grote consternatie bij Jos Sw. . Hij had zogezegd zijn loopschoenen vergeten ( je moet 

wel weten dat hij het nogal eens presteert om te gaan trainen zonder loopschoenen) Onze 

verstrooide professor denk ik. Volgens zijn beste vrienden echter beginnend Alsheimer. 

De verbijstering was immens. Maar eigenlijk had hij het moeten weten. Henri op de kamer en 

Danny in de buurt. Zijn hele voorbereiding om zeep, ik denk dat daar ook de oorzaak ligt dat 

hij in de eindtijd op de marathon 1 sec. per km te kort kwam om onder de magische 3 uur 30 

te komen. Maar hem kennende zal dit nog een staartje gaan krijgen in de volgende maanden. 

 

Dan de wedstrijd zelf . Ik denk en ben daar nu zeker van dat Mieke de batterijen van Jos 

‘s nachts goed geladen heeft want een raket is door Keulen geraasd. Super Jos knalde door de 

magische grens van 3 uur.  Kort na Jos kwam de volgende raket van de Atla. Onze Rene 

verpulverde zijn besttijd met bijna 7 minuten. Prachtig kerel 3uur en 3 min. 

 

 
 



Ook Peter en Jos, onze trainer,  presteerden geweldig , onder de 3uur 30. Echter ik heb wel in 

de wandelgangen gehoord dat de oudste van de hele groep de ganse wedstrijd voor hun moest 

werken. Constant uit de wind en regen zetten. Toen het richting finish ging lieten ze hem 

echter vervolgens gewoon achter, ware sportvrienden noemt men dat. 

Ook de rest van al onze atleten, te weten Marie Jeanne, Els, Danny, Jos D., Benny, Peter, 

Mark, Serge, Leo, Jos N., Nico en Harry presteerden geweldig. Voor hun was het, net als voor 

Jos B., de eerste marathon en kijkende naar de weersomstandigheden allen supertijden. 

Bijkomend nog even vermelden dat Marie Jeanne, Els, Leo en Harry op een tijd van 4 jaar of 

minder zij van ‘Start to Run’ naar een marathon zijn doorgegroeid. 

 

Als voorlaatste toch ook onze Atla-supporters: Zij waren met velen daar. Voor de atleten toch 

wel een apart gevoel om midden in Keulen uitgebreid jouw naam te horen terwijl je aan het 

afzien bent. Zonder deze extra stimulans waren we nooit zover geraakt. Bedankt beste 

supporters. 

 

 
 

En als laatste een extra woordje van dank voor onze trainer. Jos je hebt ons allen met een 

super gevoel richting Keulen geloodst. Het was voor ons allen een prachtige ervaring en voor 

herhaling vatbaar. In die 14 weken van intensief trainen, zijn we als dikke kameraden aan 

deze zware opdracht kunnen beginnen. Je ziet, je hoeft geen gediplomeerd trainer te zijn om 

een dergelijke prestatie voor zo een grote groep te realiseren. Dit zullen we nooit vergeten. 

 

De oudste van de klas …….. 

 

 


