
 

 
Hola chicos et chicas ! 
 
’t Is weeral achter de rug: de Ironman van Lanzarote, het grote doel van de eerste 
seizoenshelft. Zo’n Ironman is altijd een bijzondere gebeurtenis waarbij steeds een weekje 
vakantie hoort, ’t is per slot van rekening maar een hobby hé. Het obligate verslagje: 
 
De voorbereiding: 
Als ik schrijf dat het een koude, barre winter was, zullen jullie niet uit de lucht vallen zeker. 
Daardoor kwamen de fietskilometers wat later op gang dan voorgaande jaren, maar niet 
getreurd er kon altijd nog wat meer gezwommen worden. Kort samengevat verliep de 
conditie-opbouw vrij behoorlijk tot ergens eind april. Ik had mij, dankzij een paar 
feestdagen, gewaagd aan een zwaardere trainingsweek dan gemiddeld. Die week zelf 
gingen alle trainingen netjes, een loopwedstrijdje werd goed verteerd, maar nadien volgde 
een weerbots. Vijf dagen buiten strijd en meteen een kruis over mijn eerste en enige LD-
duathlon in de voorbereiding naar Lanzarote toe. 
Geen man over boord, nog een maand te gaan. Nadien volgde een tweede stevige week, 
deze keer zelfs op het beloofde eiland zelf! Prachtige trainingsomstandigheden en ideaal 
om het parcours tot in de puntjes te verkennen, samen met snelle vriend Jan N, 
clubmakker en medestarter. Een week is kort en we wilden er het maximum uithalen, 
gevolg: een paar dagen na thuiskomst weerbots 2. En wederom 5 dagen ‘platte’ rust, doch 
dit keer op slechts 8 dagen van de race-day. Dat doet uiteraard niet veel goed aan het 
zelfvertrouwen, loop- en zwemtrainingen geschrapt en in de laatste lange fietsrit werd ik 
nog van ’t kaske naar de muur gereden. Pffft… 
 
Coach Loïc benadrukte vlak voor afreis nogmaals dat een Ironman 50% mentaal gestreden 
wordt, hij kan het weten met zo’n palmares. Woensdagochtend vroeg vertrokken Isabel, 
ikzelf, Jan, Caro, Lore en Christof richting ’t zuiden om aldaar aangekomen Rudi, 
Annemarie, Benny en Julia te vervoegen. Een stralend zonnetje, een schitterend all-in 
hotel, een stevig middagdutje en de laatste rechte lijn naar de start was ingezet.  
 
Ter info: trainingsgemiddelde gedurende de 20 voorgaande weken: 15u/week – 10km 
zwemmen – 234km fietsen – 50km lopen 
 
De dagen vooraf: 
Het parcours van de Ironman van Lanzarote mag dan wel de zwaarste, 
eerlijkste en misschien wel de mooiste van het ganse circuit zijn, de 
organisatie is dat zeker niet. ’t Is allemaal wat met de zuiderse 
mentaliteit, ’t steekt m.a.w zo nauw niet.  
Op vrijdagmiddag stonden onze fietskes klaar in de wisselzone, wisten 
we waar de zwemstart was en hing onze loopzak aan het correcte 
haakje, da’s voldoende. 
 
Raceday: 
Vier uur ’s ochtends het witte boterhammen met confituur-ontbijt (mijn 
sportcake was mislukt), per boterham nog een wc-bezoekje en om 5u al 



 

stonden we met z’n vijven in de wisselzone. Zo vroeg stond ik er nog nooit !! Het voordeel 
is dat je tijd genoeg hebt natuurlijk, het gevolg is dat je begint te treuzelen. M.a.w, Jan en 
ikzelf stonden pas om 6u50 midden in het grote pak te wachten op het startschot. 
 
Op zich geen drama uiteraard, het zwemmen is voor mij het minst belangrijke onderdeel. 
En mijn wedstrijdtactiek was deze keer heel simpel: al de rest speelt geen rol, geen 
plaatsen, tussentijden of gemiddelde snelheden, ik ging alleen rekening houden met 
mezelf. 
 
Zwemmen 3.8km: 
7u00, paf! We zijn weg, met z’n allen door een smalle startboog schuifelen en in ’t water 
wandelen. Naar goede gewoonte schuif ik direct naar de rechterzijde om zo weinig mogelijk 
klop te krijgen in de beginfase. Ik blijk niet de enigste te zijn met dit plan en gedurende de 
ganse eerste ronde is het vrij ellendig zwemmen. Ruim 31min (ai!) en eventjes aan land. 
De tweede ronde gaat iets vlotter maar een vrolijke plons is het nooit geweest. Aan land in 
61 minuten (280e), de tweede lap was gelukkig beduidend sneller. Ik heb ook gans de rit 
het gevoel gehad dat ik sneller kon zwemmen, maar door steeds op andere deelnemers te 
botsen is het er niet echt uitgekomen. In ieder geval een opsteker om te blijven zwemmen 
de komende maanden. 
 
Fietsen 180km: 
Vlotte wissel net achter snelle vriend Jan, schoentjes aan, energybar 
binnen en we zijn weg. Het gaat van in ’t begin zeer vlot en ik haal in 
het eerste deel massa’s volk in, o.a Ironrudi (die zat dus ook goed na ‘t 
zwemmen). Mr.De Doncker telt mij op de Timanfaya al als 60e, 
wanneer ik net Bella Bayliss passeer. Een twintigtal kilometer later 
haal ik trainingsmakker en dorpsgenoot Barry Schrooyen bij op de weg 
naar La Santa, yiehaa! Ondertussen ben ik één keer bijgehaald door 
een tragere zwemmer... één seconde aarzel ik om eventueel mee aan 
te pikken, maar neen: eigen wedstrijd, da’s wat telt! 
Bij Teguise, nagenoeg halfweg, staat een joelende bende 
hanekammen mij aan te moedigen: zowaar de familie Schrooyen. Eén 
woord: schitterend!!! 
De lange klim naar Haria gaat als een trein en het deelnemersveld 
voor mij bestaat uit nog hier en daar een fietsende enkeling. Beetje 
spijtig was dat de wind vrij beperkt was die dag, zeker in vgl. met het 
trainingsweekje van een maandje voordien: stoempen is nl. mijn 
specialiteit. Maar het blijven toch nog steeds 2600 hm en blijkbaar klim 
ik een stuk vlotter dan mijn kompanen rondom mij, want niemand maakt 
ook maar aanstalten om aan te pikken. 
Een kleine verrassing beleef ik op de Mirador alwaar ik 2-voudig 
winnaar Juhansson inhaal. Deze kolos en hardrijder pur-sang heeft 
voor een 42-21 als kleinste verzet gekozen, vermoed ik, want hij krijgt 
dit bergop amper rondgestoempt. Ik voel mij zowaar een Contadorreke 
als ik hem passeer. “Come on, Ain!”  ‘Yeah, mrrh, pffrr’   “Nice bike, 
Ain!” (ter info: we rijden met dezelfde Argon 18 – E114)   ‘Yez yez, the seem’, 
mompelt hij met een schitterend Mc Bain-accent, hilarisch !   
In de lange afdaling haal ik de nr 4 van vorig jaar (Gregorio of zoiets) 
bij, alsook nog een age-grouper. En vanaf dan rij ik solo, niets of 
niemand meer te zien. De spirit zit goed en de laatste klim richting Teguise  



 

gaat zeer vlot, om boven wederom overstelpt te worden door het enthousiasme van de 
Schrooyens, zalig. 
De laatste 20km gaan echter iets minder dan ik voordien verhoopt had. Je hebt dan al 
natuurlijk 160km liggen beuken en blijkbaar heb ik niet al mijn gellekes opgegeten, 
waardoor het energiepeil een beetje begint te dalen. 
Mr. De Doncker telt mij deze keer rond de 20e plaats, komaan nog efkens stoempen tot de 
wissel! 
 
Eenmaal terug aangekomen in Puerto del Carmen beginnen de mensen spontaan te 
applaudisseren, ik moet geen tekeningske maken om te verduidelijken dat zoiets iets doet 
met een mens. 
 
Fietstijd 5u05 (12e tijd) – 20e plaats overall (1e agegroup 30-34) 
 
Lopen 42.2km: 
Wederom vlotte wissel, klakske, brilleke, inpappen, that’s it. 
Als je na ruim 5uur van de fiets stapt, is dat altijd op een vreemde 
manier een verademing. Het is zelfs zaak je in de begin-km’s van de 
marathon niet te vergalopperen. Na 3km spring ik even een dixi 
binnen voor een plaspauze. Terug op de baan, sluit Gregorio aan. Nu 
is hij het die te snel gaat voor mij en ik besluit wijselijk mijn eigen 
tempo te lopen. Wat mij toen een beetje zorgen begint te baren is 
mijn lage hartslag. Amper 149 na ruim 6uur inspanning is niet veel bij 
zo’n loopsnelheid. Waar ik een beetje voor vreesde begint voelbaar 
te worden: het energievat is niet voldoende bijgeladen geweest 
tijdens het fietsen.  
Tijdens zo’n marathon bestaat mijn bevoorrading louter uit cola 
drinken aan elke bevoorrading. Echter op enkele plaatsen zijn de 
vrijwilligers (vaak jonge kinderen) niet zo aandachtig, of nog erger, is 
het spul wel erg met water verdund. 
Halfweg voel ik mij dus serieus verslappen, overschakelen op 
survival-mode. Spijtig, ik hoopte dit eigenlijk pas mee te maken in de laatste ronde. Op die 
moment haal ik wel nog de laatste age-grouper in die nog voor mij liep en schuif ik op naar 
de 15e plaats in het klassement met enkel pro’s voor mij. Vasthouden deze positie is 
eigenlijk nog mijn enigste bekommernis. Op die moment wist ik al dat dit geen 
knalmarathon ging worden, dus pas ik om dan nog alles uit de kast te halen voor slechts 
een minuutje sneller aan de meet te zijn. Achteraf gezien heeft het mij één plaats gekost, de 14e 
eindige op een 20-tal seconden. 
 
Looptijd 3u07(17e looptijd) – 15e plaats overall (1e age grouper overall) – eindtijd 9u21 
 
Nadien bleek dat mijn gemiddelde hartslag tijdens de marathon (149) lager was dan tijdens het fietsen (152), 
wat niet echt volgens de regels van de kunst is. 
De snelle fietser (4u55-4e tijd!) van enkele uren geleden bleek de mindere marathonloper te zijn: hij eindigde 
net achter mij als 16e op 2 minuten . 
 
Finishzone: 
Ik ben nog maar net over de meet of een dame neemt mij bij de arm en vraagt mij haar te 
volgen naar de dopingcontrole, de eerste keer in mijn sportieve carrière! 
Daar zitten ondertussen de winnaar Llanos en een schitterende 2e Bert Jammaer en 4e 
Gerrit Schellens waterkes te drinken want ook zij moeten plassen. Gelukkig mocht Isabel 



 

erbij komen zitten en daar hebben we een hele tijd rustig zitten 
keuvelen tot het vat terug vol genoeg was. Quote of the day komt 
van Bert die aan mijn ongeschoren beenharen trekt:  
“da’s old-school hé maat!”  
Ik bespaar jullie de details van de controle, laat ik kort besluiten dat 
ze gelukt is en dat de controleur blij was dat het achter de rug 
was… 
 
Nadien: 
Ondertussen bleken makkers Rudi en Jan het allebei schitterend te 
hebben gedaan met mooie eindtijden (10u09 (3e agegroup 45-49) 
en 10u25), chapeau. Iets later kwam na 12u mr. Ironbenny himself 
over de meet, a job well done! Nu Christof nog over de meet en het 
feest kon goed en wel beginnen, we zaten immers in een all-in 
hotel nietwaar? 
 
Christof beleefde ondertussen een lastige marathon, maar vocht 
met het mes tussen zijn tanden en jawel, na 13u54 werd deze 
Ironvirgin ontmaagd! De ogenblikken nadien was ik getuige van 
een van de zwaarste beenkrampen ooit, aiai. Enfin, zijn gezicht zag 
er in tegenstelling tot het hoopje uitgeleefde wrakken rondom ons, 
nog zeer fris uit, dus geen paniek. 
 
Eenmaal terug in het hotel kon het genieten voor ons allen 
beginnen. 
De volgende dag terug naar La Santa (da’s de andere kant van het 
eiland, qua organisatie kan dat tellen) het begeerde Hawaii-slot 
opgehaald en ’s avonds een kort “moment de gloire” op de award-
ceremony (lekker eten, de rest trok op niks). 
Nog twee daagjes heerlijk chillen met veel te veel drank en eten en een zeer leuk 
verbroederen met de andere belgen in de Hawaiian-bar en ons weekje was alweer 
voorbij…  
Naar huis gaan is nooit leuk natuurlijk, maar deze keer dachten Isabel en ik daar toch iets 
anders over, aangezien onze lieve schat braaf op ons wachtte, terwijl ze ondertussen 
rotverwend werd door de oma’s en opa’s.  
 
Conclusies: 
- Alle voeding opeten die je vooraf vastgelegd hebt, zelfs al komt ze terug naar 
buiten via de oren! 
- Rust, zowel fysiek als mentaal is zeer belangrijk: de laatste 3 dagen hebben een 
wereld van verschil gemaakt, na een turbulente aanloop. 
- Naar training toe moet ik die jojo-weken zien te vermijden. Een constante 
regelmatige opbouw (mét voldoende slaap) is uitermate belangrijk.   
- De wedstrijd zelf is prachtig maar de organisatie laat wat veel steken vallen, ’t zal 
bij één deelname blijven. 
 
 
 
 
 



 

Voila, tot zover mijn verhaal. Voorlopig even windstil en binnenkort begin ik terug gestaag 
op te bouwen naar Hawaii, deze keer wel met enkele kortere voorbereidingswedstrijden 
(Aarschot, Eupen?, Viersel?...). 
 
Zoals steeds kon ik op de onvoorwaardelijk steun rekenen van enkele diehards:  
Isabel mijn schat en fan van het eerste uur, 
coach Loïc, bron van rust en kennis ten allen tijde, 
en natuurlijk de vele supporters tijdens de wedstrijd: Annemarie, Julia, Caro, Lore, de 
Schrooyens, de 3-coachers en alle andere Vlaamse deelnemers en supporters, jullie waren 
met velen!! 
En last but not least was er de materiële ondersteuning van Athletefitting, Argon 18, 
Trisport, Skinfit en het snelle voorwiel van Geert!  
 
Merci allemaal!       
 
Tot in Hawaii!!! 


