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11881 marathonkilometers ! 
Het winterseizoen 2010-2011 staat weer voor de deur. Een mooi moment om even terug te kijken 

naar de geweldige winter die we achter de rug hebben.  We doen dit met de uitslagen van de 

marathoncup. Er zijn weer ongelooflijk veel kilometers gelopen door de Nederlandse deelnemers. 

Het aantal kilometers dit jaar is 11881, bij elkaar gelopen in 253 marathons door  30 vrouwen en 121 

mannen.  In vergelijking met het vorige seizoen is dat : 

bijna drie maal zoveel mannen, twee maal zoveel  vrouwen als vorige winter en  66 % meer 

kilometers dan vorig jaar.  Als marathoncommissie zijn we daar erg trots op. Alle winnaars en 

deelnemers van harte gefeliciteerd! 

 

Er zijn uitstekende prestaties geleverd door alle deelnemers en nog belangrijker, van wat we zelf 

hebben kunnen waarnemen, is dat met veel plezier gebeurd.  Er is ook flink afgezien, niet alleen in 

alle trainingen, maar ook in het wachshok,  in sneeuwstormen, skatend in dikke lagen losse sneeuw ,  

klassiekend met te gladde of te stroeve ski’s en langs de loipe door alle begeleiders en coaches. 

Vele uren zijn doorgebracht in de auto en de files. Familie en vrienden hebben thuis alle verhalen 

aangehoord en gedacht : “waarom doen ze dit toch” ? 

 

Interviews : een aantal langlaufers geven het antwoord op juist die vraag ! 

In dit Marathon Magazine geven we via interviews met een aantal  langlaufers aan waar dat plezier 

vandaan komt en wat er voor nodig is. Dit keer zijn de interviews met mensen die ook een grote rol 

spelen in  begeleiding, clubgebeuren of op andere manieren bijdragen aan het langlaufen. 

 

De namen van de geïnterviewden:  Marianne Vlasveld,  Peter Keurntjes,  Yvonne Bontekoning,  Sidney 

Teeling,  Albert Cool,  Gezina Perkaan,  Erik van Leeuwen. Van Trans Thevis is een zeer herkenbaar 

stukje opgenomen over zijn ervaringen bij de Tannheim Trail, 

 

Winter 2010-2011 

In dit Marathon Magazine staat de marathonkalender. De bekendste marathons staan erop, maar de 

lijst is nog niet volledig. Oriënteer je ook zelf en bespreek vooral met de andere langlaufers wat je 

plannen zijn. Dan kom je vanzelf te weten wat er allemaal aan mogelijkheden zijn en nog beter, of er 

nog meer Nederlanders gaan deelnemen.  

 

Twee evenementen brengen we hierbij graag onder de aandacht: het Nordic Festival dat eind januari 

in Reit im Winkl  plaatsvind.  De 25 km klassiek NK van die week telt mee voor de Marathoncup . Wat 

we ook onder de aandacht brengen is de World Cup Masters, die dit jaar plaatsvindt in Canada. De 

30 km daarvan telt ook mee voor de Cup. Canada is voor velen ver weg, maar in 2012 vindt ht 

evenement  plaats in Oberwiesenthal, dus wellicht een idee om de data vast in je agenda te zetten.   

 

Tot slot, hartelijk dank aan allen die meegewerkt hebben aan deze Marathoncup.  Zonder de vele 

uren besteed door Judith Anema aan het opzoeken van uitslagen en invoeren van die gegevens zou 

deze Cup er niet zijn! Dank voor vele foto’s aan Herman Hofs en aan Henk Beursgens voor het 

nieuwe Excel-blad. 

 

De Marathoncommissie:  Bob Steehouwer, Cor de Groot, Matthieu van Schaik, Anja Verdiesen-

Wolthuis.  



 

 

Resultaten  in de Marathoncup  

2009-2010 

Heren 

     

 
      

Cup-
Rang 
mannen Naam 

Behaalde punten 3 
beste marathon 
mannen 

Aantal 
marathon van 
25 km of 
langer Totaal km's 

1 Machiel Ittman 2605 5 228 

2 Herman Hofs 2422 5 248 

3 Leo Lansbergen 2329 20 985 

4 Bertram van Soest 2121 3 112 

5 Jannick Molenaar 2088 5 179 

6 Henk van Pelt 2064 5 235 

7 Marco Puik 1980 4 208 

8 Albert Cool 1956 5 198 

9 Wim den Blanken 1896 3 95 

10 Jeroen Hilckman 1867 3 230 

11 Hans Gallmann 1729 3 147 

12 Paul Moonen 1564 3 152 

13 Haje Visser 1472 2 50 

14 Remco Berendsen 1457 3 210 

15 Jaap Vuijk 1434 3 210 

16 Hoite Cannegieter 1390 2 135 

17 Willem Ter Horst 1295 3 177 

18 Frans Spruijt  1282 2 84 

19 Rene van Oosten 1212 2 84 

20 Mans vd Vendel 1191 2 86 

21 Stephan van Eijk 1175 2 54 

22 Koos Tas 1160 2 78 

23 Aad Pietersen 1140 2 62 

24 Maurice Kruk 1132 2 76 

25 Rob Gringhuis 1079 2 54 

26 Rob Brugman 1078 2 120 

27 Jan de Veer 1007 2 84 

28 Jan Hendriks 949 3 208 

29 Cor de Groot 939 2 140 

30 Henk Rutten 928 2 80 

31 Benjamin Kooijman 911 2 124 

32 Tim Roldaan 857 2 124 

33 Niels Hopman 853 1 30 

34 Niels Boomsma 841 1 42 

35 Herbert Cool 834 1 20 

36 Rogier van Nieuwenhuizen 827 2 124 

37 Olivier van Nieuwenhuizen 816 2 124 

38 Sijbrand Verkerk 765 1 20 



39 Henk Vink 742 1 36 

40 Mark Houbiers 727 1 36 

41 Julius van Maanen 727 1 42 

42 Gunnar Eriksson 716 1 50 

43 Ruben van Duuren 685 1 20 

44 Jerome Jansen 669 1 30 

45 Marco Akkermans 642 1 30 

46 Arno Stap 617 1 42 

47 Pim Laken 606 1 42 

48 Lex Herwijer 590 1 20 

49 Jan-Willem Catshoek 590 1 20 

50 Kees Boogert 585 1 20 

51 Gijs Visser 584 1 42 

52 Gerrit-Jan Klok 582 1 20 

53 Hanno Zeelenberg 569 1 20 

54 Rick Verbree 566 1 20 

55 Frans Göbel 566 1 42 

56 I.G. van Maanen 562 1 42 

57 Wim Ketelaars 551 1 42 

58 Tom Snijders 549 1 30 

59 Niek de Koning 541 1 34 

60 Martin Eekhof 537 1 90 

61 Wim Vermeulen 529 1 54 

62 Jean Paul Deggin 524 1 36 

63 Bernd Komp 522 1 42 

64 Dirk Straathof 511 1 50 

65 Maurits Heikoop  500 1 90 

66 Frans Nederhof 497 1 42 

67 Gert Dijkhuizen 494 1 36 

68 Klaas de Jong 487 1 20 

69 Wim van der Hooft 475 1 42 

70 Cor Witteman 473 1 42 

71 Maarten van Dijk 469 1 42 

72 Abel Göbel 469 1 42 

73 Lex Rijnbout 468 1 20 

74 Teus Lammertse 464 1 90 

75 Harrie Oelers 462 1 42 

76 Alex Berendsen 460 1 36 

77 Henk Edelman 460 1 90 

78 Kees Blom 459 1 42 

79 Franz Thevis 459 1 35 

80 Fred vd Oever 454 1 36 

81 Martien de Vries 449 1 42 

82 Wim de Graaf 448 1 34 

83 Keimpe Roedema 445 1 20 

84 Eduard Baddee 443 1 20 

85 Jan Gielen 438 1 36 

86 Andries de Korte 437 1 90 

87 Roel Christiaans 432 1 90 

88 Bas Koetsier 431 1 70 

89 Pim Kramer 430 1 42 

90 Doeko Ebbens 426 1 90 



91 theo van Dijk 426 1 50 

92 Hans van der Giessen 425 1 20 

93 Jules Gnadeberg 418 1 42 

94 Frank Jansdam 417 1 42 

95 Auke Lont 411 1 70 

96 Paul Nijhuis 407 1 42 

97 Wim Paul Twaalhoven 404 1 70 

98 Alexander Bakkeren 404 1 70 

99 Enno Meines 401 1 36 

100 Han Meerleveld 399 1 20 

101 Martin Witte 397 1 50 

102 John Heusschen  397 1 70 

103 Marco Scholten 394 1 42 

104 Gerben de Boer 391 1 90 

105 Jeroen van Amelsfoort 386 1 90 

106 Johannes Coebergh 385 1 42 

107 Timo ten Barge 372 1 42 

108 Wolter van der Zweerde 370 1 20 

109 Ronald van Dijk 366 1 90 

110 Han Abelsma 363 1 90 

111 Jos Stappenbeld 361 1 90 

112 Johannes van Dokkum 361 1 28 

113 Arne Mosch 351 1 90 

114 Ron Wijnen 342 1 50 

115 Henk van Arem 340 1 90 

116 Hans Clerk 339 1 20 

117 Rob Havenga 332 1 42 

118 Marien van den Engel 323 1 42 

119 Figaro den Hollander 318 1 42 

120 Dirk Twigt 304 1 42 

121 Willem ten Barge 270 1 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultaten  in de Marathoncup 

2009-2010 

Dames 
 

 

 

 

 

 

Cup-
Rang 
vrouwen Naam 

Behaalde punten 3 
beste marathons 
vrouwen 

Aantal 
marathons 
van 25 km of 
langer Totaal km's 

1 Anja Verdiesen-Wolthuis 2144 5 232 

2 Astrid Hoppenbrouwer 2127 3 116 

3 Trees van Ruyven 1864 3 160 

4 Lotje Hakker 1846 3 140 

5 Ali Veenstra 1618 3 170 

6 Ann Ketelaars 1306 2 72 

7 Nancy Caviet 1263 4 169 

8 Hetty Donker 1200 2 50 

9 Petra Daniesevska 1195 2 110 

10 Heleen Kraamwinkel 1132 2 51 

11 Carin Aalbers 1074 2 76 

12 Yvonne Bontekoning 1071 2 76 

13 Do Witteman 1071 2 76 

14 Marianne Vlasveld 780 1 36 

15 Eva Pomathiod 768 1 20 

16 Anna Chernilovskaya 611 1 25 

17 Marieke Breeme 610 1 20 

18 Solveig de Boer 536 1 30 

19 Jacomina Eijkelboom 494 1 90 

20 Tineke Klaarenbeek 491 1 20 

21 Gezina Perkaan 488 1 50 

22 Edith Kortekaas 470 1 90 

23 Danielle Feiter 469 1 90 

24 Annie Brouwer Oelers 464 1 42 

25 Jolanka Boon 461 1 20 

26 Irene van der Laan 460 1 42 

27 Susan van der Giessen 455 1 20 

28 Joanna Blaisse 435 1 42 

29 Anne Stromvol 433 1 90 

30 Ann-Sofie Hallbäck 422 1 30 

 

 

 

 

 

 



Interview: Marianne Vlasveld 
 

Iets over jezelf als langlaufer  

De langer meelopende langlaufers kennen 

mijn naam vast wel. Veel marathons heb ik 

weliswaar niet gedaan, wel heel veel 

wedstrijden (ik meen 21x Nederlands 

Kampioene, 6x Nederland 

vertegenwoordigd op het WK: 1987 Asiago 

(WK junioren), 1989 Lahti, 1991 Val di Fiemme, 1993 Falun, 2001 Lahti, 2003 Val di Fiemme).  Mijn 

hoogtepunten heb ik bereikt tijdens de periode als  wintertriathlete met WK titels in 2002 en 2003. 

Nadat ik in 2006 gestopt ben met mijn wintertriathloncarriere houd ik me op langlaufgebied nog 

altijd bezig met lesgeven, ben ik docente voor de langlauf- rolski- en Nordic Walking opleidingen bij 

de NSkiV en begeleid ik atleten, ook langlaufers, vanuit mijn praktijk voor sportbegeleiding.. 

 

De mooiste ervaring 

Tja, wat kies je dan. Ik houd het op de milleniumnacht 2000. Met een 3-tal vrienden was het 

trainingskamp/vakantie opgeslagen in Masaplasen (somewhere in the middle of knowhere in 

Norway). Vanuit de hut maakten we in schemer een mooie tocht naar een onbemande berghut op de 

Fjell.  Vuurmaken , sneeuwsmelten en genieten van de stilte. Om 24.00 langlauften we tot het 

hoogste puntje om te genieten van het vuurwerk in het dal. 

 

Beste herinnering/beste prestatie 

Qua landschap en Italiaanse entourage staat La Sgambeda in Livigno hoog (FIS Marathon, 4e plaats). 

Een bijzondere prestatie vind ik wel mijn 8e plaats in het elite veld van de Engadiner 2004, tijd: 1.47u, 

1e in mijn leeftijdscategorie). Daar was het ook fantastisch hoe mijn coaches (Frans en Gustav)  het 

voor elkaar kreeg om in de drukte mij op 4 plekken van drinken en aanmoedigingen te voorzien. Ik 

heb heel veel les gegeven in Silvaplana (ook in het Engadin) en de Engadiner is DE marathon in 

Zwitserland, die moet je als Zwitser eens gedaan hebben.  

 

Advies voor de lezer 

Een 2-tal tips: Materiaal altijd pflegen dus de ski’s niet alleen supergoed waxen voor de wedstrijd 

maar juist ook tijdens trainingsperioden en in de zomer blijven waxen/onderhouden. Een 

waxdagboek kan net als een trainingsdagboek een handig hulpmiddel zijn bij de analyse van je 

prestaties. 

Het is slim om een marathon uitgerust te beginnen en dat stookt nogal eens met een week vooraf 

volop van de sneeuw te genieten en meer uren  te trainen in een week dan in de gehele maand 

vooraf. Ik snap zeker dat je als Nederlander  optimaal de sneeuw wilt benutten en nog veel aan 

techniek wilt schaven.  Het is wel handig om dat in je doelstelling van de marathon te verwerken, je 

zult immers niet voldoende uitgerust zijn voor een optimale prestatie.  

 

Stimulans vanuit de verenigingen 

Er zijn een paar uitstekende verenigingen waar gezamenlijk naar evenementen getraind wordt. De 

dichtheid en spreiding over Nederland is echter gering. Ik denk ook dat de invoering van de 



marathoncup een positieve insteek heeft zodat nog meer Nederlanders aan de buitenlandse 

langlaufevenenementen meedoen. 

 

 

Ontwikkelingen in de sport 

Een goed initiatief van VASA om een vroege winterstart te maken in de tunnel van Oberhof. Ik ben 

heel benieuwd naar de trainingsmogelijkheden aldaar. Wie weet leidt het tunnellanglaufen ooit nog 

eens tot een langlaufuitbreiding bij  een van de Nederlandse sneeuwbanen.  

 

Komende winter 

Belangrijkst is nu om mijn atleten goed voor te bereiden op het wedstrijdseizoen.  Zelf heb ik als doel 

om zoveel mogelijk in de sneeuw te kunnen zijn en op de lange latten genieten! 

 

 

Interview: Sidney Teeling   
 

Iets over jezelf als langlaufer 

Ik ben in 1975, tijdens de eerste 

wintersportvakantie met mijn ouders, 

begonnen met langlaufen. In 1979 deed 

ik voor het eerst aan een wedstrijdje 

mee (de jeugdNK in Girkhausen); in 1980 

werd ik na goede resultaten bij de rolski 

NK in Maassluis opgenomen in de 

toenmalige jeugdselectie van de 

Nederlandse Ski Vereniging. In 1982 

schreef ik mijn scriptie op de Academie 

voor Lichamelijke opvoeding over het 

Nederlandse langlaufen en als vervolg daarop het boek Langlaufen, handboek voor beginners en 

gevorderden. Mijn wedstrijdloopbaan eindigde in 1984 met de langlaufNK in Sillian (3e bij de heren 

op de 15 km en winst in de estafette) en de rolskiNK op de Veemarkt (3e bij de heren en winst in de 

estafette). In de winters van 1981 en 1982 heb ik aan veel marathons deelgenomen.  In oktober 1984 

werd ik bondscoach langlauf-rolski, later technisch coördinator Noords en bleef dat tot 2001. Sinds 

1993 woon ik met Helene van Schijndel (voormalig langlaufselectielid en o.a. Europees kampioene 

rolski) in Oostenrijk. Onze kinderen Max (11 jaar) en Femke (8 jaar) zijn lid van de Skiclub 

Bischofshofen en presteren daar meer dan behoorlijk als nordic combiners (schansspringen en 

langlaufen). Sinds 1989 ben ik samen met Marco Puik eigenaar van Vasa Sport, een klein maar fijn 

bedrijf, dat is gespecialiseerd winter (voornamelijk langlauf) en zomersport (voornamelijk 

mountainbikereizen). 

 

De mooiste ervaring 

Tijdens de 17 jaar die ik als coach/coördinator met diverse selecties en trainers de wereld door 

mocht trekken heb ik natuurlijk heel veel mooie en bijzondere dingen meegemaakt, maar ook 

daarvoor in mijn eigen wedstrijdtijd natuurlijk. En hier in Oostenrijk, waar de loipe in onze achtertuin 

begint, genieten we natuurlijk ook met volle teugen. Het is dus niet eenvoudig daar het meest 



bijzondere uit te halen, maar iets wat me erg is bijgebleven is ons avontuur in Kavgologo bij 

St.Petersburg (RUS). Daar deden we met een mannenploeg (Ruben Krouwel, Kees Puik, Niels 

Hopman en Rob Stevens) mee aan de Wereldcup langlauf. Vanwege de omstandigheden daar en de 

kans op voedselvergiftiging hadden we de verblijftijd in Rusland tot het minimum beperkt en ieder 

een eigen jerrycan water en brood meegenomen. Op de heenweg ging het al bijna mis toen Rubens 

bagage in Wenen niet goed werd doorgecheckt. Na opnieuw inchecken kwam hij bijna te laat, maar 

vloog toch nog rennend het vliegtuig in. Gelukkig maar, anders had ik met de estafette mee moeten 

doen en mijn conditie toen was slechter dan nu……. In St.Petersburg dus alleen maar eigen water en 

Cola gedronken en wat brood gegeten. Vanuit St.Petersburg werden we dan in bussen naar 

Kavgologo aan het eind van de wereld gebracht. Tijdens het langlaufen moesten we erg opletten om 

onze mutsen niet kwijt te raken aan Russische kinderen, die in bomen hingen en de mutsen van 

voorbijkomende langlaufers afpikten. Ik weet eigenlijk niet meer of dat gelukt is. Het gaf wel aan hoe 

arm iedereen daar was!  Na de estafette, waar we veel punten voor de landencup bij elkaar 

sprokkelden hadden we de vlucht nog op dezelfde dag geboekt en hoopten maar dat dat ging lukken. 

Toen bleek pas, dat bijna alle teams dat zo gepland hadden. Onder politie escorte werden 5 grote 

bussen met atleten en trainers dwars door St.Petersburg naar het vliegveld geloodst. Daar waren we 

dus op tijd, maar bleek ons vliegtuig 3 uur vertraging te hebben. Na aankomst in Wenen gingen we 

naar de eerste de beste McDonalds, waar onbeperkt gegeten mocht worden (en wie mij kent uit die 

tijd weet, dat dat een bijzonderheid was! We moesten tenslotte met weinig geld heel erg veel doen!) 

We waren zeer onder de indruk, wat we allemaal meegemaakt hadden en waren ons nog meer 

bewust hoe rijk we eigenlijk wel waren, ook al hadden wij in verhouding tot andere landenteams 

maar erg weinig te besteden. 

 

Beste herinneringen/beste prestatie 

Mijn eigen wedstrijdloopbaan was dus erg kort, maar in de lange tijd, dat ik langlaufers, rolskiërs, 

schansspringers, biatleten en nordic combiners heb mogen begeleiden mocht ik meewerken aan 

bijzondere prestaties. In de jaren 80 en 90 had ik de tijd wel mee, er waren middelen voor onze sport 

en die hebben we ook goed ingezet. Wat te denken van ruim 200 deelnemers bij de senioren NK’s 

begin jaren 80 en een totaal van meer dan 50 langlaufselectieleden (van jeugdselectie tot 

marathonteam)! In de begin jaren ‘90 hadden we in alle noordse disciplines (dus ook schansspringer 

en noordse combinatie) deelnemers bij wereldkampioenschappen. De beste prestaties waren er bij 

het rolskiën (heel veel Europese titels en Worldgames-winnaars) en de wintertriatlons (Inzel, 

Weissensee, Ottawa, Kuopio), maar er waren ook ereplaatsen in de andere disciplines. Vanaf midden 

jaren ’80 hadden we ook een echt marathonteam, dat 

tijdens de grote Europese langlaufmarathons zeer 

behoorlijk presteerde.  

Bij mijn eigen prestaties kom ik toch weer terug op 

mijn laatste NK’s van 1984. In de sneeuw had ik op de 

15 km alleen Martin Aalbersberg en Ruben Krouwel 

voor me, die in die tijdsvolgorde het mannenlanglaufen 

ca. 10 jaar domineerden. Bij de rolski NK was ik ook 

derde, ditmaal achter Erik Schalkwijk en Martin 

Willems, die mannen die jarenlang om de beurt alle 

Nederlandse rolskiwedstrijden dubbelpolend wonnen 

(want pas in 1984 kwam het skaten). Eigenlijk had ik bij 



beide wedstrijden 4e moeten worden, ware het niet dat Kees Puik in de sneeuw last had van een 

gebroken skipunt en op de rolski’s als junior niet meetelde bij de senioren.  

Mijn beste marathon was voor mijn gevoel de Engadiner in 1982, die ik bijna compleet finsteppend 

heb afgelegd. Van de vele Nederlandse deelnemers was ik toen de beste, maar ik kwam net een 

minuutje tekort om onder de 2 uur te eindigen. Nu er geskate mag worden is dat niet zo’n prestatie 

meer, maar in die klassieke tijd was ik er wel trots op.  

Na 26 jaar zonder wedstrijden heb ik dit jaar in Reit im Winkl weer aan de NK meegedaan.  En de 

haat-liefde verhouding met wedstrijden was er meteen weer. Wat ga je kapot, maar wat is het leuk!   

 

Advies voor de lezer 

Langlaufen is een technisch zeer moeilijke sport. Samen met het duursporten in de natuur maakt dat 

de sport zo mooi! Zeer veel op zich goede sporters onderschatten de techniek enorm en denken met 

een goede conditie wel snel met de top mee te kunnen doen. Vooral begin jaren 80 waren er veel 

roeiers, kanoërs, hardlopers, triatleten  en wielrenners, die dachten wel even Nederlands kampioen 

te kunnen worden of de wintertriatlon van Inzell konden winnen. Zij verkeken zich daarbij op de 

techniek en haakten later teleurgesteld af. Een paar jaar geleden had ik het genoegen om de leden 

van de jong Oranje schaatskernploeg (met in de gelederen huidige Olympisch kampioenen) in een 

dag te leren langlaufskaten. Nou, dat zouden ze wel even snel leren……… Niet dus, ze stonden in het 

begin te wakkelen als echte beginners en het duurde een paar uur voordat het er enigszins toonbaar 

uit zag. 

Dus mijn tip: zorg voor een goede basisconditie en werk daarna heel veel aan de techniek onder 

deskundige begeleiding (dus goede trainers en bijvoorbeeld met video) . En dat niet 1 keer, maar ga 

ieder jaar weer op “herhaling”. Ook wereldtoppers bevestigen, dat ze de techniek ieder jaar weer 

een beetje opnieuw moeten leren!  Dus op naar  Oberhof, Tauplitz, Reit im Winkl of waar dan ook in 

de sneeuw! Want op de rolski’s en kunstbaan kun je de techniek wel simu- maar niet leren! 

 

Stimulans vanuit de verenigingen 

Natuurlijk moet dat! Ook ik ben in 1979 begonnen bij een club (Keiski) en heb daaraan veel te 

danken. Samen trainen en samen naar wedstrijden of tochten maken, daar heb je je club voor! Het 

hoeven niet altijd wedstrijden te zijn. Een mooie meerdaagse tocht zonder tijdwaarneming kan ook 

een fantastische uitdaging zijn.  

En dan een teer punt wellicht: meer jeugd bij het langlaufen betrekken kan eigenlijk alleen via 

verenigingen. Maar neem het begrip jeugd niet te nauw, dat kunnen ook nog twintigers zijn! Of 

gewoon duursporters, die op het (letterlijk) goede spoor gezet moeten worden! 

 

Ontwikkelingen in de sport 

Langlaufen is heel oud en blijft toch piepjong. Zowel 

op het gebied van materiaal als de techniek is er 

steeds wel weer wat nieuws. Soms zijn het hele 

grote stappen, bijvoorbeeld van de houten ski naar 

de kunststof ski of met de invoering van de 

skatingtechniek en soms zijn de ontwikkelingen niet 

zo duidelijk zichtbaar. Hoofdzaak is, dat iedereen op 

haar/zijn eigen manier blijft genieten van deze 

prachtige sport. Maar weer kom ik terug op de techniek! Met een beetje meer daarvan gaat alles zo 



veel beter en gemakkelijker. Dus laat niet alleen de sport zich ontwikkelen, maar blijf ook jezelf 

ontwikkelen! 

 

Komende winter 

Op mijn langlaufprogramma (we doen nog veel meer in de sneeuw!) staan de Winterintro op de 

Tauplitzalm (als trainer/instructeur) en het Noords Festival in Reit im Winkl (als trainer/instructeur en 

waarschijnlijk ook wel weer wedstrijddeelnemer), de sneeuwweek voor de nieuwe cursus 

langlaufleraar in Ramsau (als opleider) en veel activiteiten in Werfenweng (zoals het samen  met 

Helene geven van training aan de jongste jeugd van de skiclub Werfenweng). Verder natuurlijk het 

begeleiden van onze kinderen bij wedstrijden schansspringen, langlaufen en biatlon.  

Met de voorbereiding hebben wij het hier in Oostenrijk heel wat makkelijker dan in Nederland.  Het 

enige dat wel eens ontbreekt is tijd. De basis is gelegd tijdens de Vasa Sport MTB-Transalps, waarvan 

ik er weer een paar als reisleider/gids heb mogen begeleiden. In deze mooie nazomerdagen maak ik 

graag een rondje op de rolski’s (langzame natuurlijk voor het trainingseffect en anders is het te 

gevaarlijk) door het dorp. En dan wachten we natuurlijk met smart op de eerste sneeuw. Eerst 

moeten we daarvoor vaak een stukje rijden, maar daarna kunnen we starten in de achtertuin. Een 

rondje tussen het computerwerk is dan zo gemaakt en als we wat meer tijd hebben een fijne tocht 

met de kinderen, wat wil je nog meer?   

 

Tot slot  

Een oproep aan iedereen: Blijf genieten van de mooiste sport die er bestaat en probeer zo veel 

mogelijk anderen erbij te betrekken en mee te laten genieten! Want wie niet weet………… 

 

 

Interview: Peter Keurntjes 
 

Iets over jezelf als langlaufer  

Ik ben begonnen in de hoogtijdagen van het Nederlandse langlaufen 

rol en langlauf inmiddels ook alweer ruim 25 jaar mee.  Aanvankelijk bij 

HLV, waar ik naast trainer ook een aantal jaar bestuurslid ben geweest 

en de laatste 10 jaar bij SLT, waar ik sinds 2 jaar voorzitter ben.  Mijn 

eerste marathon was de Koasalauf, aansluitend aan een wedstrijdweek 

van HLV in Kössen. Er was een startnummer voor de 76 kilometer over 

en dat leek me wel wat. Qua aanleg was ik een meer sprinter dan 

duursporter hetgeen betekende dat het eerste deel naar beneden 

fantastisch ging, maar het tweede deel van de marathon, dat vals plat 

omhoog ging, een eindeloos drama werd! Ik ben gefinisht, maar ik zie nog steeds het beeld voor me 

van die oude man met dikke buik, gekleed in een veel te strak roze  condoompak me voorbij kwam. 

Dat soort dikbuikige mannetjes zijn me in latere marathons trouwens nog te vaak voorbij gekomen…. 

 

De mooiste ervaring 

De meest indrukwekkende ervaring was in Savalen in Noorwegen, waar ik alleen een dagtocht naar 

de top van een fjell maakte. Eerste stuk op de skies en vervolgens, treden in de sneeuw schoppend 

steil omhoog met de skies vastgemaakt aan mijn rugzak tot ik boven de rand van het plateau 

bereikte. Fantastisch die vergezichten en uitgestrekte eenzaamheid. Daar trof ik vervolgens sporen 



aan van wat een beer (die even niet aan winterslaap deed..) bleek te zijn. Net voordat ik boven kwam 

was die beer daar doodleuk langsgelopen. Niet fijn, wel onvergetelijk. 

 

Beste herinneringen/beste prestatie 

De Siuerlänner, ik geloof in 1991, is me vooral bijgebleven omdat ik daar vanaf de start een vijftal 

kilometer op kop heb gelegen. Bij een veld van ruim vierhonderd deelnemers een fantastische 

ervaring. Na vijfhonderd meter staken we de weg over waar de toeschouwers rijen dik stonden aan 

te moedigen. Dan omkijken en zien dat je zelfs een voorsprong hebt. Ik krijg nog de rillingen als ik 

eraan terugdenk. Helaas duurde het niet tot de eindstreep. 

 

 

Advies voor de lezer 

Begin vroeg in het seizoen met je voorbereiding. Duurvermogen bouw je in het najaar niet meer op. 

Loop ook veel met stokken. Te vaak wordt alleen op hellingen met stokken getraind, maar ga er eens 

een uurtje mee hardlopen. Als het even kan: loop een marathon aan het eind van een weekje in de 

sneeuw. Ik heb regelmatig zowel aan het begin als aan het eind van een sneeuwweek een marathon 

gelopen, maar de laatste gaat steevast veel beter. Sneeuwervaring (lees: ontspanning in je beweging) 

doe je helaas niet in Nederland op, hoeveel je ook rolskiet.Dat brengt me meteen op een volgende 

tip. Start niet voluit, laat je niet gek maken, maar ga net iets rustiger weg. Voorkom dat je te vroeg 

stuk komt te zitten, dan ga je pas echt  tijd verliezen. Laatste tip: drinken, eten, drinken, eten, 

drinken. Sla geen verzorgingspost over! 

 

Stimulans vanuit de verenigingen of op ander wijze. 

De marathoncup is een prima manier om je in ons kleine wereldje te kunnen vergelijken met 

gelijkgestemden. Bovendien geeft het een doel. Wat ik een beetje mis, is iets wat we vroeger bij HLV 

vaak deden: als clublid marathonreizen “organiseren”.  Per marathon één trekker die 

enthousiasmeert, onderdak regelt en vervoer coördineert.  

 

 

Ontwikkelingen in de sport 

Niet zozeer een trend als wel een noodzaak om ook naast 

techniektraining ook langere duurtraining op zwaarder 

materiaal te doen.  

 

Komende winter 

Waarschijnlijk wordt het voor mij een magere winter. De 

voorbereiding is door een grote verbouwing aan ons nieuwe 

huis (tot ver in de winter) ronduit slecht. Als ik dan niet zelf 

veel de sneeuw in ga, wil ik wel proberen mijn enthousiasme 

op anderen over te brengen. Wat me trouwens als 

voorbereiding twee jaar terug goed bevallen is, is 

mountainbiken. Dezelfde vorm van inspanning en perfect om 

skating-benen te krijgen.  

 

Tot slot  



Oké, een cliché, maar echt een langlaufmarathon kan zo mooi zijn. Met honderden gelijkgestemden 

het starschot horen afgaan, het gejoel dat dan opgaat. Onvergelijkbaar! 

 

 

 

Interview: Gezina Perkaan 
 

 

Iets over jezelf als langlaufer  

In 1981 ben ik begonnen met langlaufen met één week 

langlaufles in Oostenrijk; ik vond het leuk         

en kwam in contact met het Stichts Langlaufteam, waar ik 

intussen 28 jaar lid van ben. 

 Mijn eerste marathon was de Engadiner in 1983; daarna heb ik steeds meer marathons gelopen        

 (soms 5 per winter). De Engadiner heb ik intussen 10 keer meegedaan. De laatste 15 jaar heb ik 

 niet zo veel marathons meer gelopen, maar afgelopen jaar heb ik wel weer meegedaan met de 50 

km van de Jizerska Padesatka. 

 Op het ogenblik ben ik team captain (of zoals dat officieel heet: National Director) van Neder- 

 landse langlaufers die aan de Masters World Cup Langlaufen meedoen. Afgelopen jaar zijn we met 

een grote groep langlaufers bij de Masters in Falun in Zweden geweest. 

 

De mooiste ervaring 

Een mooie ervaring is bijvoorbeeld om bij de Engadiner zo'n grote massa langlaufers de eerste 

 15 km over de meren te zien gaan.  
 

Beste herinneringen/beste prestatie 

De beste herinneringen heb ik aan de Marathon van Walchsee, omdat ik daar als eerste dame met 

 een vreselijk grote beker op het podium stond. De mooiste marathon blijft toch voor mij de  

Engadiner! 

 

Advies voor de lezer 

Soms hoor je achteraf wie waar naar toe is geweest. Als dit van tevoren beter bekend is, zou je 

 misschien meer mensen kunnen stimuleren aan marathons mee te doen. Het gaat dan om mensen 

die als ze horen dat er anderen gaan, wel interesse hebben om mee te gaan,  maar het niet zo leuk 

vinden om individueel op pad te gaan. 

 

Stimulans vanuit de verenigingen of op andere wijze om het langlaufen te stimuleren 

Natuurlijk zou ik graag de Masters World Cup onder de aandacht brengen. Deze World Cup wedstrijd 

voor senioren vanaf 30 jaar wordt dit seizoen gehouden in Brits  Columbia in Canada van 4            

 tot 11 maart. Voor wie dit wat te ver vindt; in het seizoen 2011-2012 vindt deze wedstrijd   plaats in 

Oberwiesenthal in Duitsland van 1 to 9 maart 2012. 

 

 

 



 

Komende winter 

Er zijn een aantal Nederlandse langlaufers die aan de Masters meedoen in Canada; dus ik ga mee 

als team captain. Een week voor de Masters beginnen, hoop ik de American Birkebeiner mee te 

kunnen doen. 

 

 

 

 

Interview:  Albert Cool  
 

 

Iets over jezelf als langlaufer  

In 1979 werd ik lid bij RW in Rotterdam. 

Het eindeloze trainen op de ijsbaan de 

Uithof in Den Haag was ik zat. De 

Elfstedentocht leek steeds meer een 

onbereikbaar doel. Ik was in 1972 door een 

Noorse vriendin In Oslo op de langlaufskies 

gezet. En ik was gelijk verkocht. In 1977 

haalde ik mijn vader over om een week 

naar Lillehammer te gaan en les te nemen. Vanaf dat jaar heb ik elk jaar gelanglauft. In 1978 kocht ik 

(houten) skies op een wintersportbeurs in Den Haag.  Het jaar daarop was de beurs in Rotterdam en 

daar kocht mijn eerste wedstrijdskies. Het  was het merk Edsbyn. Ze kostten 25 gulden. Daar heb ik in 

1979 mijn eerste NK mee gedaan in Ramsau en mijn eerste marathon in Kaprun de Pinzgalauf.  Later 

volgden er nog vele. Ik heb meegedaan aan diverse Nederlandse langlaufkampioenschappen en 

langlaufmarathons. Als rolskiër ben ik actief vanaf 1981 maar pas echt op niveau vanaf circa 1994 

toen ik mee ging doen aan de wereldcup rolskiën. Beste resultaat een overwinning bij de 50+ in 

Odense, Denemarken in 2000. s Winters doe ik graag nog wat langlaufmarathons maar zoek graag de 

wat kleinere lopen op zoals de Kammlauf.  Vanaf ongeveer 1995 ben ik rolskitrainer geweest bij RW. 

Dit jaar heb ik me teruggetrokken om wat meer tijd voor mezelf en mijn partner te hebben. Bij 

Vasasport heb ik een aantal jaren gewerkt als langlaufinstructeur. Ook daarmee ben ik dit jaar 

gestopt. 

 

De mooiste ervaring 

In het begin van de jaren 90 vlak na opening van het IJzeren gordijn heb ik meegedaan aan de 

Kammlauf in Klingenthal. De Kammlauf wordt gehouden over de Kammloipe die langs de Tsjechische 

grens loopt.. Tot mijn grote verrassing liep een deel van het  parcours door Tsjechië met ook een 

Tsjechische verzorgingspost.. Het bleek voor de eerste keer te zijn en de Tsjechen hadden vreselijk 

hun best gedaan.  Als fanatiek Tsjechië-fan deed me dat erg goed. 

 

Beste herinneringen/beste prestatie 

In 1983 werd het NK- langlauf gehouden in Kössen. Omdat er weinig sneeuw was in Kössen weken 

we uit naar Reit im Winkl  voor de club-estaffettes en de 50 km. 



Ik werd als gevolg van mij eerdere tijden ingedeeld n RW3. Omdat ik me altijd goed kon weren in het 

gedrang bij een start mocht ik als eerste van mijn team starten. Bij de eerste flessehals schoven er 

een flink aantal toppers op elkaar en ik kon er net omheen. Dat gaf me  zoveel extra energie dat later 

bleek dat ik de 3e tijd overall had gelopen, ook sneller dan toenmalige toppers zoals Sidney Teeling.  

Bij de 50 km diezelfde week ging ik ook als een speer. Door de plassen won ik goud bij de heren B. 

Advies voor de lezer 

Probeer onderweg toch nog te genieten van het gebeuren en de omgeving en blijf eten en drinken. Ik 

geeft direct toe dat dat niet altijd mogelijk is. Bij de laatste Skadiloppet heb ik mijn slechtste 

omstandigheden ooit mee gemaakt: mist, regen en wind. Omdat ik geen regenjack, aanhad kreeg ik 

het vreselijk koud. Zelden heb ik zo afgezien. 

Als voorbereiding rolskie ik veel op langzame wielen zowel klassiek als skate en verder loop ik hard.  

 

Stimulans vanuit de verenigingen 

Stimuleren vanuit de verenigingen hoeft voor mijn niet. Het werkt mijns inziens het beste als je zelf 

individueel mensen stimuleert. Dat kan ook door het schrijven van stukjes over marathons in 

clubbladen. 

 

Ontwikkelingen in de sport 

Ik zie dat de grote marathons steeds professioneler worden, massaler en duurder. Ik zou mensen 

willen adviseren om ook eens naar kleinere marathons te kijken. Het gaat daar wat gemoedelijker 

toe en ze zijn ook goedkoper.  

 

Komende winter 

Ik ga in ieder geval naar de Tauplitzweek van Vasasport, naar het NK in Reit im Winkl, de Suierlänner, 

de Gsiesertallauf  en de Skadiloppet. Ik wil nog wel meer maar dat is nog niet duidelijk. Geen les 

meer geven, maar meer zelf op pad gaan! 

 

 

Interview: Yvonne Bontekoning 
 

Iets over jezelf als langlaufer  

Ik langlauf sinds 1999-2000. Ik ben met lessen 

begonnen bij Langlaufvereniging Gouda, omdat ik  

samen met mijn partner Carin Aalbers, aan een 

langlauftrektocht in Finland mee wilde doen. Zowel de 

lessen als de tocht vond we erg leuk.  Dat langlaufen 

een technische sport is bevalt mij goed. Ik heb eerst 

alle lessen bij LLV Gouda gevolgd. Daarna werd ik 

gevraagd om langlaufinstructeur te worden en de 

opleiding voor langlauf- rolski-instructeur te doen. Toen weer heel veel bij geleerd. En vervolgens een 

paar jaar de SneeuwActief week en Tauplitzweek gedaan om nog meer te leren. Ik vind het altijd leuk 

om voor iets te trainen, dus al snel ging ik meedoen aan de wedstrijden in de SneeuwActief week.  

Pas sinds 3 jaar doe ik aan klassieke en skate marathons mee. Ik vind het leuker om aan wat langere 



wedstrijden mee te doen. Ik ben blij dat ik zowel kan klassieken als skaten, zodat ik op zaterdag en 

zondag aan een wedstrijd kan meedoen. Het gaat me er dan vooral om dat ik de marathon uitloop. 

Behalve instructeur (les geven aan beginners) ben ik nu ook trainer bij LLV Gouda.  Ik geef 

conditietraining op de baan, geef de rompstabiliteits-, stokkentraining en rolskitrainingen voor de 

marathongroep en geef hardloop-  en NW training.  

 

De mooiste ervaring 

Een bijzonder, haast meditatief gevoel krijg ik als ik in de sneeuw klassiek, alles technisch klopt en de 

zon straalt boven een grote witte vlakte zoals bijvoorbeeld in Fins Lapland. 

 

Beste herinneringen/beste prestatie 

 

Ik heb er nog niet zoveel marathons gedaan. Maar tot nu toe vind ik de Rennsteig het leukst om te 

klassieken omdat er grote hoogte verschillen zijn, waarbij de afdalingen ook echte afdalingen zijn. 

Veel marathons klimmen langzaam het dal uit en hebben daarna een lang stuk dubbelstokkend naar 

beneden.  

 

Advies voor de lezer 

Klassiek en skate gaat zoveel gemakkelijker als je techniek beheerst. Ook een zeer goed 

rompstabiliteit is erg belangrijk voor een goede balans en om blessures te voorkomen. Dus 

onderdeel van je voorbereiding moeten zijn techniek- en rompstabiliteitstraining. 

 

 

Stimulans vanuit de verenigingen 

Langlaufvereniging Gouda zet ieder jaar heel veel mensen op het goede spoor richting de sneeuw, 

onder ondere door heel veel cursussen te geven, scholieren te laten langlaufen en voor de eigen 

leden veel trainingen te organiseren. Ook zijn er altijd een aantal gezamenlijke reizen. 

Voor alle langlaufers: Plan samen naar welke marathons je gaat en train samen; vooral de langere 

rolski afstanden zijn vaak prettiger om gezamenlijk af te leggen.  

 

Ontwikkelingen in de sport 

Ik zie geen trends, maar hoop wel dat we andere duursporters, zoals fietsers, tri-atleten en 

hardlopers in de winter kunnen interesseren om langlaufmarathons te doen. 

 

Komende winter 

Ik ga de 30 km vrouwenwedstrijd klassiek en de 45 km skate van Vasaloppet doen. Verder wat vrij 

langlaufen rondom deze wedstrijden en de 90 km deelnemers ondersteunen en aanmoedingen. Als 

voorbereiding ga ik de klassieke en de skatewedstrijd van de König Ludwiglauf doen. 

 

Tot slot  

Ik hoop weer op zo’n winter als afgelopen jaar in Nederland. Als trainer heb ik toen veel trainingen in 

de sneeuw en op de latten in het park naast de vereniging kunnen geven. Geweldig! 

 

 

 



Interview:  Erik van Leeuwen       
 

Iets over jezelf als langlaufer  

 

Ik ben altijd al aan het sporten geweest, maar via de 
triatlonsport in aanraking gekomen met de wintertriatlon. 
Mijn allereerste keer op de langlauflatten was in januari 
1991 tijdens de voorbereiding (georganiseerd door NSkiV) 
op wintertriatlon van Inzell. Daarna heb ik me aangesloten 
bij Haagse Langlauf Vereniging (HLV). Via een oproep in het 
magazine De Binding ben ik met de biatlonsport in 
aanraking gekomen. Eerst veelal langlaufwedstrijdjes en 
langlaufmarathons, vanaf zomer 1993 definitief de keuze 
gemaakt voor de biatlonsport. Enkele van de 
hoogtepunten: mijn eerste WK biatlon in Ruhpolding (1996) 
en de top 40 klasseringen tijdens het EK biatlon van 2001.  
 
Mijn hoofdprijzen :  mijn dochter Louisa (2001) en mijn 
zoon Casper (2006) nadat ik mijn vriendin Tatiana tijdens 
het WK zomerbiatlon in Minsk leerde kennen. 
Na mijn actieve loopbaan ben ik vanaf 2003 als biatlontrainer/-coach bij de NSkiV gaan werken. Dit 

doe ik nog steeds al zijn mijn werkzaamheden bij de NSkiV vanaf dit jaar uitgebreid in de functie van 

projectmedewerker sport. 

 
Tijdens mijn allereerste langlaufmarathon (een jaar na Inzell)  werd ik aan alle kanten voorbij geskied 

door kleine Nederlandse langlaufertjes die in de nationale jeugd- en juniorenselectie zaten. Het was 

in Bodenmais en omdat er destijds op deze locatie 3 langlauf-marathons plaatsvonden weet ik echt 

niet meer welke van de 3 het was. Een paar dagen later kwamen we er al achter dat het afzetgebied 

onder mijn klassieke ski’s absoluut niet goed was, hetgeen mijn glibberige ervaring tijdens de 

langlaufmarathon alleen maar bevestigde. Na het vinden van het juiste afzetgebied ging niet alleen 

de klassieke techniek met grote stappen vooruit, ook kreeg ook  mijn langlaufleventje steeds meer 

vaart. 

 

 

De mooiste ervaring 

Daar kan ik kort over zijn: het gevoel van luxe dat je als Nederlander in de sneeuw aan het sporten 

kan of bent. Sneeuw in Nederland  is geen vanzelfsprekendheid. Eigenlijk start dit gevoel al bij 

vertrek naar het buitenland. 

 

Beste herinneringen/beste prestatie 

Ik kan me nog goed herinneren dat ik tijdens de Konig Ludwig Lauf bij de ‘Verpflegung’ een bekertje 

rode limonade/vruchtenthee aanpakte en een grote slok nam. Gloeiend heet, en de inhoud ging 

direct weer naar buiten. Toen ook viel mij op dat het spoor waarin ik liep al roze gekleurd was. 

Qua beste prestatie denk ik aan de langlaufmarathons in februari en maart 1999. Door extreme kou 

tijdens de WK biatlon in Finland gingen de wedstrijden niet door. Onverrichte zaken keerde ik terug 

naar Nederland. Bertram van Soest vroeg me mee naar Sauerland te gaan. Tijdens de Siuerlänner 

skiede ik in een groepje om plaats 3 t/m 6. Dit ging me redelijk gemakkelijk af, maar moest het 



uiteindelijk toch afleggen tegen de klassieke specialisten. Later tijdens de Hirschaumarathon (skating) 

ging het nog een keer goed. 

 

Advies voor de lezer 

Toen ik startte met de langlaufmarathons trainde ik nog niet zo gericht; als topsporter werd ik er 

bewuster van. Mijn advies nu zou zijn: kies je persoonlijke doelen en train hiernaar. Zo heb je jouw 

eigen uitdagingen in een grote wedstrijd. Dit kan heel prestatiegericht zijn, maar net zo goed kan ook 

het plezier/sociale element centraal staan. Het belangrijkste is dat je na afloop een voldaan gevoel 

hebt. Wees realistisch, let op jezelf en kijk vooruit. 

 

 

Stimulans vanuit de verenigingen 

Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Zoek elkaar op, train met elkaar en reis met elkaar, deel je 

ervaringen. Daarnaast kun je ook nog een de kosten beperkt houden. 

 

Ontwikkelingen in de sport 

Qua marathonskiën ben ik al weer een geruime tijd niet meer op de hoogte. Bij het Worldcup 

langlaufen zie je de afgelopen jaren wel een verschuiving in technieken, mede door nieuwe snelle 

wedstrijdvormen. Centraal staat nog steeds de techniek, deze komt nog al eens onder druk zodra de 

conditie en de kracht verminderd. Voor nieuwe materialen zou ik me oriënteren op internet, 

navragen bij specialisten en de testresultaten in de diverse vakbladen. Dat er steeds nieuwe 

evenementen worden georganiseerd is voor de sport de beste promotie. De skitunnel is vooral nuttig 

om al voor de eerste sneeuw op de ll-ski’s  te kunnen skiën. 

 

Komende winter 

Ik zal de nationale biatlonselectie weer gaan coachen. Uiteraard hoop ik weer wat kilometertjes te 

kunnen maken, maar een marathon langlaufen zal dan even niet bij mij opkomen. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Noords Festival 2011      Plaatje van Flyer of zo!!! 

  

Van 22 t/m 29 januari 2011 houdt de Nederlandse Ski Vereniging in het Duitse Reit im Winkl het 
Noords Festival. Na 9 jaar Ramsau verhuisde het NK langlauf in 2010 naar Reit im Winkl. Onder de 
naam Noords Festival werd de bekende formule van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) en Vasa 
Sport voortgezet en nog enkele onderdelen aan het programma toegevoegd. Na het succes van 2010 
wordt het Noords Festival ook in 2011 in Reit im Winkl georganiseerd. Vasa Sport voert in opdracht 
van de Nederlandse Ski Vereniging onder de paraplu van het Noords Festival het SneeuwActief-
programma met veel instructies en tochten. De Nederlandse Ski Vereniging organiseert i.s.m. de 
Wintersportverein Reit im Winkl het NK-langlauf en verschillende andere noordse evenementen. De 
week wordt op zaterdagochtend afgesloten met een 25 km Langlaufmarathon. 

Programma 

Het Noords Festival bestaat naast het SneeuwActief-programma uit diverse wedstrijden en 
evenementen. De twee langlauf NK-wedstrijden hebben afstanden van 7,5 km (andere afstanden 
voor de jeugd) en zijn daarom ook voor de betere breedtesporters toegankelijk. De langlaufmarathon 
op zaterdag gaat ditmaal over een afstand van 25 km klassiek, met kortere afstanden voor de jeugd 
en de mogelijkheid tot het beëindigen van de wedstrijd na iedere rond. De noordse sporten 
schansspringen en biatlon zijn vertegenwoordigd via een biatlonclinic met Herbert Cool, een 
biatlonwedstrijd voor de jeugd en een jeugdwedstrijd schansspringen. De wedstrijden beginnen pas 
op woensdag, zodat er voldoende tijd is voor de sneeuwvoorbereiding. Dit kan bijvoorbeeld met de 
instructies uit het SneeuwActief-programma. De week wordt geopend met een sfeervolle opening 
achter de Festsaal van Reit im Winkl en afgesloten met het Noords Festival-feest bij de verlichte 
skipiste. 

SneeuwActief 2011 

Het SneeuwActief-programma bestaat uit instructies, tochten en wedstrijden en wordt verzorgd door 
de Nederlandse instructeurs en gidsen van Vasa Sport. Gedurende de week bieden wij langlauflessen 
voor beide technieken in verschillende niveaugroepen. Tijdens de langlauftochten later in de week 
kunt u het geleerde in praktijk brengen. Er zijn twee prachtige snowshoetochten op de 
Winklmoosalm en de Hemmersuppenalm. Nieuw zijn de 3 Nordic Walking tochten over prachtige 
winterwandelwegen o.l.v. een Nordic Walking instructeur . Er wordt weer gerodeld vanaf de 
Hemmersuppenalm en de X-adventure-tocht is ditmaal op de Winklmoosalm. Parallel aan de 
afdaaltraining met skatingski’s staat bij de Benzecklifte snowtubing op het programma. Nederlands 
beste langlaufer en biatleet Herbert Cool verzorgt een biatlonclinic en samen met zijn privé-trainer 
een videoanalyse-training voor de betere skaters. Wie zijn krachten wil meten kan meedoen aan de 
NK-wedstrijden, de langlaufmarathon op zaterdag en/of de koppelkoers op donderdagavond. Wilt u 
leren langlaufen, uw techniek verbeteren of eindelijk eens goed leren skaten en afdalen of zelfs aan 
een wedstrijd deelnemen? Dan mag u deze SneeuwActief-week in Reit im Winkl niet missen! 

 
 
 



 
 

Impressie van een marathon door Frans Thevis 

Kapot, moe, uitgewoond, helemaal leeg. Wat was 

ik toch moe toen ik na mijn 35 km. over de streep 

kwam. En aan wie had ik dat te danken. Juist alleen 

aan mij zelf, want ik was vergeten mijn wachskoffer 

mee naar Tannheim te nemen. 

De eerste paar dagen was dat geen probleem. 

Skaten ging prima en bij sneeuwval gewoon op de 

schubbenski of wat universele gripspray 

aanbrengen.  

Voor de wedstrijd moest ik echter een goed 

geprepareerde ski hebben. 

Nieuwe wachs kopen, “ik ben toch niet gek”. Thuis had ik een koffer vol met glijwachsen staan. Naar 

later in de week bleek met heel veel oude troep. 

Door gebruik te maken van de gratis wachsservice van Toko kreeg ik een goede en perfect verzorgde 

ski waarvan het belag blonk als een spiegel. Toen iedereen op zondagochtend aan het ski-testen was 

zat ik lekker uit het raam te kijken en dacht, dat heb ik allemaal niet nodig. Op zaterdag was bijna een 

halve meter sneeuw gevallen. In de daarop volgende nacht was het open getrokken en was het flink 

gaan vriezen. Dus mooie loipes en een heerlijk zonnetje, wat kan nu nog fout gaan? 

In eerste instantie merk je niet dat je ski niet “loopt”. Maar na een paar kilometer was ik al zo moe 

dat ik het liefste was gestopt. Andere langlaufers flitsten aan mij voorbij. In de afdalingen duwen om 

toch maar beneden te komen. Als je twee keer moet pauzeren op een vals plat omlaag richting 

Haldensee dan gaat het echt niet goed met je. Op een stuk weer richting Tannheim waar ik normaal 

gemakkelijk twintig km. per uur haal, haalde ik nu volgens mijn gps net de dertien km. per uur. Mijn 

armen kreeg ik al op de helft van de afstand bijna niet meer omhoog getild. 

Toen ik finishte kon ik alleen nog maar in de armen van Odette hangen. Zij monterde mij wel heel lief 

op door te zeggen dat onze Duitse sportkennisen al meer dan een half uur eerder dan ik binnen 

waren. Daar was ik op dat moment wel heel erg blij mee. 

Nadat ik aanvankelijk dacht “dit doe ik nooit meer”, denk ik nu dat ik volgend jaar toch wel minstens 

een half uur eerder wil finishen.  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Overzicht van de marathons met deelnemers. 
 

Marathon/wedstrijd Deelnemers Marathon/wedstrijd Deelnemers 

Vasaloppet en Öppet Spor  e.a. 45 Tannheim   3 

NK Lange afstand Reit Im Winkl 42 Ramsau Dachsteinlauf 3 

Engadiner 26 Erzgebirge 2 

König Ludwiglauf 26 Schwarzwalder 2 

Jizerska Padesatska 15 Kammlauf 2 

Rennsteig 14 Saalfelden 2 

Siuerlänner 14 Maloja Zerness 1 

Falun 12 Inga-Lami 1   

Transjurassienne   9 Bieg Piastow 1 

Marcialonga   8 Valdresmarsjen 1 

Dolomitenlauf   8 Rensfjellrenne 1 

Koasalauf   6 Saami Ski Race 1 

Skadiloppet   5 Skarverennet 1 

Gommerlauf   3 Steiralauf 1 

Lapponia    3 Birkebeiner  1 

    

 



Invoegen: Marathonkalender (zie meegestuurd 

excel-bestand)   (1 blz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



In te voegen: contactgegevens verenigingen  

 (1 blz)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

               Op naar de Marathoncup 2010-2011 ! 

 


