
Modderkopjes en stofwimpers 
 
 

NK Marathon  
Regen + regen + regen = modder. En dat was waar 
het dit weekend tijdens de Bart Brentjens 
Challenge, het Nederlands kampioenschap 
marathon, allemaal om draaide. De race welke bij 
de meesten te boek gaat als de zwaarste wedstrijd 
ooit. 115km met >2000 hoogtemeters, Roy, Daniël 
en Linja waagde zich zondag aan de start…!  
Daniël reed voor Roy om hem zo veel mogelijk naar 
een goede positie te brengen. En dat lukte! Na de 
start zat Roy met hulp van Daniël mooi voorin. 
Echter sloeg al snel het noodlot toe waardoor zowel 
Daniël als Roy een flinke smak maakte. Roy zelfs op 
het asfalt en door de combinatie met kou, modder 
schaafwonden moesten beide heren opgeven.  
Linja had wat minder pech maar desondanks geen 
minder zware race. Zij slaagde er in de hele 
modderige 115km af te leggen in 6h45min! Het was 
een ware uitputtingsslag en ontzettend knap dat zij 
hem heeft uitgereden.  
 
  
 
 

 

Roc D’Azur   
Zo modderig en koud als de Bart Brentjens Challenge 
was, zo warm en stoffig was in het in Fresjus waar 
Laura, Lotte en Robin afgelopen weekend reden. Roc 
D’Azur, een echte aanrader voor iedereen. Ruim 
20.000 fietsers nemen deel aan verschillende 
wedstrijden.  
Robin beet het spits af door op vrijdag te starten in 
de Marathon. 86km met ruim 2200 hoogtemeters. 
Echter had hij, net als Daniël en Roy de pechvogel op 
zijn schouder zitten. Na een kopstart en een paar 
heel mooie klimmen en afdalingen waarin hij veel 
mensen voorbij kon moest hij toch opgeven omdat 
zijn schoen kapot was gegaan. Gelukkig had hij zijn 3e 
plek vorige week nog in zijn gedachten en met die 
plek sluit hij zijn seizoen goed af!  
Laura en Lotte deden mee aan de Roc Dames. Een 
wedstrijd over een parcours van 42km en 760 
hoogtemeters. De start was eerst 5km vlak en 
daarna een klim van 20 minuten. Door de wind werd 
het een tactisch spel waarin Laura mooi kon 
meekomen in een groep. Lotte zat iets daarvoor 
maar reed alleen. Laura had nog Israël in haar 
gedachten zitten en vond het stof wel meevallen, 
Lotte was wel onder de indruk! Na ruim 2 uur rolde 
zowel Lotte als Laura tevreden over de streep. 
Respectievelijk als 11e en 19e van de 155 dames!  
 

Volg ons!  
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