Peer Jensen (l) en Claus Hechmann (r) zijn de enige twee deelnemers van het
Deens kampioenschap snelwandelen in Tilburg © Zamire Willems
Tilburg organiseert Nederlands-, Belgisch en Deens kampioenschap
snelwandelen
TILBURG - Ruim 150 snelwandelaars uit 14 landen trokken zondag naar de wielerbaan van
Wielerclub Pijnenburg aan de Bijsterveldenlaan in Tilburg voor het Nederlands-, Belgisch
en zelfs Deens kampioenschap snelwandelen. Binnen het olympisch atletiekonderdeel
snelwandelen is het circa 1600 vierkante meter ronde parcours van de Tilburgse wielerclub van
internationale allure. "Heel veel dingen maakt deze baan bijzonder. Er is een internationale jury,
het is een goede, vlakke loopbaan en er doen olympische atleten mee", zegt de uit het Duitse
Stuttgart afkomstige Agnieszka Garves (45), terwijl ze zich opmaakt voor een 10 kilometer lange
snelwandeltocht door weer en wind.

50 kilometer
De regen mag dan met bakken uit de hemel vallen, de meeste snelwandelaars lopen
onverschrokken door en trotseren afstanden tot soms wel 50 kilometer. Naast het Nederlands
kampioenschap 50 kilometer heren en 10 kilometer dames, worden ook het Belgisch
kampioenschap 20 kilometer dames en het Deens kampioenschap 50 kilometer heren op
Nederlandse bodem uitgevochten. Dat onze zuiderburen een sprongetje over de grens maken om
hun nationale wedstrijd te organiseren, is één ding, laat staan een land als Denemarken dat in
vogelvlucht ruim 500 kilometer verderop ligt. Toch zit er volgens de Deense deelnemer Peer
Jensen (61) een logische verklaring achter: "We zijn de enige twee in heel Denemarken, die 50
kilometer snelwandelen. Soms doet een derde jongen mee. Het zou teveel gedoe zijn om alleen
voor ons een nationaal kampioenschap te organiseren."

Deens kampioen
Jensen doet al ruim veertig jaar aan snelwandelen en wist in 2016 Deens kampioen op de 50
kilometer te worden. De doorgewinterde snelwandelaar haalde zijn minder ervaren landgenoot
Claus Hechmann (55) over om dit weekend mee te doen: Hechmann finisht in 5 uur 30 en Jensen
gooit al na 25 kilometer de spreekwoordelijke 'kletsnatte' handdoek in de ring. "Het was te koud,
mijn spieren waren te stijf door de kou. Ik ben een beetje teleurgesteld, maar ik was door de kou
ook minder gemotiveerd", geeft Jensen toe. Ook Hechmann had het moeilijk. Leeftijd en
hardloopblessures duwden hem pas twee jaar geleden richting het snelwandelen. "Na 40
kilometer was ik kapot, maar om het Deens kampioenschap en de reis daarvoor naar Nederland,
heb ik doorgezet.”

Kwalificatiewedstrijd
Ondanks het gure weer weet Ad Leermakers van Wandelsportvereniging Hart van Brabant
deelnemers met humor en enthousiasme naar de eindstreep te praten. Samen met de
Rotterdamse Wandelsportvereniging (RWS) organiseren ze voor de 19e keer het nationale
kampioenschap snelwandelen, ook voor België en nieuwkomer Denemarken. "Ik vind het
fantastisch! Ik denk dat veel mensen hier komen voor de tijdslimieten, we zijn namelijk ook een
kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen. Ik denk dat wij het gewoon goed doen, het is hier
verkeersvrij en alle voorzieningen zijn dichtbij.

