Groen koersen
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De ﬁets komt alsmaar meer in de picture als duurzaam alternatief voor de groeiende ﬁlemisère. In Nederland Fietsland willen ze dat duurzaamheidslabel nu ook overzetten op
competitief ﬁetsen, wielersport genaamd. De Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie speelt met de gedachte om ploegleiderswagens en busjes elektrisch te laten rijden, als het actieradiusprobleem kan worden opgelost. De Nederlands-Belgische BinckBank Tour (de vroegere Eneco Tour) zet bij de organisatie van de etappewedstrijd zwaar in op duurzaamheid
en energiebeleid om zo tot een klimaatneutraal sportevenement te komen. De gedragscode onder renners om geen lege verpakkingen van gels of energiebars meer overboord te
keilen vindt meer en meer opgang, wegsmijtbidons worden steeds vaker van recycleerbaar materiaal gemaakt. Of hoe een traditiesport de kop neemt in een groen sportdenken van
de toekomst. (MH)

WALTER VAN STEENBRUGGE

De maakbaarheid van het bestaan
Onlangs waagden enkele toppers uit de wereld van het langeafstandlopen zich aan een uitdaging van formaat: 42 kilometer en enkele paslengten, ook marathon genoemd, overbruggen in minder dan twee uur. Een vermetel plan. Zelfs voor lichtvoetige lopers van wie de body
mass index flirt met de grens van het ondergewicht.
Toegegeven, de ene marathon is de andere niet, zeggen kenners. Maar het geldende wereldrecord ligt toch nog steeds
net geen drie minuten boven de twee uur, zegge méér dan
één kilometer lopen voor die ranke steltlopers. Overigens,
wanneer heeft u voor het laatst een kilometer gelopen?
Goede lopers waren gemakkelijk te vinden voor een opdracht die ongetwijfeld, ongeacht het resultaat, lucratief
zou zijn. Niet het minst voor de opdrachtgever zelf.
Dat de lopers zich in de maandenlange voorbereiding
spartaans zouden gedragen, daar kon men van op aan.

pantoffels van de sponsor waren, naar het schijnt, goed
voor enkele procenten tijdswinst. Hazen zouden komen en
gaan, en vooral in piramidale slagorde lopen als metronomen. Geen detail dat aan het toeval werd overgelaten. Die
ochtend zou in Monza de ideale race worden gelopen.
En toch slaagde het plan niet volledig. De snelste man,
olympisch kampioen by the way, die hoge verwachtingen
had opgewekt, overschreed een handvol seconden boven
het streefdoel de ﬁnishlijn. Wat spookte door zijn hoofd, die
laatste honderden meters, toen hij ongetwijfeld besefte dat
het ‘net niet’ zou worden? Euforie of ontgoocheling?
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Tot op D-day de allitererende kink in de kabel komt. Een
detail, onopgemerkt of opduikend uit het niets. Het verhoopte resultaat wordt net niet volledig gehaald. Je moet
dit meedelen aan de cliënt, bespreken met je medewerkers
en verwerken in je hoofd.
Euforie of ontgoocheling?
Niet alles is maakbaar. Lessen leren. De rug rechten. Vooruitblikken. Een nieuwe uitdaging tegemoet. Niet opgeven.
Want opgeven is het ergste wat een loper overkomen kan.

De minzame man had alvast beter verdiend.
De andere factoren die bepalend zijn voor een snelle race
werden wetenschappelijk uitgekiend. Van temperatuur,
over luchtvochtigheid, tot de bochten in het parcours, de
luchtweerstand, en ga zo maar door … De speciale loop-

Je medewerkers spitten en ploegen. Halen het onderste
uit de kan. Het dossier wordt gevierendeeld. Alle stukjes op
het schaakbord worden uitgezet. Meerdere zetten vooruit
worden beraamd, gewikt en gewogen. Teksten worden opgesteld, geschaafd, geschrapt en herschreven.
Dit mag niet fout lopen, dit zal niet fout lopen.

Ik tracht me de gemoedsgesteldheid van de uitgeputte
loper voor te stellen. Een quasi onmogelijke opdracht die
je voorbereidt. Maandenlang. Met passie en gedrevenheid.

Quitters don’t win, and winners don’t quit. Q

