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‘Sneek’ werpt schaduw vooruit
JAN BENUS

Vorig jaar maar
70 lopers in
Langstestraatloop,
dit jaar liefst 314Een jaar geleden was de halve mara-

thon de langste afstand in de Lang-
stestraatloop van Nederland, met
start in Sint Jacobiparochie.

Inhakend op de marathon van
Sneek, die Mar-athon als naam heeft
gekregen omdat om de Snitser Mar
wordt gelopen, stonden er nu ook 30
en 35 kilometer op het programma.

Dat was een goede beslissing van
organisator SV Friesland, want die
afstanden trokken samen meer dan
de helft van de deelnemers. ,,Dit is
een prima wedstrijd om kilometers

SINT JACOBIPAROCHIE De Langste-
straatloop trok vorig jaar slechts 70
deelnemers. Zaterdag waren het er
314. SV Friesland lift mee op het
succes van de marathon van Sneek
op 21 juni.

thon die ik gelopen heb, was de
Slachte, twee jaar geleden. Ik werk
toe naar de marathon van Amster-
dam in oktober waar het Nederlands
kampioenschap aan verbonden is. Ik
ben weliswaar veertig jaar, maar ik
voel dat ik mijn top nog niet heb be-
reikt. In Sneek probeer ik onder de 2
uur 40 minuten te komen. Het is een
mooi parcours. Ik heb het onlangs
met een groepje gelopen.’’

Winnaar van de 35 kilometer, die
800 meter korter was, werd Douwe
Nauta. De Leeuwarder passeerde tot
zijn verrassing na 9 kilometer club-
genoot Martin Ketellapper. De be-
scheiden winnaar beschouwt zich
desondanks niet als kanshebber
voor Sneek. ,,Dat wordt pas mijn der-
de marathon. Mijn laatste was in
2008 en toen liep in 2 uur 47 minu-
ten. Ik zet in op die tijd. Ik denk dat ik
eindig achter de toppers.’’

De 30 kilometer leverde winst op
voor Johannes Postma, ook al een at-
leet van het Leeuwarder Lionitas. In
Rotterdam kwam hij in april tot pr
van 2,40,13 waarmee hij snelste Fries
werd. Toch laat hij Sneek aan zich
voorbij gaan. ,,Die marathon komt te
snel na Rotterdam. Ik kies voor de
halve marathon in Zwolle, een week
eerder. Daar wil ik mijn pr van 1.15,04
verbeteren.’’

In Rotterdam passeerde Harry
Wiersma in 2.42,10 de meet op de
Coolsingel. De loper uit Blije was een
klasse apart op de halve marathon.
Hij loopt wel in Sneek, maar gaat
niet voor een toptijd. De reden is de-
zelfde als Postma. ,,Ik ga waarschijn-
lijk hazen voor een ploeggenoot. Ik
heb vorig jaar de nuleditie gelopen
en wil het evenement graag meema-
ken. Het parcours ligt mij wel met de
stukken onverhard.’’

te maken’’, reageerde Martin Ketel-
lapper, een van de topdeelnemers
zaterdag in Sint Jacobiparochie.

De Mar-athon in Sneek op de lang-
ste dag start ’s avonds om zeven uur.
De lopen van SV Friesland hebben
normaliter elf uur als starttijd, maar
het schot klonk nu om vijf uur zodat
de lopers konden wennen aan de
omstandigheden. ,,Om zeven uur
starten lukte niet omdat delen van
dit parcours onverlicht zijn’’, legde
wedstrijdsecretaris Jouke Valk uit.

Martin Ketellapper arriveerde na
de bijna 30 kilometer als eerste in de
Hofstraat in Sint Jacobiparochie,
maar hij kreeg de bokaal niet.

De Leeuwarder had zich namelijk
ingeschreven voor de 35 kilometer.
De extra ronde dorp het dorp liet hij
aan zich voorbij gaan. ,,Vanaf de eer-
ste kilometer lukte het niet bij mij.
Mijn doel was steady te lopen en

sneller dan dit tempo’’, reageerde hij
cynisch op zijn optreden.

Gelukkig wist hij de oorzaak.
,,Door de studie medicijnen ben ik
pas tweeënhalve maand goed in trai-
ning. Ik merk ook zeker effect, maar
vandaag ging het gewoon niet. Ik
heb de laatste weken ook veel kilo-
meters gemaakt en dat voel ik.’’

Ketellapper acht zich geen kans-
hebber voor Sneek. ,,De laatste mara-
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