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Opgehemeld en verguisd

Hans Bosman, een triatleet die heel veel hele triathlons 
per jaar afwerkt, zonder daar voor te trainen. 
De triple Dutch en zelfs 10 hele triathlons in 1 jaar 
doet. Het kan allemaal niet gek genoeg voor deze 
leraar en notaris uit Nigtevecht. 
En altijd wel iets bijzonders in zijn races.
Persoonlijk heb ik Hans een aantal jaar geleden leren 
kennen en hebben we een bijzondere band gekregen. 
Steeds als we elkaar troffen was er die klik, niet perse 
vanwege zijn sportieve prestaties, maar veel meer 
vanwege de persoon die Hans is.
Opgeruimd, optimistisch en gewoon een hele leuke 
kerel!
Op Trikipedia.nl brachten we zijn ‘wedstrijdverhalen’, 
hetgeen veel positieve reacties bracht, maar ook zeer 
negatieve. Hans ligt daar niet wakker van, hij beleeft de 
sport op zijn eigen wijze!
Een halve op vrijdag en een hele op zondag in Almere, 
10 hele triathlons in 1 jaar. Hans beleeft daar enorm 
plezier aan.
Soms verslaapt hij zich voor de start door nog even 
zich om te draaien, dan weer feest hij te veel richting 
de finish om net de cut-off te missen. Doet ‘gewoon’ 
een hele triathlon alleen in Corona-tijd. 
En dat allemaal zonder specifiek te trainen!
Ik ken Hans inmiddels redelijk goed en weet dat hij 
geniet, op zijn manier, van de triathlonsport. Niet met 
schema’s, niet met trainingen, maar op zijn manier. 
Zijn manier van het beleven van triathlon is redelijk 
uniek.
 
Ruud de Haan

Voorwoord
Ruud de Haan,
Trikipedia
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II

Beste lezer,

In 2015 had ik de eer om met Hans mee te rijden tijdens 
zijn laatste kilometers op het loopparcours omdat hij 
als laatste atleet van de triathlon van Almere zou gaan 
finishen. In die kilometers werd het me al duidelijk dat 
Hans uit een speciaal soort hout is gesneden, hij gaat 
geen uitdagingen uit de weg en blijft zijn eigen grenzen 
verleggen en daarbij iedereen verbazen. Ik ben er dan 
ook van overtuigd dat de verhalen die in dit boek zijn 
terug te vinden aan de ene kant een enorme inspiratie 
zijn om te laten zien tot welke krachtsinspanningen 
een ‘gewone man’ in staat is en aan de andere kant het 
bijzondere vermogen van Hans in het bijzonder om met 
deze uitdagingen om te gaan.
Zijn veerkracht en doorzettingsvermogen spreken mij 
ook boekdelen. Het is dan ook tekenend dat na die 
editie van 2015 Hans nooit meer als laatste deelnemer 
over de finish kwam, hij kon in ‘zijn Almere’ toch altijd 
nog een extra tandje bijzetten en zo ruim voor die 
limiet binnenkomen.
Onconventioneel is zijn aanpak, dat zeker, maar wel 
altijd met een glimlach op zijn gezicht en dat moet toch 
het belangrijkste zijn als je gezond oud wil worden: met 
plezier kunnen sporten. En dat kan Hans als geen ander.

Veel leesplezier,

Richard Belderok
Race Director Challenge Almere-Amsterdam

Voorwoord
Richard Belderok,
Race Director
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Zondagochtend zo tegen twaalven wandel ik met mijn tweelingdochters 
Floortje en Noortje terug naar de auto met een lekker voldaan gevoel. 

Het is heerlijk helder vriesweer. Het is koud, ijskoud en glad. Blauwe lucht 
en een dons van witte sneeuw op de straten. Net gedobberd in zwembad 
Kikkerfort en na afloop friet met mayo, satésaus en frikandel. Lekker. Wat 
een feest.
Kan helaas geen borstcrawl. Beetje wat op schoolslag lijkt. Durf niet onder 
water te zwemmen of te duiken en begin al snel te proesten. Water boe-
zemt me al snel angst in. Voel me in het water niet op mijn gemak. Om aan 
triathlon te doen zal ik toch goed moeten leren zwemmen en doe navraag 
bij het zwembad. Ik kom uit bij Roy en leer te drijven door naar het plafond 
te kijken. Roy stelt filosofische vragen als: ‘waar wil je naar toe?’ Onderweg 
zijn Roy, we zijn altijd onderweg. Later voegt trainster Claudia zich bij de 
individuele zwemtrainingen en haar vertel ik mijn plannen over de hele 
triathlon. Ik denk er zo’n 12/13 uur over te doen. Glimlachend en op aardige 
wijze zegt Claudia dat zonder noemenswaardige training dit geen realis-

tisch doel is. Claudia met af en toe Roy zijn de beste trainers die ik heb 
gekend. Ze hebben me onder meer geleerd zwemvrees te overwinnen.
In 2010 doe ik mee met mijn eerste hele triathlon in Almere. Wonende in 
Nigtevecht is Almere mijn thuishaven. Het fietsparcours heb ik minutieus 
verkend. Ik zal nooit meer zo snel 3.8 kilometer zwemmen (1 uur 33 mi-
nuten) en 180 kilometer fietsen (6 uur en 40 minuten op een eenvoudige 
beginners racefiets zonder triathlonstuur). Alleen het lopen daarna gaat 
niet meer. Elk jaar doe ik als Tukker mee in Almere in Amsterdams tenue 
met de drie kruizen. In 2015 voltooi ik mijn eerste hele triathlon met be-
hulp van racedirecteur Richard. 
De triathlonverhalen over de periode 2010-2022 zijn gebeurtenissen zon-
der enige pretentie. Lekker een dag buiten sporten in plezierige verbinding 
met je omgeving, de natuur, de deelnemers en de vrijwilligers. Gewoon die 
dag het avontuur en de uitdaging aangaan. De verhalen laten ook zien dat 
een hele triathlon kan worden volbracht zonder noemenswaardige training. 
De idee van buitensporige trainingsarbeid voor een hele triathlon is niet 
per se noodzakelijk. Gewoon rustig aan doen. Go slow! In Twente zeggen 
we: Hènig an!

Hènig an!
Voorwoord
Hans Bosman
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IV Omroep Flevoland, 
13/09/2015
13:46

Challenge Almere-
Amsterdam 2015  

15

De laatste triatleten van de Challenge Almere-Amsterdam zijn za-
terdagavond als helden onthaald op de Esplanade in Almere Stad. 

Winnaar Markus Fachbach uit Duitsland deed ruim 8 uur over de klassie-
ke afstand maar voor velen duurde de triatlon veel langer. Ze moesten 
binnen 15 uur binnen zijn en dat was voor een tiental op het nippertje. 

Tientallen toeschouwers en vrijwilligers schreeuwden de laatste deel-
nemers naar de f inish. De allerlaatste triatleet was Hans Bosman uit 
Nigtevecht. Hij werd onder politiebegeleiding naar de f inish gebracht. 
Gelukkig voor Hans bleef de klok even stilstaan zodat hij precies op tijd 
binnen is.

 

De eerste f inish
https://www.omroepf le-
voland.nl/sport/127592/
almere-laatste-triatle-
ten-als-helden-onthaald

https://www.omroepflevoland.nl/sport/127592/almere-laatste-triatleten-als-helden-onthaald
https://www.omroepflevoland.nl/sport/127592/almere-laatste-triatleten-als-helden-onthaald
https://www.omroepflevoland.nl/sport/127592/almere-laatste-triatleten-als-helden-onthaald
https://www.omroepflevoland.nl/sport/127592/almere-laatste-triatleten-als-helden-onthaald
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V Trikipedia 
05/01/2019 
Ruud de Haan en
Hans Bosman

The Last Man 
Standing I

17

Doe mee aan een triathlon en kom in zijn buurt dan is het oppassen. 
Hans Bosman (48) uit Nigtevecht, notaris en leraar, is veelal de rode 

lantaarndrager in de wedstrijd. Zijn manier van triathlon beleven vroeg 
natuurlijk om verduidelijking.

Vaak als laatste op het parcours, hoe is dit zo gekomen?
Mijn motivatie bestaat eruit met zo min mogelijk training toch proberen 
de f inish te halen in deze fantastische sport. Meedoen aan wedstrijden 
vind ik heerlijk. Jezelf blijven uitdagen en uit die comfortzone komen. 
Wat maakt het uit of je 4e of 538e wordt? Het gaat uiteindelijk alleen om 
de 1e plaats. Is dit niet te doen dan dien je al het te behalen doel aan te 
passen. Aan trainen heb ik niet zoveel zin. Intervaltraining daar doe ik 
niet aan. Trainingsschema’s zijn taboe. Ik ben toch geen karbonaadje.

Handen op het stuur bij het f ietsen normaal gesproken. Wel heb ik een 
dag voor Challenge Almere 2018 een triathlonstuur laten monteren met 

bijbehorende afstelling. Met de triathlonhouding op de f iets had ik grote 
moeite.

Waarom triathlon en dan in het bijzonder de hele triathlon?
Een kwart of halve triathlon f inishen is geen al te zware opgave. Een hele 
triathlon volbrengen is dat wel en voelt als een avontuur. Ik f inish meer 
niet dan wel bij een hele triathlon maar het is steeds genieten van het 
publiek, de omgeving, de helpers en de deelnemers. Een hele triathlon is 
een mooi gevecht met jezelf en de wedstrijdleiding.

De wedstrijdleiding?
Ja of ik na dan wel tijdens een onderdeel door mag of niet.
Mooiste voorbeeld is Challenge Almere 2015 toen ik als laatste deel-
nemer f inishte.
Ik miste de cutoff- time waarna de gehelmde racedirecteur in de laatste 
loopronde op de motor langszij kwam en zei ‘ jij gaat het halen en ik zorg 
er voor’. De eer die je als laatste deelnemer ten deel valt van het publiek, 
de organisatie, de helpers en al die motoren is overweldigend. Zie voor 

https://trikipedia.
nl/2019/01/05/hans-bos-
man-2019-celtman-frys-
man-norseman-gelreman-
the-brutal-en-challenge-
almere/

Programma 2019

https://trikipedia.nl/2019/01/05/hans-bosman-2019-celtman-frysman-norseman-gelreman-the-brutal-en-challenge-almere/
https://trikipedia.nl/2019/01/05/hans-bosman-2019-celtman-frysman-norseman-gelreman-the-brutal-en-challenge-almere/
https://trikipedia.nl/2019/01/05/hans-bosman-2019-celtman-frysman-norseman-gelreman-the-brutal-en-challenge-almere/
https://trikipedia.nl/2019/01/05/hans-bosman-2019-celtman-frysman-norseman-gelreman-the-brutal-en-challenge-almere/
https://trikipedia.nl/2019/01/05/hans-bosman-2019-celtman-frysman-norseman-gelreman-the-brutal-en-challenge-almere/
https://trikipedia.nl/2019/01/05/hans-bosman-2019-celtman-frysman-norseman-gelreman-the-brutal-en-challenge-almere/
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deze f inishreportage het f ilmpje op: https://www.omroepf levoland.nl/
sport/127592/almere-laatste-triatleten-als-helden-onthaald.

Bij Challenge Almere 2018 was het omgekeerd. In de één na laatste 
loopronde zei de racedirecteur ‘ga maar naar de f inish de laatste 
loopronde red je niet’. Mijn antwoord was dat ik me goed voelde en heb 
de laatste off iciële deelnemer ingehaald en gef inisht in 15:01 uur. Het 
voelt gênant in een hele triathlon in een latere editie wederom als laatste 
te moeten eindigen vanwege de eer die je ten deel valt.

De edities van Ironman Maastricht (aanrader als gezinsuitje) zijn ook 
een belevenis aangezien ik nooit heuvel op train, nauwelijks weet hoe te 
schakelen en zeer voorzichtig afdaal. Na de eerste f ietsronde in de laat-
ste editie miste ik al de cutoff en moest volgens een off icial afstappen 
en mocht ook niet meer lopen. De tweede f ietsronde wel afgemaakt en 
van een hogere off icial mocht ik toch buiten mededinging aan het loop-
onderdeel beginnen. Die sfeer in het centrum van Maastricht is ongekend 

en de kameraadschap onbetaalbaar. Het publiek is laaiend enthousiast. 
Deels gelopen met de lijvige lokale held Huub Biro. Voeg daar bij mijn 
lengte en het kenmerkende zwart-rood-witte XXX-Amsterdam shirt.
In eerdere edities werd mij ook te verstaan gegeven tijdens het f iets-
onderdeel in de bus plaats te nemen, onder meer boven op de Hallem-
baye, doch ik ga dan op eigen risico door als de toegestane tijd is  
verstreken. Het geeft dan een kick de bus met afgevallen deelnemers 
weer in te halen.
Hoe om te gaan met de laatste deelnemers is in mijn beleving een graad-
meter van de kwaliteit en uitstraling van een triathlonwedstrijd.

In welke wedstrijden ben je nog meer als laatste geëindigd?
In de triathlon van Aalsmeer die mijn eerste wedstrijd is geweest. Heb 
een f ietsronde teveel gereden. Ben de laatste deelnemer ooit van 
Triathlon Aalsmeer aangezien dit evenement niet meer wordt georgani-
seerd. Daarna kreeg ik de smaak te pakken. Zelfde verhaal met de halve 
van Stein. Als laatste gef inisht en de halve van Stein is sindsdien niet 
meer georganiseerd.
Tevens als laatste gef inisht in de halve van Amsterdam (die van Ican) en 
in de editie van Tri Amsterdam 2018. De reacties vanaf de balkons en de 
terrassen alsmede de verzorging bij de bevoorradingspost door Oceanus 
doen je goed.

https://www.omroepflevoland.nl/sport/127592/almere-laatste-triatleten-als-helden-onthaald
https://www.omroepflevoland.nl/sport/127592/almere-laatste-triatleten-als-helden-onthaald
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In de halve van Nieuwkoop eindig ik ook altijd als laatste en is het vaak 
spannend of ik al dan niet in de off iciële uitslag verschijn doch deze 
wedstrijd loop ik altijd wel uit (ook al ben ik wel eens verkeerd gef ietst). 
Inmiddels is de organisatie aan me gewend.

Hoe ziet je programma er voor 2019 uit?
Waanzinnig en vol met uitdagingen! Celtman (Xtreme), Frysman, 
Norseman (Xtreme), Gelreman, The Brutal (Xtreme), Challenge Almere.
Kwart van Weesp (thuiswedstrijd) en halve van Nieuwkoop (mooi, 
traditionele opening van het seizoen).

Aan het eind van het jaar als (solo)loper de West Coast Challenge (een 
cultevent ten behoeve van het moedige KNRM) langs de kust van 
Nederland (130km). In december 2018 op de halve afstand als laatste 
(solo)loper gef inisht.

Zo’n extreem zwaar programma is bij mijn weten nog niet eerder 
vertoond
Wedstrijden vind ik leuker en uitdagender dan trainingen. Enige uitleg is 
met dit programma wel op zijn plaats.
Mijn doel was aanvankelijk deel te nemen aan de prachtige Triple Dutch 
evenementen: Frysman, Ironman Maastricht en Challenge Almere.
De Frysman heeft een ongedwongen cultstatus, speelt zich af op 
historische grond en heeft een punkband met prachtige takkeherrie  
midden in een door-god-vergeten-weiland.
Challenge Almere is gewoon de beste en de oudste met fantastische 
vrijwilligers. Ironman Maastricht is de gezelligste. Baal ervan dat de 
hele Ironman Maastricht niet wordt georganiseerd en vindt het tof dat 
triatleten de Gelreman organiseren mede om de Triple Dutch te kunnen 
volbrengen.
Voor de Norseman, de droom voor iedere triathlon-liefhebber, heb ik een 
plaats gekregen op de wachtlijst en ben uiteindelijk onverwacht ingeloot! 
De kans om tot deze wedstrijd te worden toegelaten is zo’n 5%. Voor de 
Celtman ben ik ook ingeloot.
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Op de Norseman, Celtman en Gelreman had ik niet gerekend bij de in-

schrijving van The Brutal in Wales.

Zal nu toch moeten trainen. Koudwatertraining wellicht. Zal moeten 

zwemmen met kwallen in de Atlantische Oceaan (Celtman) en moet die 

bergen in Schotland, Wales en Noorwegen over.

Doel is te f inishen in de Norseman en ga voor een wit T-shirt doch 

fantaseer over een zwart T-shirt (circa beste 160 deelnemers).
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J Van ’t V Als je kijkt naar de prijs per uur 

(inschrijfgeld/ f inishtijd) misschien een 

leuk manier, maar of je nu trots moet zijn 

om deze wedstrijden (en die in het verle-

den) ongetraind af te leggen vraag ik me 

persoonlijk af..

M Z 👇

A Van Der K Apart verhaal

M S En een minpunt 😮 onverantwoord

H D Hij krijgt wel waar voor zijn inschrijf-

geld.

F H Respect hoor, je moet maar het lef 

hebben!

C P Iedereen mag doen wat hij/zij wil maar 

dit lijkt me toch niet verantwoord. Extreme 

tri’s zonder noemenswaardige trainingen. 

Hard trainende atleten hopen jaarlijks 

ingeloot te worden op een van deze races. 

M C CP eens. Schandalig dat hij de plek 

inneemt van een serieuze triatleet bij de 

Norseman (ja, het is persoonlijk ;-)).

M H M C, moest bij het lezen inderdaad 

aan jou denken. Dat je het zooooo graag 

wilt, maar weer niet bent ingeloot. En nou 

kan hij er natuurlijk niets aan doen dat 

hij wel is ingeloot, maar voelt toch wat 

oneerlijk.

B S Idd onverantwoord en vreemd van de 

organisatie. 

Vroeger moest je een bewijs inleveren dat 

je een halve had gedaan. Anders mocht je 

niet voor een hele inschrijven. 

Voor een extreme triatlon wordt deze man 

ingeloot. Leuk voor hem. 

W D Wat is de def initie van trainen ..en in 

het hele stuk staat nergens hoeveel uur hij 

besteedt . Misschien is het wel meer dan 

gemiddeld. Een loting zegt genoeg, dat is 

een kans voor iedereen, net als ‘top’atleten 

droomt hij van een Norseman..dat hij 

ingeloot is geeft hem de kans die droom te 

halen of the falen.

A M M C ..... als ik het iemand gun, de 

Norseman, dan ben jij het wel, maar ff 

advocaat van de duivel.......zou hij zich 

inschrijven als hij voor 99,9% zeker wist 

dat hij de f inish niet zou halen?

M C A M het antwoord is ja. Hij woont 

dichtbij een vriend van me die hem kent, 

hij schrijft zich voor heel veel wedstrijden 

in en haalt vaker de f inish niet dan wel. 

Wat hem echt drijft geen f lauw idee. 

B S M C vreselijk frustrerend en een schan-

de voor de sport, vind ik het

A M M C ..... ok, die info had ik niet. Nog 

frustrerender dus.

J van G ‘Een schande voor de sport’ dat is 

wel de meest bizarre opmerking uit alle 

reacties. Een schande voor de sport zijn 

‘dopers’, of andere valsspelers. Iemand die 

via loting zijn startbewijs krijgt is gewoon 

een mazzelaar. Daarom is het loting, je 

kunt je voor de eerste keer inschrijven en 

dan mazzel hebben, je kunt ook net voor 

de eerste keer een staatslot kopen en de 

hoofdprijs winnen. Heb je die dan ook 

’gepikt’ van iemand die al 10 jaar mee-

speelt? Hans Bosman is misschien eerder 

een kleurrijke f iguur. Zoals Theo Kochi dat 

in de jaren ‘90 was. Iemand die triathlon 

op zijn eigen manier beleeft net zoals wij 

dat allemaal doen. Maar zijn manier hoeft 

niet die van jou of mij te zijn. En ik gun 

het MC uiteraard ook en ieder ander die 

Commentaar
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zich inschrijft. Maar van een schande is hier 

geen sprake, hooguit van een persoonlijke 

frustratie die ik ook helemaal kan begrij-

pen. 

B S J van G ieder noemt het hoe hij/zij het 

wilt. Ik vind (let vooral op het woord IK) dat 

je aan een wedstrijd begint met het doel te 

f inishen. Theo Kochi kun je niet met deze 

persoon vergelijken. Verre van.

J van G B’tje S, ik heb niet de indruk gekre-

gen dat Hans start met het doel om niet te 

f inishen. Eerder dat hij minder voldoening 

haalt uit het trainen en de wedstrijd meer 

als een avontuur ziet. En dat hij traint 

zoveel als hij leuk vindt en waarmee hij 

balanceert op het randje of hij wel of niet 

de f inish binnen de tijdslimiet haalt. Het is 

ook niet per se mijn ding, maar ik ben wel 

van mening dat je iedereen op zijn eigen 

manier zijn sport mag laten beleven. Wat 

mij meer triggerde is dat hij de plek van 

een andere ‘serieuze’ triathleet zou inne-

men en dat is feitelijk onjuist. Een ieder 

die zich aan de regels van de organisatie 

houdt en langs deze weg aan zijn startbe-

wijs komt neemt geen plek van een ander 

in. Of we het eens zijn met de regels die 

de organisatie hanteert is een hele andere 

discussie. En wellicht gaat Hans met dit 

in het vooruitzicht wel meer trainen dan 

voorheen, wie zal het zeggen. Overigens, 

Theo en Hans lijken in sommige opzichten 

veel op elkaar. Ik heb het genoegen gehad 

om met beiden een aantal leuke gesprek-

ken te hebben gevoerd en ze vertonen op 

sommige vlakken overeenkomsten. Maar 

ieder heeft uiteraard recht op zijn eigen 

mening. 

P R Schande voor de sport ? Damn..dat is 

nogal een uitspraak voor een sport die nog 

niet eens de nationale tv haalt in NL....dus 

een voetballer die er geen hout van kan op 

de zondagochtend als hij zijn hobby beoe-

fend is ook een schande voor de sport?

S O man man wat ik hier voorbij zie komen 

! Ik ben ook geen goede triathleet, ik zou 

ook nergens aan mee mogen doen dan! En 

bij beperkte deelname is er nou eenmaal 

een loting. Moet het een Hawaii wedstrijd 

zijn, alles onder de X uur mag meedoen? 

Deze man is nu ff bekend om z’n tijden 

maar zo doen er nog 2000 per wedstrijd 

mee in een IM, wij betalen namelijk het 

hele festijn! Wij zijn met z’n allen veldvul-

ling. Of je er nu 12 uur of 15 uur over doet. 

Ieder op z’n eigen manier en eigen motiva-

tie. Stelletje idioten  !

P R S O ik zeg..krijg nooit een pittige 

zeeuwse tegen je...

A B Ik snap de frustratie van veel triatleten 

maar dit soort kleurrijke types vind ik op 

een of andere manier ook bij Triathlon ho-

ren. Je kan het de man niet kwalijk nemen 

dat hij gebruik maakt van zijn recht om in 

te schrijven. Als je dit echt niet vind kun-

nen moet je toch echt bij alle betreffende 

organisaties zijn. Misschien zijn er een paar 

die een limiet moeten stellen voordat je 

mee mag doen, net als de Boston Mara-

thon. Ik vind dit echt.

P S De vrijwilligers willen ook wel eens op 

tijd naar huis  Met alle respect zie ik het 

nut niet in van ‘ongetraind’ een hele triat-

lon in 15 uur +. Hoe serieus neem je deze 

klassieke afstand dan??

J van G Bij een ironman is de limiet 17 uur 

dus zou iedereen in Almere met 15 ruim op 

tijd binnen de limiet zijn. Jouw beleving van 

de sport hoeft niet die van iemand anders 

en laten we vooral iedereen zijn eigen 
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beleving gunnen.

A B P S waarom moet iedereen altijd alles 

serieus nemen. Denk dat veel triatleten 

zichzelf wel eens te serieus nemen. Maar 

dat is slechts mijn mening.

P S Is het tegenwoordig al 17 uur!!!  

 Pfff Das heeel lang 

A B P S let maar op hoe populairder het 

wordt hoe langer de limiet. Big money rules 

 

P S r is tegenwoordig toch al geen touw 

meer aan vast te knopen vwb de afkortin-

gen, benamingen, afstanden en limieten 

van de triatlon in zijn algemeenheid A  

M H Publiciteits geil manneke. Heeft niets 

met sport of triathlon te doen 

W van der Z Ach die Hans..... maar als hij 

een beetje synchroon loopt in zijn levens-

visie en wat hij in deze discussie voor zijn 

kiezen krijgt zal hij zich vast niet te druk 

maken. Maar beste triatleten. Wat oorde-

len sommige hard. We kennen deze beste 

man niet eens goed en iedereen heeft zijn 

rede om het te doen zoals die het doet. 

Als Hans lekker een daggie wil sporten en 

betaald daar graag een paar honderd euro 

voor dan snap ik het probleem niet. Soms 

haalt hij het binnen de limiet en soms niet 

en stapt hij uit. Ik vind nog steeds iemand 

die 3,8 km zwemt er 180 f iets en er 42.2 

loopt dat diegene die dag een mooie pres-

tatie heeft geleverd. Sommige doen dat 

snel anderen langzamer. Maar een pres-

tatie blijft het. Maar soms zijn we zoveel 

omgeven door ‘soortgenoten’ dat we niet 

eens meer beseffen dat dit simpelweg 

een prestatie blijft. And he is just a lucky 

bastard. En het gave is..... al haalt hij de top 

van de Norseman niet...... hij ligt er geen 

nacht wakker van. Ik weet niet wat meer 

een kunst is om dat te kunnen. Trainen 

voor een goede tijd of de kunst van ‘het 

zal me allemaal wat ik doe het zoals het 

mij past’.
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I n januari 2019 hebben wij verslag gedaan over Hans Bosman uit  
Nigtevecht en zijn passie voor de triathlonsport.

Bijzonder is dat deze, nooit dan wel zeer beperkt trainende, recreatieve 
sporter veelal als laatste eindigt. Zijn programma voor 2019 bestaat 
onder meer uit de nimmer vertoonde hele triathloncombinatie Celtman 
(Xtreme), Frysman, Norseman (Xtreme), Gelreman, The Brutal (Xtreme) 
en Challenge Almere.

Hieronder volgt een kort verslag van zijn voorbereiding tot nu toe 
op zijn opmerkelijke triathlonseizoen. Een kleine handleiding om 
(niet) als laatste in een wedstrijd te eindigen.

You are famous! Een wielrenner roept dit op een ijskoude zondag in 
januari 2019 naar me als ik in korte broek (tic overgehouden aan de 
mede-organisator van de West Coast Challenge, de oud-marinier en 
begenadigd triatleet Walter Pennekamp) de poort uitloop voor een rondje 

hardlopen. De dag ervoor is het artikel verschenen in de Trikipedia.  
Het blijkt te gaan om de Roemeense triatleet Bogdan en zijn vriendin uit 
Almere die helemaal zijn ingepakt vanwege de kou. Van hollen komt niets 
meer en we drinken kameraadschappelijk koff ie.
Bijzonder al die reacties op het artikel. Een reactie is: ‘ik train me hele-
maal wezenloos en heb geen ticket voor de Norseman. Onrechtvaardig 
en niet podiumwaardig’.

Ben zelf ook niet zo geïnteresseerd in het podium (behalve de eerste plek 
doch dit is niet haalbaar). Lekker genieten van de triathlonwedstrijden. 
De dag na een triathlon ben ik veelal zo fris als een hoentje. Thuis f link 
opruimen en stofzuigen. Mijn lieve vrouw Michelle houdt er al rekening 
mee!

De voorbereiding voor de zes hele triathlonwedstrijden zijn sinds januari 
2019 als volgt: wattbike gemiddeld een uur per week. Af en toe een uur 
op de f iets buiten. Zwemmen met mijn echtgenote op donderdag gemid-
deld dertig minuten (onder zeer deskundige leiding van Claudia). Eens 

De voorbereiding
https://trikipedia.
nl/2019/04/21/the-last-
man-standing-ii-hans-bos-
man-de-voorbereiding/

The Last Man 
Standing II
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per week 11 km hardlopen (zelfde ronde). In februari/maart anderhalve 
maand eruit vanwege griep. Ik concentreer me vooral op wat niet goed 
gaat.

Wat gaat verkeerd bij het zwemmen?
Sinking legs, dwarrelende benen, slaan op het water, hoofd onrustig, 
gebrekkige insteek en gebrekkige doorhaal met name op links, onvol-
doende water pakken, na elke slag (rechts) ademen, moeite met oriënta-
tie en één kant ademen.

Wat gaat verkeerd bij het f ietsen?
Op de Wattbike is mijn Pedal Eff iciëncy Score circa 30 (die PES moet naar 
70) wat betekent veel duwen weinig schrapen en trekken. Meer druk op 
de pedalen, bovenlijf waggelt te veel, kont moet meer naar achteren, 
ellebogen buigen en schouders laag. Laat de benen het werk doen en svp 
triathlonhouding meer oefenen. Geen handen bovenop het stuur, bocht-
entechniek is minimaal en dalen met linkerhand op de rem. Pure angst.

Wat gaat verkeerd bij het lopen?
Van steeds monotoon hetzelfde rondje van 11 km rennen word je niet 
beter. Waggelen, let op je buik, voet te veel naar binnen, te veel op je 
voorvoet landen, hogere achterzwaai maken en hogere pasfrequentie.  
Ga op hartslag trainen man.

Voor wat betreft voeding houd ik geen rekening met wat ik eet. Gewoon 
lekker eten. Weg met alle voedingsplannen. Een pasta de avond ervoor is 
meer dan voldoende. Gewoon gel en bananen tijdens de wedstrijd en af 
en toe een krentenbol.
Taperen gaan we ook niet doen; gewoon voldoende rust nemen.
Goed drinken onderweg. In mijn herinnering staat nog gegrift de ter-
loopse ontmoeting met Jan Frodeno bij het kanaal, een dag voor zijn 
wereldrecordwedstrijd in Roth, Duitsland. Hij was aan het hardlopen en 
ik verkende het zwemparcours. Morgen word jij eerste en ik laatste zei ik 
tegen hem. Als je zo doorgaat met RedBull drinken zal dat zeker het geval 
zijn was zijn opmerking.

Nu Nieuwkoop in mei niet doorgaat heb ik vier f ietstoertochten in 
Zuid-Limburg geboekt.
Toertocht Volta in april 2019. Iedereen haalt me in.
Afdalen met linkerhand op de rem. Pijn in mijn hand van het remmen. 
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Bij een afdaling zelfs ingehaald door een stevige vrouw op een gewone 
f iets (zonder elektromotor) met een teckel in de mand achterop. Drie 
keer verkeerd gef ietst. Het plaatsje Eys kan ik niet meer zien, wel 5x door 
heen gereden. De Gulperberg ook van meerdere kanten onbedoeld bena-
derd. Plan is 150 km doch na acht uur niet verder gekomen dan 115 km.
Tot terechte ergernis van wat toerrijders haal ik een bocht omhoog niet.
Wel genoten.
Twee dagen erna helse rugpijn. Dieptepunt. Denk je nou echt dat je met 
een uur f ietsen per week, een half uur zwemmen en een uur lopen die 
(extreme) triathlons kunt doen? Mijn supportrunner voor de Celtman is 
ook nog eens afgevallen.

We hebben nog even. Het is april 2019. Nog anderhalve maand tot de 
Celtman en begin prettig zenuwachtig te worden.
Wat zou kunnen worden verbeterd? Let op het bovenlijf, core en buik-
spieren. Krachttraining en crossf itachtige oefeningen. Onderschat 
houding en traptechniek bij het f ietsen niet. Ga intervallen en train op 
hartslag en train vooral wat meer. Wellicht wat voor volgend jaar!
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I n januari en april 2019 hebben wij verslag gedaan van Hans Bosman uit 
Nigtevecht en zijn hele triathlonprogramma voor 2019 en zijn (magere) 

voorbereiding op de: Celtman (Xtreme), Frysman, Norseman (Xtreme), 
Gelreman, The Brutal (Xtreme) en Challenge Almere.
Hieronder volgt een kort verslag van zijn eerste wedstrijd, de Celtman.

Celtman en de triathlontoerist
Wonderschone wedstrijd op 15 juni 2019 in de Highlands, rondom de 
bergen van Beinn Eighe, in het westen van Schotland, Torridon. Mooier 
dan de plaatjes. Je moet het beleven. Een aanbeveling waard. De weers-
omstandigheden wisselen van minuut tot minuut en gelukkig treffen we 
het meestal met het weer, behoudens wat slagregens.

Hoe is het mogelijk dat in zo’n afgelegen gebied een extreme triathlon 
wordt gehouden met meer dan 200 deelnemers en op de dag van de race 
meer dan 750 maaltijden worden geserveerd door de locals?

Super vriendelijke organisatie. No-nonsense humor, vastberaden doch 
ook relaxt.
De race-directeuren Paul (goed gevoel voor drama en sfeer, goede  
spreker), Stewart (een typische geen gezeur-Schot) en John (die is overal) 
passen perfect bij elkaar en zijn een drie eenheid met unieke karakters.
Enorm gepruts met de f ietskoffer. De racef iets in Nederland laten inpak-
ken en daar laten uitpakken. Een cursus techniek en onderhoud van de 
f iets is geen overbodige luxe.
Op weg naar de zwemstart in Shieldaig zelfs het voorwiel er verkeerd 
ingezet. Mark de bicycle repair man uit Portree, Skye biedt wederom 
uitkomst. Ga maar snel de bus in met zwemsuit al aan. Vijf bussen vol 
met deelnemers aan de Celtman. De meesten zwijgen. Een aantal praat 
honderduit.

Op een afgelegen plek vindt met magisch Keltisch vuur, traditionele 
Schotse opzwepende doedelzakmuziek en wat muggen (midgets  
genaamd) de zwemstart plaats in de Atlantische Oceaan in een Loch.
Voorafgaand aan de start wordt er één minuut geapplaudisseerd voor de 

Celtman (Xtreme)
https://trikipedia.marco-
hoogenraad.nl/2019/06/25/
the-last-man-standing-iii-
hans-bosman-celtman/
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onlangs onder tragische omstandigheden overleden Chris Stirling die de 
Celtman al eens heeft gewonnen.
Vrees voor het ijskoude water, kwallen, zout water en eventuele stro-
ming. Heb twee schattige kwallen aan het eind gezien. Stroming valt 
mee. Het zoute water is niet onaangenaam. Het water is naar mijn in-
schatting circa 10 graden en koud. De handen en in mindere mate de 
voeten worden koud. Het water uitkomend bemerk ik moeite te hebben 
met coördinatie van voeten en handen. Gouden tip: een stoel om op te 
zitten.  Mijn oudere broer moet onder de klanken van doedelzakmuziek 
janken van vreugde en helpt me met aan- en uitkleden. Later hoor ik dat 
een andere Nederlander Benedikt met een bootje naar de zwemf inish 
is gebracht doch nog wel mag f ietsen. Met hulp van publiek lukt het me 
uiteindelijk na drie keer mijn schoenen in de pedalen vast te klikken en 
omhoog te f ietsen. Nu jezelf warm trappen en dat lukt. We zijn er klaar 
voor.
De eerste 20 km gaan veelal gluiperig omhoog. Dit moet niet te lang duren. 
Van 20 km (Kinlochewe) tot 60 km (Gairloch) gaat prima, is redelijk plat 
en kan de wereld aan. Zou het gaan lukken? Daarna echter wordt het mij 
te hilly (totaal meer dan 2000 hoogtemeters). Nadat ik al twee keer met 
de f iets als een pinguïn ben omgevallen in de buurt van Chaudfontaine 
bij de Jean Nelissen-classic was het me al wel duidelijk geworden.  
Kan-nie-klimmen-nie. Wie daarentegen therapie nodig heeft voor  
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afdalingsangst kan ik het parcours aanraden. Geen al te bochtige afdalingen.
Op de helft, nog 100 km te gaan, weet ik het zeker. Ik haal de cutoff  
niet voor een wit T-shirt die is bepaald op 12 uur koers voor 3.4 km 
zwemmen en 200 km f ietsen. Race over en mijn broer René  haalt me na 
130 km op.
Zou als triathlontoerist graag nog willen lopen met mijn collega support 
runner.  Vanuit de auto bel ik met racedirecteur Paul, die zegt dat het 
voor hem geen probleem is, als je er maar voor de cut-off bent en ‘enjoy 
the adventure’. De eerste kilometers zijn vlak en goed te doen. We zijn 
met vier groepjes die elkaar af en toe inhalen. Na zo’n drie kilometers 
verandert het parcours. Alleen nog maar stijgen, nauwelijks te lopen en 
introduceer een nieuwe door mijn collega support runner ontworpen 
achterwaartse techniek.

Het landschap is adembenemend op de Coulin Pass. Al genietend mis ik 
ook hier de cut-off, to hilly. Ik weet nu ook. Kan nie-klimmen-nie. 
Douchen! Uitstekende en ontspannen support gehad van mijn goed-
gemutste broer René en collega Bart.

Verder de deelnemers bij de f inish in de avond aangemoedigd, waaronder 
de Nederlander Jasper. Hulde! Iedere f inisher krijgt een bierf les Celtman 
in de handen gedrukt.
Heerlijk geslapen. Voel me topf it en helaas geen spierpijn. De kenmerken 
van een triathlontoerist.

De f inishersceremonie de volgende ochtend is indrukwekkend. Een 
wit T-shirt, een blauw T-shirt (voor de beteren met een nog stijlere 
route wat lopen betreft) en een rood T-shirt voor degene die al 5x zijn 
gef inisht. Het prikt eenieder in de ogen bij de overhandiging van een 
steen uit het Beinn Eighe-gebergte: ter nagedachtenis aan de recentelijk 
overleden Chris Stirling. Elk jaar zal deze steen worden doorgegeven en 
overhandigd.
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H ieronder volgt een verslag over zijn tweede wedstrijd, de Frysman  
(5e editie), gehouden op zaterdag 6 juli 2019.

Frysman en de cultstatus
Reeds eerder heb ik aan de organisatie laten weten, dat wat mij betreft 
de Frysman een cultstatus heeft. De historie van het Roode Klif  
(Hollanders tegen de Friezen, slag bij Warns 1345), vrijheidsstrijder Grutte  
Pier, de spreuken ‘liever dood dan slaaf ’, ‘moaier wurdt un triathlon net’ 
en ‘do bist in Frysman’, de symbolen, de heldenhelpers, de brief ings, de 
heerlijke muziekband met berg herrie midden in een weiland, de skitte-
rende support bij de verzorgingsposten, het landschap, de humor en de 
relaxte professionaliteit van de organisatie. 

De sfeer, de organisatie en beleving van de wedstijd vertoont op onder-
delen grote gelijkenis met de Celtman in Schotland. Zelfs de muggen in 
de avond ontbreken niet.

De volgende reactie is kenmerkend voor de organisatie van de Frysman;
Een vrijdagnamiddag in juli 2016. Wil net de werkweek afsluiten doch 
verzend om 16:56 uur een email naar het bestuur van de Frysman. Ik heb 
een bijzondere vraag. Is het nog mogelijk over zo’n 14 uur mee te doen? 
Om 16:57 uur komt het antwoord van Tsjeard. Bijzonder antwoord: 
jazeker. Met ontspannen instructies hoe te handelen.

De wedstrijd
Voor aanvang persoonlijk kennisgemaakt met het triathlonduo Ruud en 
geridderde Wim. Ze zijn er al voor 07:00 uur en vertrekken pas na 22:30 
uur. De volgende dag zijn ze weer elders in het land. Wat een passie!
De wedstijd en de weersomstandigheden zijn perfect.

Het zwemmen is ploeteren. Bijzonder hoge golven met het zwemmen.  
Een kunst om niet te veel water binnen te krijgen. De golven beuken af 
en toe tegen je hoofd. Niet zeuren! Zwemmen met deze hoge golven 
vereist een bijzondere vaardigheid doch je kunt op het onderste deel van 
het parcours staan. Lekker veel wind. Windkracht 4. Temperatuur onder 

https://trikipedia.
nl/2019/07/09/the-last-
man-standing-iv-hans-bos-
man-do-bist-in-frysman/Do bist in Frysman
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de 20 graden en af en toe een bui. Lange mannen zijn dan in het voor-
deel.
Voor het eerst met een nieuwe f iets deels de triathlonhouding aangeno-
men. Heb geen hartslagmeter en geen kilometerteller. Een f ietscomputer 
is niet aan mij besteed. Bijna een uur minder langzaam dan vorig jaar. Met 
zo’n triathlonhouding verloopt de overgang naar het lopen ook soepeler.

Zomaar wat opmerkingen van het publiek, collega’s in de wedstrijd:

‘Wordt tijd dat je met lopen begint‘.
‘Wil je nog een tweede banaan dan loop ik met je mee. Nee dank je 
maar meelopen mag jij altijd’.
‘Nog een klein stukkie’ (terwijl je nog 3 ronden moet lopen).
‘Deze keer loop je hem wel uit. Je zorgt er maar voor’.
‘Je zorgt dat ik het haal’.
‘Amsterdam. Feyenoord. Ajax. Heerenveen. Meneer Bosman’.

Een collega triatleet vindt dat ik meer recht op moet lopen. Heerlijk om 
hem op het Klif in te halen als hij wandelt. Mijn opvatting is dat een triat-
leet/hardloper nooit wandelt (ook al is mijn snelheid bijna wandeltempo) 
behalve bij de verzorgingsposten.

Voor het eerst binnen de daarvoor gestelde tijd van 15 uur als laatste 
gef inisht in een hele triathlon. Martine staat bij de f inish klaar en zorgt  
er persoonlijk voor dat het Amsterdam-shirt plaats maakt voor een  
Frysman-shirt. Do bist in Frysman!
De volgende dag topf it, nauwelijks spierpijn. Vroeg in de ochtend stof-
gezogen, de keuken, het terras aan kant gemaakt en de vrouw ontbijt op 
bed gebracht.
Als laatste gef inisht? Toch niet helemaal. Gert Jan is de allerlaatste en 
fantastisch dat hij f inisht mede gelet op zijn persoonlijke omstandig-
heden. Trots. Hulde! Hoe om te gaan met de eerste en vooral ook de 
laatste deelnemer is een graadmeter voor de kwaliteit van de organisatie.
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H ij maakt zijn reputatie waar en geniet tot op het bot ; Hans Bosman, 
zijn verhaal van de Norseman, zijn 3e van de 6 hele triathlons dit jaar.

Hieronder volgt een verslag van zijn derde wedstrijd, de Isklar Norseman 
Xtreme Triathlon, gehouden op zaterdag 3 augustus 2019 ergens tussen 
Bergen en Oslo te Noorwegen.
 
Norseman en de lucky loting
De wedstrijd is super selectief, aangezien er veel meer aanmeldingen zijn 
dan startplekken. Meer dan 4300 aanmeldingen voor 2019 en minder dan 
5% kans om deel te nemen. Er dient te worden geloot. Medio november 
2018 een bericht van de organisatie van de Norseman gekregen dat ik 
helaas niet ben ingeloot voor een startbewijs, doch bovenaan de email 
staat het volgende: ‘Hans Bosman, There’s still hope’. Ik ben wel ingeloot 
voor de wachtlijst.
Een dikke week later komt het volgende heerlijke bericht: ‘Now, sit down, 

breath and go get a good cup of coffee or other. The more you relax, the 
easier securing your slot will be. You were on the waitlist, and we have 
reserved a slot for you.’ Joehoe!

Norseman en het walhalla van de triathlonsport
Welke triathlonliefhebber wil niet deelnemen aan deze skitterende, 
epische, iconische wedstrijd met onder meer de volgende teksten:

‘Simpy the ultimate triathlon on planet Earth. 
Norseman is not a race, it is an experience.
Norseman is a tribute to triathlon. 
This is the triathlon where you may f ind yourself all alone on a small 
bike on top of a big mountain plateau. 
Getting the sense of being marooned in a vast landscape only suited 
for reindeer and hard rocks. 
Where there’s no one who sees you, hears you or cheer you on. 
It’s just you, your bike and the will to make it to the f inish line. 
The Fjord is not for you. 

https://trikipedia.
nl/2019/08/08/the-last-
man-standing-v-hans-bos-
man-de-norseman/Norseman (Xtreme)

https://trikipedia.nl/2019/08/08/the-last-man-standing-v-hans-bosman-de-norseman/
https://trikipedia.nl/2019/08/08/the-last-man-standing-v-hans-bosman-de-norseman/
https://trikipedia.nl/2019/08/08/the-last-man-standing-v-hans-bosman-de-norseman/
https://trikipedia.nl/2019/08/08/the-last-man-standing-v-hans-bosman-de-norseman/


40 41

This is not for you.
Nothing personal. But it’s not.
This is for people with f ight.
Resilience.
And minds tougher than their bodies.
They’re not interested in being the best.
All they care about is besting themselves.
They’re no nonsense.
No hand-holding. No sugar-coating.
They’re in pursuit of something bigger.
Their team behind them, a smile on their face.
If that sounds good, then maybe we were wrong about you’.

 
24 uur onderweg en de week voor de wedstrijd 
Zaterdagavond 20:00 uur vertrek ik met de auto in mijn ééntje uit Neder-
land naar het beginpunt van de Norseman in Noorwegen, Eidjford. Ben 
wat eerder vertrokken om het f ietsparcours te verkennen, mede gelet 
op mijn ervaringen in de Schotse Celtman en zeer ondermaatse klim- en 
daalvaardigheden. Mijn gezin en support, echtgenote Michelle en twee-
lingdochters Floor en Noor, komen later met vliegtuig en bus (vliegen op 
Oslo en dag erna met bus naar Rjukan, dicht bij eindpunt van de Norse-
man op de berg Gausta, regio Telemark).

Zondagavond 20:00 uur aankomst Eidf jord, Noorwegen. Paar powernaps 
onderweg. Vierentwintig uur over gedaan! Wel heerlijke rendiermaaltijd 
in het hotel Fjell en Fjordhotel bij aankomst. Superaardige eigenaresse en 
prachtig hier!

Weet nu: ga niet naar Eidf jord om te trainen op het f ietsparcours! Het 
stikt er van de gevaarlijke tunnels, veel auto’s, bussen op weg naar de 
zeer aan te raden waterval Voringsfossen.  Sommige tunnels zijn voor 
f ietsers en voetgangers afgesloten. Uit armoe en van de schrik dan maar 
vaak een hellinkje opgereden naast het hotel van zo’n vijfenzeventig  
meter.
Maandag heerlijk in het f jord gezwommen. Woensdag zwem ik met een 
andere Nederlander, Jacco Feenstra, in het f jord. De temperatuur is circa 
11 graden en koud.
 
Verder de omgeving verkend. Zo staat midden in het minder dan 600 
inwoners tellende Eidjford een sculptuur van de Nederlandse kunstenaar 
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Ronald Westerhuis. Dit object is als ontwerp ingezonden voor de Olym-
pische Spelen van Peking 2008.
 
In het hotel blijkt de organisatie van de Norseman te verblijven, althans 
naast het hotel in een container met capsules. Goed om in de stemming 
te komen. Kennis gemaakt met racedirecteur Dag Oliver.
 
De wedstrijd
Zwemmen; Op de ferryboot in de donkere nacht is de gezonde spanning 
voelbaar. Sommige bidden, sommige mediteren, sommige lachen hard, 
sommige kijken hard voor zich uit, sommige douchen nog wat anderen 
zijn stil. We kukelen zo vier meter naar beneden op weg naar de zwem-
start. Het gaat zo om de sprong van de ferryboot.  Als je niet springt, 
begint er niets. Ben de laatste die springt. Moet haasten om op tijd bij de 
start te zijn. Dit lukt net. Go en genieten! De watertemperatuur is gemid-
deld 18 graden en dus prima en na circa een uur en vijfendertig minuten 
kan ik me opmaken voor het f ietsen.

Fietsen: Na een paar vlakke kilometers stap ik af, want het trapt niet 
soepel. Heb ik een lekke band? Zo ja dan is de race voor mij over, want 
een wiel eruit en band plakken lukt me niet. Vandaar antilekvloeistof 
in de banden. Gelukkig niets aan de hand. Op naar de omhooglopende 
tunnels en oude f ietspaden naast de tunnels. Niet te doen en wordt inge-
haald door Jan en alleman. Op een f ietspad stap ik af om wat te drinken, 
aangezien ik anders omval. Kan beter hier de race al beëindigen. Wist al 
kan-nie-klimmen-nie. Kruipend langzaam bereik ik de Dyranut. Kom op 
nu naar Geilo, dat is halverwege en dan nog vier beklimmingen (met de 
Immingjfel als laatste) en een afdaling. Op hangen en wurgen bereik ik de 
laatste klim naar Immingjfel. Het dalen gaat beter dan verwacht. Na bijna 
tien uur f ietsen bereik ik Austbygde voor de laatste wissel.

Lopen: Langs het meer is het warm. De eerste 25 kilometer zijn gelukkig 
vlak. Ik blijf aanvankelijk een stuk in de buurt van Lars uit Örebrö die 
snelwandelt en af en toe het op een draven zet. Hij zegt dat het tempo 
omhoog moet anders halen we de cut off niet die voor een wit T-shirt op 
32,5 kilometer ligt, welk punt voor 22:30 uur des avonds dient te worden 
gepasseerd. Lars zou het niet halen.
Na het 25 kilometerpunt begint de berg Gausta, ook wel Zombie Hill ge-
noemd, waar ik niet kan lopen en moet wandelen. Mijn support crew heb 
ik verzocht na dit punt te gaan douchen. Ze hebben nog tijd genoeg om 
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het cut off punt te bereiken is mijn gedachte. Ik strompel echter zodanig 
als een zombie de berg op dat deze manke giraf de cut off niet gaat halen 
en wordt ook door een aantal atleten ingehaald. Een begeleidend motor-
rijder Bjorn is ook bezorgd dat ik het niet haal en roept steeds ‘you have 
to pace up’, ‘where is your support crew?’ en ‘you have to eat’, dat laatste 
doe ik en maak een gebaar naar de motorrijder ter hoogte van mijn keel 
dat ik het niet ga redden.

Plotsklaps verschijnen er twee engelen. Mijn enthousiaste tweelingdoch-
ters Floor en Noor. Papa, je hebt nog 38 minuten. Ik ga het niet halen zeg 
ik, laat Mama me maar halen, dan kan ik een stuk meerijden. Zo oneervol 
Papa, zegt één van mijn dochters. Ik krijg een andere geestesgesteldheid 
en mijn tempo gaat omhoog en als allerlaatste deelnemer in koers, als 
last man standing, haal ik de cut off met nog 9 minuten over! Meet and 
greet met de racedirecteur Torril Pedersen die ons staat op te wachten 
en de rest is uitwandelen en f inishen na 19 uur en 45 minuten, 2x zoveel 
als de winnaar. Vier keer het Wilhelmus spelen als f inisherceremonie  
is wellicht te veel van het goede maar wel mooi in beeld en geluid  
gebracht.
Zonder mijn geweldige support crew, mijn echtgenote Michelle en onze 
dochters Noor en Floor, zou ik de race niet hebben kunnen voltooien en 
was ik gestrand op Zombie Hill.
Net als bij de Celtman met mijn supporter broer René is een verdieping 
van de onderlinge familieband en een onvergetelijke ervaring rijker een 
prettig gevolg geweest van dit avontuur. 
 
De Nederlanders en fysieke ongemakken
Uiteindelijk alle Nederlanders gesproken. Allereerst Jacco Feenstra die 
gaat voor een zwart T-shirt maar zou stranden als derde witte f inisher. 
Eenieder kan ik aanraden te gaan naar de website van de Norseman 2019 
om daar de foto te bewonderen van één van de mede-organisatoren  
van de Norseman Bent Olav Olsen met Jacco Feenstra en zijn support 
runners. Tevens kan ik eenieder aanraden het artikel van Bent Olav  
Olsen Let’s talk about love. We love you! It’s that simple, gepubliceerd  
5 augustus 2019. Heerlijke teksten!
Vlak voor het aan boord gaan op de ferryboot ontmoet ik de immer fris 
ogende Clemens Sassen en schrik me rot. Zijn rechterschouder is inge-
pakt en ontwricht en het ziet er niet bemoedigend uit. Clemens Sassen 
zou later makkelijk een zwart T-shirt halen en zit qua tijd in de buurt van 
onze eerste Nederlandse Norseman-winnares Danne Boterenbrood.
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Op de ferry in de laadbak vlak voor de start sta ik met Jacco Feenstra en 
weet topper Danne Boterenbrood ons te vinden. Hoe zou het met haar 
knie zijn, is de eerste gedachte die in me opkomt. Prettig zo’n kort  
samenzijn van de Nederlanders vlak voor de start.
Later ontmoet ik Patrick Heidl (witte f inisher) die wat problemen met zijn 
kaak heeft gehad. Iedere Nederlander die ik heb gesproken heeft wel een 
fysiek ongemak.

Commentaar
Het format van tien rondjes 600 meter bij het hotel als slot van een  
Norseman witte f inisher is weinig inspirerend ondanks het enthousiasme 
van de Norseman-crew.
Het nieuwe format van twee wedstrijden in een wedstrijd, een wereld-
kampioenschap voor Xtri-atleten en de scheiding met de echte Norse-
man is verwarrend en weinig gelukkig ondanks het heroïsche gevecht 
tussen de heren Hovda en Tungesvik, waarbij laatstgenoemde in de 
laatste 200 meter de winst pakt in een koers van 220 kilometer. Positief 
is wel dat deze formule ons de eerste Nederlandse Norseman-winnares 
heeft opgeleverd. Het spelen van één goed Wilhelmus tijdens de  
winnaars-ceremonie zou daar nog meer op zijn plaats zijn geweest.
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The Last Man 
Standing VI

X Trikipedia
26/08/2019
Ruud de Haan en
Hans Bosman
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H ans Bosman uit Nigtevecht zal dit jaar deelnemen aan de hele triath-
lons de Celtman (Xtreme), Frysman, Norseman (Xtreme), de Gelreman, 

The Brutal (Xtreme) en Challenge Almere. Eerder hebben wij bericht over 
zijn (gebrek aan) voorbereiding en de Celtman (Xtreme) de Frysman en 
de Norseman.
Hieronder volgt een verslag van zijn vierde wedstrijd, de Gelreman,  
gehouden op zaterdag 24 augustus 2019 ergens tussen de grote rivieren 
Rijn en Waal in Nederland.

Arie, Gert-Jan & Willeke
Zaterdagochtend vroeg rijd ik langs de Heinz tomatenketchup-fabriek te 
Elst en de ketchup-dampen schieten door mijn hoofd. Als student heb ik 
hier bijgeklust. Vandaag geen dag op de fabriek, geen dag op kantoor, we 
gaan beginnen met de Gelreman.
Bij de registratie word ik welkom geheten. ‘Dag Hans, hoe was de Norse-
man’ wordt er gevraagd. Wie ben jij? Het blijkt te gaan om Arie van der 

Kuil. Die naam zegt me wat aangezien hij een aantal jaar geleden ook één 
van de laatste f inishers in Almere is geweest. Prettig zo’n ontvangst en 
gedurende de dag zie je veel sporters en triatleten als vrijwilliger.
De zwemstart is van een boeiende droge eenvoud. ‘Gaan jullie allemaal 
maar wat naar achteren, bij die boei is de start’ zegt Gert Jan in de mega-
foon. Een deelneemster vraagt of het wat harder kan. Gert Jan roept 
‘hij gaat niet harder’. Weg zijn we, waaronder Willeke van der Zand de 
aanstichtster van deze triathlon die graag een Triple Dutch f inisher wil 
zijn. Willeke heeft ooit fraai omschreven wat sport voor haar betekent: 
‘voor mij de manier om vreugde te vieren, tegenslagen te verwerken, een 
manier om de chaos van alledag te ordenen en een manier om mezelf uit 
te dagen’.
Graag zou ik ook een Triple Dutch f inisher willen zijn en speelde zelfs 
met de gedachte een eigen self-supported triathlon te organiseren in de 
Vechtstreek. Met de Gelreman is dit niet meer nodig. De organisatie van 
de Gelreman verdient een standbeeld. Wat een werk! Gaan ze door tot 
de hele triathlon Ironman Maastricht weer op het programma staat?
Het zwemparcours is prima te doen, twee ronden van 1900 meter en na 

Gelreman DNF
https://trikipedia.marco-
hoogenraad.nl/2019/08/26/
the-last-man-standing-vi-
hans-bosman-de-gelreman-
dnf-maar-volgende-week-
wacht-de-brutal/

https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2019/08/26/the-last-man-standing-vi-hans-bosman-de-gelreman-dnf-maar-volgende-week-wacht-de-brutal/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2019/08/26/the-last-man-standing-vi-hans-bosman-de-gelreman-dnf-maar-volgende-week-wacht-de-brutal/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2019/08/26/the-last-man-standing-vi-hans-bosman-de-gelreman-dnf-maar-volgende-week-wacht-de-brutal/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2019/08/26/the-last-man-standing-vi-hans-bosman-de-gelreman-dnf-maar-volgende-week-wacht-de-brutal/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2019/08/26/the-last-man-standing-vi-hans-bosman-de-gelreman-dnf-maar-volgende-week-wacht-de-brutal/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2019/08/26/the-last-man-standing-vi-hans-bosman-de-gelreman-dnf-maar-volgende-week-wacht-de-brutal/
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1 uur 33 minuten bereik ik de wisselzone. We gaan f ietsen, vier ronden 
van 45 kilometer.

Evert & Ruud
De Huissense Evert Scheltinga bepaalt als prof triatleet mede het gezicht 
van de Gelreman en is gedurende de dag aanwezig om de deelnemers 
een hart onder de riem te steken. In tegengestelde richting rijdt Evert als 
training twee ronden op het f ietsparcours en moedigt de deelnemers 
aan. Een f ijne onderbreking.
Na af loop spreek ik hem en geef het belachelijke advies dat hij alleen 
nog maar moet deelnemen aan wedstrijden waar hij eerste wordt. Evert 
wordt dus binnenkort Europees kampioen in Almere!

Uw Ruud de Haan is de hele dag aanwezig als speaker. Toch mis ik Ruud. 
Waar is Ruud? De doorkomst bij het f ietsen is aan het eind van een wei-
land linksaf. Ik mis het type Ruud en de entourage van de f inishlocatie  
bij een doorkomst van een f ietsronde. Kennelijk heb ik een mentale  
opsteker nodig.

Martine, Tsjeard & Marco
Die mentale opsteker komt er bij de eerste verzorgingspost die wordt 
bemand door de organisatie van de Frysman. Martine, Tsjeard en Marco 
en overige crewleden zijn persoonlijk aanwezig.  De eerste verzorgings-
post staat op een belangrijk strategisch punt. Na dit punt wordt het 
f ietsen makkelijker. Wat zie ik er steeds naar uit om ze te zien. Ze zijn lief 
voor me en bij het volbrengen van mijn allerlaatste f ietsronde staan ze er 
nog steeds. Voltallig. Er is nog ruimte voor een grap. Je kunt nog mensen 
inhalen! Heerlijk!

The Viking
‘Je bent een cultheld’ wordt er geroepen bij de tweede verzorgingspost. 
‘Zie je volgende week in Wales’ krijg ik vervolgens van een ander te ho-
ren. Ik ben verbaasd en kijk hem aan. Zijn naam weet ik niet. Mijn eerste 
indruk is dat het gaat om de Friese strijder Redbad of zou het een afstam-
meling van Grutte Pier zijn. Later verneem ik dat zijn bijnaam the Viking 
is. Hij gaat aanstaande zaterdag op voor de Double Brutal in Wales. De 
afstand van twee extreme hele triathlons! Wat een held. We praten over 
ons reisschema en te verwachten (weers-)omstandigheden in Wales. De 
warmte zal in Wales minder zijn doch meer stijgingspercentage.
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Gert & Jasmin
Warmte, klimmen en dalen is niet mijn ding.
De Gelreman is vlak en kent weinig tot geen hoogtemeters, dat is  
mooi maar kan niet wachten tot de Posbank in het f ietsparcours wordt 
opgenomen.
Op deze dag waarschuwt het KNMI voor aanhoudende hitte en het RIVM 
activeert het Nationaal Hitteplan. Met f ietsen zal het nog wel gaan alleen  
bij het lopen is waakzaamheid geboden schat ik in. Goed koelen en blijven  
eten en drinken.
Mijn inschatting blijkt verkeerd. Al tijdens het f ietsen krijg ik last van de 
warmte. Tijdens de laatste f ietsronde moet ik om de haverklap water 
over me heen gieten. Rekening houdend met het verval in een f ietsronde 
kom ik tot de berekening dat ik circa 7 uur en 15 minuten ga doen over 
het f ietsonderdeel als ik mijn laatste f ietsronde inga. Deze tijd ga ik niet 
halen.
Bij de eerste verzorgingspost in de laatste f ietsronde bemerk ik de laatste  

deelnemer in koers te zijn en word begeleid door 
motards. Niks nieuws onder de zon.
Ik krijg net als bij het zwemmen een paar keer 
kramp en weet inmiddels hoe hier mee om te gaan. 
Rustig blijven en het komt goed, niets aan de hand.
Alleen de laatste keer dat ik in de kramp schiet 

komt het niet goed. Een groot van mijn linkerbeen schiet in de kramp, 
kerm het uit en denk te gaan omvallen. Kan nog net afstappen. Mijn 
hoofd begint te tollen, voel me misselijk en wil slapen. Ga ik out?
Gert & Jasmin zijn vrijwilligers op één motor en volgen mij nauwgezet. 
‘Wacht even 10 minuten en kijken hoe het dan gaat’ en ‘ga even zitten op 
het gras’ zegt Gert vastberaden en met fantastisch kalme stem. 
Dit zitten lukt niet en ik blijf staan. Nadat minuten zijn verstreken kan ik 
rustig wandelen en de weg vervolgen. Duizendmaal dank Gert & Jasmin.
Na af loop spreek ik met Gert en we omhelzen elkaar. Toen je dreigde om 
te vallen was ik achter je. Hij vertelt ook zo kalm en kundig te kunnen 
optreden omdat ie zelf wel eens in zo’n situatie heeft verkeerd en de 
symptomen hem bekend voorkwamen. Bij het f ietsen wilde hij dan zijn 
maten bijhouden.

Einde oefening
Uiteindelijk arriveer ik in de wisselzone en kan me opmaken voor het 
lopen. Als ik de cut-off van 15 uur wil halen zal ik de marathon in 5 uur 
en 30 minuten moeten lopen. Dit gaat vandaag niet lukken en besluit te 
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stoppen met de wedstrijd. De warmte eist zijn tol. Zou dit komen door 

de schildklier waarvoor ik medicatie gebruik (quiz-vraag: gaat het om een 

te traag of te snel-werkende)?

Zijn er meer factoren voor een did not f inish? Sinds de Norseman heb 

ik drie weken niets gedaan maar dan ook werkelijk niets. Niets nieuws 

onder de zon.

Twee en een half uur slaap voor een wedstrijd is te weinig.

De Gelreman is geen wandeling in het park. Een aantal van 147 deel-

nemers zou van start gaan. Slechts 100 zijn gef inisht.

Mentaal moet je er ook klaar voor zijn. Kreeg veel opmerkingen over de 

Norseman. Als je de Norseman kunt lukt de Gelreman ook wel hoorde ik 

af en toe. Gek genoeg heb ik de Gelreman in mentaal en fysiek opzicht 

zwaarder ervaren dan de Celtman, de Frysman en de Norseman. Wellicht 

speelt de warmte hierbij een zekere rol, sommigen hebben er last van, 

sommigen in het geheel niet. Het liefst heb ik een temperatuur van zo’n 

15 graden al dan niet met regen en weinig wind.

On to the next one in Wales komende zaterdag. Veel klimmen en dalen 

maar mijn favoriete weer!
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Gelreman

Prachtig verhaal Hans Bosman. f ijn dat je 

zo genoten hebt. Wat is het balen dat je de 

f inishstreep niet over ging. Maar je hebt 

ons event gered van de ondergang. Want 

wat is tegenwoordig je event nog waard 

als je geen Hans Bosman aan de start hebt 

staan in de hele afstand  .

R D Nu ik dit zo lees. Het viel mij ook al op 

dat ik heel erg graag wilde gaan slapen in 

die laatste f ietsronde...... Heb er dan ook 

vrede mee dat ik gestopt ben.

C P R behoefte aan slaap heb ik ook mee-

gemaakt tijdens mijn eerste hele in Almere. 

Was brandstoftank leeg. Dus meteen gaan 

eten en drinken en toen was het probleem 

zo goed als opgelost. Een enkele keer 

daarna gebeurt t nog wel eens dus weet ik 

meteen dat er voeding in moet. 

R D C P was ook al wat misselijk en kreeg 

hoofdpijn.Heb nog 1 ronde proberen te 

lopen. Kreeg niks meer prettig naar binnen 

en durfde in de hitte niet meer risico te 

nemen

C P R ja soms is ’t gewoon genoeg. Kan ons 

allemaal overkomen. Maar energie en voe-

ding is wel degelijk aan elkaar gekoppeld. 

Succes met je herstel 

R D C P dank je wel. Nu ik niet gelopen heb 

voelt het wel een stuk beter aan als nor-

maal na de hele. Dit jaar de Nutrid gepro-

beerd maar toch ook niet helemaal gelukt. 

Op naar 2020.

W van der Z Geweldig mooi verhaal Hans 

Bosman. Gaaf dat je erbij was ook al maak-

te je het niet af. Een full distance is tegen-

woordig geen waardige wedstrijd meer als 

jij niet aan de start hebt gestaan. 😜

B W Stoer verhaal! Hoort bij het leven. 

Succes met de volgende! 

W van der Z Geweldig mooi verhaal Hans 

Bosman. Gaaf dat je erbij was ook al maak-

te je het niet af. Een full distance is tegen-

woordig geen waardige wedstrijd meer als 

jij niet aan de start hebt gestaan. 😜

L V  Ik vraag me serieus of dit schema 

voor deze meneer in deze fysieke toestand 

niet ronduit een gevaar voor zijn gezond-

heid is. Wordt hier wel professioneel advies 

ingewonnen, regelmatig getest en de fysiek 

gecontroleerd door een arts? We kunnen 

wel allemaal roepen dat het hartstikke 

stoer is maar wie heeft er iets aan als dat 

lichaam straks echt te veel gepushed wordt 

en er tijdens een race def initief mee kapt. 

Ik maak me daar oprecht zorgen over. Een 

FD triathlon mag je nooit als een normale 

sportieve uitdaging gaan zien. 1 is al waan-

zinnig knap, en daar moet je zeer hard en 

gedisciplineerd voor trainen, maar ik lees 

hier dat hij er 6 dit jaar doet waarvan 3 ex-

treme’s en ook een aantal zeer kort op el-

kaar met nauwelijks goede trainingsweken. 

Ik lees zaken als ‘na Norsman heb ik drie 

weken totaal niets gedaan. Geen nieuws 

onder de zon.’ Totaal onverantwoordelijk! 

Maar dat is mijn mening!

W van der Z L Vl ik vind het zo bijzonder 

dat als iemand uitstapt mensen dat dan 

gaan benaderen als ‘gevaar’. Terwijl juist 

de mensen die op tijd uitstappen daarmee 

aangeven dat ze toch best goed weten wat 

hun lijf wel en niet kan en daar naar luiste-

ren. Juist zij die uitstappen zijn degene die 

Commentaar
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zorgen dat een wedstrijd veilig blijft. Oh 

en drie weken niet doen tussen twee Full 

distance triathlons is toch niet zo heel ern-

stig. Hij zal bedoelen dat hij niets getraind 

heeft. Weet je Lars voor de gein hebben 

we vastgelegd wat er de 24ste allemaal in 

de regio rondom de Gelreman als ellende 

is gebeurt omdat we soms vinden dat er 

bij events niets mag gebeuren maar in een 

straal van 5 km eromheen is het allemaal 

‘minder erg’. Zo zijn er in Gelderland op de 

24ste Mensen dood gereden, ze verdron-

ken, huizen afgebrand. Bij de Gelreman was 

je best veilig 😉

L Vl  W van der Z je mist volledig mijn 

punt. En daarnaast trek je het ook nog 

(persoonlijk) naar je eigen event toe. Daar 

gaat het mij hier helemaal niet om. Meneer 

is, volgens zijn eigen verhaal, alleen maar 

uitgestapt omdat hij zag dat hij niet binnen 

de 15 uur zou f inishen. Als jullie er 16 uur 

van hadden gemaakt was ie naar mijn idee 

gewoon doorgegaan. Maar nogmaals: gaat 

daar niet om. Gaat om de hoeveelheid hele 

triathlons die deze meneer doet op zijn 

leeftijd en met zijn conditie. Ik vraag me 

gewoon af of dat wel verantwoordelijk is 

en of het niet vragen om (serieuze) proble-

men is. Maar iedereen moet doen wat ie 

lekker wil. 

W van der Z ik denk niet dat ik je punt mis 

L. En ik zelf denk dat Hans vooral de dingen 

met een knipoog ziet en doet. Ik denk dat 

hij in zijn ‘columns ‘ vooral een met een 

beetje cynisme en humor een soort van 

tegenreactie geeft op al die athleten die 

het allemaal zo serieus nemen. Eigenlijk 

weten wij niet zo superveel over zijn con-

ditie hij doet er wat grappig over maar als 

je de Norseman kan f inishen zit je basis 

(vermoed ik dan he) wel goed. Oh ps en 

natuurlijk haal ik de Gelreman aan dat was 

tenslotte het event van de DNF 😉

F Van H L Vl ik heb bij eerdere verslagen 

van deze meneer mij het zelfde afgevraagd. 

Maar misschien is dat ook wel omdat zijn 

sportbeleving zover van mijn (en jouw, ver-

moed ik) prestatie gericht sporten afstaat.  

Leven en laten leven zullen we maar zeg-

gen😉

L V  F Van H heb je ook gelijk aan. Ik 

slaap er niet minder om maar las het en 

dacht... oei!

L V  W van der Z 15 juni Celtman, 3 

weken later Frysman, 1 maand later Norse-

man Extreme die je in bijna 20 uur f inished. 

Dan 3 weken naar eigen zeggen he-le-maal 

niks doen qua trainen terwijl ook exact die 

3 weken later dus jullie Gelreman is. Ga 

mij nou niet vertellen dat dit verstandig is. 

Dat is het niet. Ook heeft het weinig met 

humor te maken hoor. Een Full Distance 

triathlon moet je gewoon WEL serieus 

nemen en daarnaast is het überhaupt een 

kwestie van met respect omgaan met je 

eigen lichaam. Ook al is ie geen topsporter 

en doet ie alles mak an. Het is gewoon 

onverantwoordelijk. Klaar.

M B L Vl amen👏. Een full distance vraagt 

discipline en doorzettingsvermogen. De 

enige juiste reactie lezen jullie allemaal 

hier boven.

J B L Vl ik ben het wel met je eens. Ik vraag 

me ook af of het verstandig is. Ik ben 1 van 

de athleten die altijd gaat voor halen en 

niet voor de snelste tijd en dan nog moet je 

daar echt een plan voor hebben. En met als 

ervaring norseman en Celtman kan ik zeg-

gen dat dat best heftig is alleen al gewoon 

het witte shirt halen. Ik vraag me af of hij 
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begeleiding heeft. Een triathloncoach met 

een plan zou al f ijn zijn wil hij na zes hele 

nog leuk de winter doorkomen. En daarna 

nog heel f it en gezond oud worden. Ik zou 

zelf namelijk max 2 hele doen in een jaar 

en dan als je super f it bent en weet wat je 

doet. Ik hoop dat deze man weet wat ie 

doet want hij gaat echt alle elementen van 

de natuur aan als uitdaging met de brutal 

en nog meer. Ik hoop dat ie ongeschonden 

de strijd gaat halen of verstandig blijft en 

uitstapt als het nodig is. Dus eens met 

de mening dat je een hele triathlon echt 

serieus moet nemen en een goede basis is 

nodig. Nu weet ik niet hoe hij zich hierop 

heeft voorbereid. Hopelijk goed en zit de 

basis goed.

L Vl  J B oh 

ja... de Brutal 

ging ie dit 

weekend ook 

nog ‘even’ doen. 

Rest my case. Thanks.

M van L Doet mij een beetje denken 

aan het instra modelletje Ashley Horner 

(http://www.espn.com/.../ashley-hor-

ner-puts-ironman...) . Ach, als hij wilsbe-

kwaam is dan is dit zijn eigen keuze. Kun-

nen er altijd nog t-shirts gedrukt worden. 

Zoals: https://i.ibb.co/PjGkvxJ/dsn.jpg (met 

dank aan SlowTwitch)

A M  M B...... 1 vraagje : heb je discipline 

en doorzettingsvermogen nodig om de 

Norseman te f inishen?

A B  Hoe dan ook Hans Bosman is een 

sporter waar iedereen een mening over 

heeft. Ondertussen trekt hij zich nergens 

wat van aan en gaat lekker zijn gang 😂😂.

W van der Z A B ja heerlijk die man. 

J de V Tjonge zeg, wat een reactie weer. 

Laat een ieder toch een keer op zn eigen 

manier plezier beleven aan deze mooie 

sport. Over wel of niet trainen, te veel 

wedstrijden, te weinig wedstrijden. Over 

alles is al genoeg gezegd lijkt me. Ik neem 

mn petje af voor deze Hans👍👌

A M  En ondertussen is Hans Bosman 

lekker bezig in de Brutal. Heeft er al 2 

f ietsronden op zitten. 

C B Hi folks, Hans traint elke donderdag bij 

mij het zwemmen. Ik zie veel discussie of 

hij nu wel of niet verstandig bezig is. Ik heb 

daar geen mening over, want ik probeer 

hem alleen te helpen om makkelijker en 

sneller te zwemmen.  

Wat ik wel weet: na elke wedstrijd is hij 

vrolijk, blessurevrij en heeft hij weer nieuwe 

avonturen beleefd en nieuwe mensen 

ontmoet. Dus wat je ook vindt van deze 

aanpak, hij maakt zijn droom waar op zijn 

eigen wijze. Het kan misschien dat je het 

zelf anders zou doen, en dat mag.  

Ondertussen zijn de donderdag trainingen 

met Hans één van mijn favoriete uren 

van de week. Omdat hij zo leuk, uniek en 

kleurrijk is. En gewoon een tof mens.

4 L V  C B het is hartverwarmend te 

horen dat Hans er veel plezier in heeft 

en iedereen het Hans ook gunt. Ik gun 

het Hans ook. En het gaat blijkbaar (nog) 

steeds goed. Ik hoop serieus van harte dat 

het hem nog zo lang hij er van wil genieten 

goed afgaat. Het is echter wel een feit dat 

het een ‘tikkie’ heftig is wat ie doet en 

zeker niet vanzelfsprekend. Thats all.

M van LZiet er anders behoorlijk uit als 

een mooie Amsterdammer 

C B Mooi hoor!

M Y Fryslân op syn best!

W van der Z
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Wat een eer om met Hans in een race 

mocht zijn . En straks ook weer bij 

de #gelreman

J Z Zag Hans voor het eerst bij TRIAMSTER-

DAM, als laatste f inisher. 

M’n twee collega’s en ik waren praktisch de 

laatste toeschouwers en ondanks het late 

tijdstip stond de snoeptafel van de organi-

satie nog steeds gevuld klaar voor Hans. 
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H ieronder volgt een verslag van zijn vijfde wedstrijd, de Full Brutal 
Solo (Xtreme), gehouden op zaterdag 31 augustus 2019, dichtbij 

de westkust van Groot-Brittannië, in Llanberis, Wales rondom de berg 
Snowdon. Tevens verstrekt hij enige medische gegevens.
 
Logistiek en locatie
Donderdagavond per auto vertrokken met echtgenote Michelle naar 
Rotterdam/Europoort om de boot naar Hull te nemen. Vrijdagmiddag 
arriveren we bij ons hotel te Llanberis, Wales. 

Het hotel is gelegen naast de f inish-en startlocatie. Nog tijd over voor 
een high-tea en een prachtige f ietsverkenningstocht (met de auto).
Het hoofdkwartier van de Brutal bestaat uit twee witte tenten in een 
weiland. Registratie, brief ing en wissellocatie vinden plaats in deze twee 
tenten. Lekker compact.
 

Start
Tijdens de brief ing vrijdagavond krijgen we te horen dat de zwemstart 
met een uur wordt uitgesteld naar acht uur zaterdagochtend vanwege de 
te verwachten weersomstandigheden (regen, harde wind). Met 15 graden 
is dit mijn ideale temperatuur.
Op zaterdagochtend eerst mijn f iets ingecheckt en opgehangen aan het 
rek. De f ietsen vliegen vanwege de harde wind alle kanten op. Het re-
gent. Ben op tijd terug voor de zwemstart. Iedereen is relaxt. Als ik in vol 
ornaat naar de zwemstart wil lopen blijkt wederom de start te zijn uitge-
steld met een uur naar 09:00 uur vanwege het weer. Via Facebook is dit 
gecommuniceerd. Ga weer terug naar het hotel en kleed me om.

Tijdens de laatste brief ing voor de zwemstart krijgen we te horen dat 
één boei niet kan worden geplaatst vanwege de wind. De zwemronde 
is ingekort alsmede de laatste meters naar de berg Snowdon. Het hoost 
inmiddels met lichte hagel en strakke wind. Ik word er lacherig van. We 
gaan beginnen. De tijdslimieten voor de Full Brutal Solo zijn 2 uur voor 
het zwemmen, 12 uur na de start voor het f ietsen, 18 uur na de start 

https://trikipedia.
nl/2019/09/03/the-last-
man-standing-viihans-bos-
man-f inish-in-de-brutal/Finish in de Brutal (Xtreme)

https://trikipedia.nl/2019/09/03/the-last-man-standing-viihans-bosman-finish-in-de-brutal/
https://trikipedia.nl/2019/09/03/the-last-man-standing-viihans-bosman-finish-in-de-brutal/
https://trikipedia.nl/2019/09/03/the-last-man-standing-viihans-bosman-finish-in-de-brutal/
https://trikipedia.nl/2019/09/03/the-last-man-standing-viihans-bosman-finish-in-de-brutal/
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voor de derde ronde rondom het meer en daarna de berg Snowdon op en 
af om binnen 21 uur te f inishen.
 
Zwemmen
De cutoff-tijden prent ik me in bij het zwemmen. Zuinig en rustig probe-
ren te zwemmen. Na 1 uur en 25 minuten kom ik fris uit het water.  Over 
de tijd ben ik niet tevreden gelet op de kortere afstand. De zwemtijd in 
het buitenwater wijkt nu wel erg veel af van zwemmen in een binnenbad. 
Voel dat mijn zwemtechniek in het buitenwater wegzakt en dit mag niet 
meer oplopen naar richting de twee uur zoals vorig jaar. Help Claudia! Al 
een paar maanden niet meer bij Claudia op zwemles geweest.

Fietsen
Respect voor de berg Snowdon gekregen. Als je aankomt per auto denk 
je ‘is dit hem nou’. De Snowdown is echter uitgestrekt en op het f iets-
parcours alom aanwezig.
Gaat het klimmen lukken? De eerste klimmetjes zijn pittig. De beloning 
volgt al snel met prachtig uitzicht op zee. Ik heb het moeilijk op de be-
klimmingen en kijk naar mijn bidon van de Frysman. De Van der Voort  
groep lees ik. Al zingend herhaal ik een aantal maal het volgende darts-
mantra: ‘Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na VincentvanderVoort Vander-
Voort VincentvanderVoort’. Het zorgt voor enige af leiding en helpt me 
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om enig ritme te vinden. Rekenen en blijven rekenen tijdens het f ietsen is 
ook een goede mentale af leiding.
Niet vergeten goed te blijven eten en drinken. De bruistablet met 
electro lyten en magnesium in de f ietsbidon, onder meer tegen de kramp, 
komt goed aan.
De noodles en bijbehorende bouillon (apart graag) 
van de lokale supermarkt zijn overheerlijk.

De Welshe schapen zijn prominent aanwezig. Bij het 
f ietsen is het oppassen. Gaat het schaap oversteken 
of niet? In de natte, gevaarlijke afdaling in het donker 
zonder licht op de f iets is het alert blijven. Aan het 
eind van de laatste f ietsronde na een bocht liggen 
twee schapen midden op de weg te snurken. Nog net weet ik ze te  
ontwijken.
We zijn twee uur later gestart en het is inmiddels ’s-avonds na achten. 

Heb voor op de f iets geen lamp. Wel een ref lec-
torlicht achter. In de laatste f ietsronde begint het 
donker te worden. Voor de laatste klim begint het 
te plenzen met lichte hagel. Lekker zo’n afdaling in 
het pikkedonker.
Met een f ietstijd van 9 uur en 43 minuten kan ik 

me opmaken voor het looponderdeel, te beginnen met drie ronden rond-
om het meer.
 
Lopen en einde wedstrijd
Na zo’n driehonderd meter begint het licht van mijn hoofdlamp te doven. 
Niet goed opgeladen. Gelukkig heb ik er nog één. Terug naar de wissel-
tent voor een ander exemplaar. Ik maak me zorgen om geen licht te heb-
ben tijdens het lopen. Moet toch kunnen zien waar ik loop. Al die stenen. 
De weg niet kunnen vinden in het donker. Mijn support Michelle weet 
nog een reserve-exemplaar te regelen.

Na een kilometer loopt Dean uit Plymouth me voorbij en ik probeer aan 
te klampen. Dit is zijn derde en laatste ronde voordat hij de berg op gaat. 
Ik vraag hem of hij liever alleen loopt. We zijn meteen matties. Kameraad 
Dean kent de route al, opent elke poort en maakt me wegwijs. Voor zijn 
vijftigste verjaardag heeft hij zich de Brutal kado gedaan. Nu ik de eerste 
ronde van dik 8 kilometer grotendeels met hem heb gelopen heb ik ver-
trouwen in de laatste twee ronden die ik grotendeels alleen af leg.
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Een schaap op het in de nacht afgelegde loopparcours kan geen kwaad. 
Het slapende schaap hoort me aankomen en hupt twee lengtes opzij om 
verder te knorren.

Na het checken van de berguitrusting kan ik beginnen aan de Snowdon, 
het laatste onderdeel. Het is inmiddels twee uur in de nacht. Het eerste 
stuk is supersteil. Na een tijdje zie ik deelnemers afdalen en een vreemd 
gevoel bekruipt me. Dit klopt niet en de lampen van de deelnemers zijn 
wel erg ver weg. Zou ik verdwaald zijn? Een poos heb ik al geen borden 
van de Brutal gezien. Volgens mij heb ik een afslag gemist. Ik ben ver-
dwaald. Wat te doen? Teruglopen of doorlopen. Teruglopen dan maar en 
ben er klaar mee. Gaat het alsnog mis? Ik besluit racedirecteur Claire te 
bellen. Haar telefoonnummer staat op drie verschillende wijzen voorge-
programmeerd op mijn iphone. Claire neemt meteen op en geeft me aan 
de verantwoordelijke marshal. You got lost and I think I know where you 
are. I am coming to you. Yes you go back. Bij de gemiste afslag wacht ik 

hem op en vervolg mijn weg. 
Nu de juiste weg. Er lijkt geen 
einde aan het oneffen stenen 
pad te komen.
Het wordt koud en mistig en 
mijn bril beslaat. Waar is het 

rode licht? I am here. Er komt een man uit een tent gekropen. You are the 
one that got lost. Het hoogtepunt is bereikt en ik kan me opmaken voor 
de afdaling. Ontelbare keren gestruikeld. Steeds op het laatste moment 
de balans gevonden om geen enkel te verzwikken of spierschade of wat 
dan ook op te lopen. Krijg het koud en ga de volledige berguitrusting ge-
bruiken. Thermokleding aan, WestCoastChallenge-muts, handschoenen, 
lange waterdichte broek. Eindelijk asfalt. De f inish is in zicht. Om onge-
veer half zes in de ochtend na 20 uur en 26 minuten bereik ik als laatste 
reguliere deelnemer de f inish. Heerlijk!
 
Medische gegevens
Zes hele triathlons in ruim drie en een halve maand zonder noemens-
waardige training. Fijn dat er op een internetforum zorgen worden geuit 
over deze wijze van sportbeoefening.
Eind mei 2019 heb ik te Amsterdam een sportmedisch onderzoek on-
dergaan bij twee sportartsen. In de anamnese wordt uitgegaan van zes 
hele triathlons in vier maanden tijd. De door mij opgegeven sport- en 
trainingsbelasting bestaat gemiddeld uit: sinds 3-4 jaar zwemmen 1x per 
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week 30 minuten, f ietsen 1x per 
week 60 minuten, hardlopen 1x 
per week 60 minuten.
Algemeen lichamelijk (intern) 
onderzoek: gezonde indruk, 
bloeddruk normaal, hartfrequen-
tie normaal, hart en longen geen 
bijzonderheden. Normaal (spor-
ters) ECG. Gelet op de geschatte 
maximale zuurstofcapaciteit een voor de leeftijd uitstekend uithoudings-
vermogen.
Conclusies en adviezen: De wedstrijdbelasting die u voor ogen heeft is 
zeer fors. Een iets uitgebreidere voorbereiding zou verstandig zijn. Geen 
(sport)medisch bezwaar tegen de huidige wijze van sportbeoefening. Ik 
wens u veel succes en plezier met de komende triathlons!
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M C  Geweldig verslag. Hans spoort niet 

en is dus een echte triatleet.

F Van de W Heerlijk die afsluitende zinnen 

over de medische keuring 👌

W van der Z Hoeraaaaa

J Z Voor mij is Hans een Held!

A B  Zoals ik al eerder schreef. Iedereen 

vindt er iets van en Hans Bosman gaat 

gewoon zijn eigen gang.

J de V Wow erg gaaf verslag👌. Knap hoe je 

je mentaal door de wedstrijd heen knokt. 

P R Hans..je bent mijn grote HELD....

het kan dus wel..gewoon heel weinig 

trainen en dan deze wedstrijden gewoon 

doen...:) :) lekker uitgerust aan de start 

staan is erg handig dan....:) Niks ingewik-

kelde schema’s, niks belangrijk doen alsof 

je ubermensch moet zijn...Hans doet het 

gewoon. Ik zit hier gewoon hardop te 

grijzen en te lachen...:)

L V  Netjes hoor Hans! Je f likt het toch 

maar iedere x op jouw manier. Fijn dat je 

sportarts je goedgekeurd heeft en jij er op 

jouw manier er je lol uit haalt. Het lichaam 

is duidelijk tot erg veel in staat, dat blijkt 

maar weer.

A W Bizar dat dit kan. Good for you Hans!

M S Wat een doorzettingsvermogen en 

geloof in eigen kunnen. Fantastisch A M

Beheerder · 1 september om 11:22

Het leek mij wel aardig om even iets in een 

ander perspectief te zien. Velen hadden / 

hebben een mening over het optreden van 

Hans Bosman bij diverse (hele) triathlons.

Nu ben ik eens gaan kijken naar de tijden 

van de winnaar van de gisteren/vannacht 

gelopen brutal triathlon in Wales, de en-

kele afstand, waar Hans dus ook aan mee 

heeft gedaan en waar nogal wat van werd 

gevonden.

Commentaar
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De winnaar liep er bijna 12½ uur. Hans is 

gef inisht binnen de 20½ uur. Een veel te 

groot verschil zou je denken, echter, die 

winnaar loopt op een normale hele tria-

thlon dik onder de 11 uur, een verval van 

rond de 2 uur.

Hans loopt ongeveer 14 a 15 uur op een 

hele in Nederland en f inishte dit weekend 

dus in 20½

Persoonlijk vind ik een verval bij Hans van 

ruim 5 uur tov het verval van ruim 2 uur bij 

de winnaar helemaal niet zo gek............

mede gezien ook de instelling waarmee hij 

de wedstrijd in gaat.

Hans Bosman ........ ontzettend gefelici-

teerd met het f insihen van deze’brutal’ 

wedstrijd. Ik ga het je nooit nadoen.

18 opmerkingen

E K  Hans 💪

W van der Z Hans Bosman is gewoon lek-

ker weer een dagje bezig geweest. Heeft 

vast weer leuke verhalen en een beetje 

spierpijn 😉

J B Ontzettend knap absoluut en hoop dat 

ie lekker doorgaat en alles heel blijft!!!

J D Topprestatie.  

Van iedere deelnemer aan een wedstrijd.  

Je verlegt je eigen grenzen, niet die van 

een ander.

A M  Die laatste woorden 👍👍👍

J O hear hear.

J Den H A M 😊🤭

W van der Z J Den H zo is het. Iedereen 

heeft die dag een battle met zichzelf. Dat is 

juist zo gaaf aan die hele.

J Den H W van der Z en een halve, een 

kwart, een achtste of een zestiende. Oh ja, 

relays tellen ook mee..

W van der Z J Den H zeker iedereen  

battled er maar lekker op los welke afstand 

ook. 😜

4 opmerkingen

H V Geweldig Hans Bosman!!

S van S Wat een prestatie Hans. Knap hoor 

en leuk geschreven. Veel succes en plezier 

in Almere.

A Van Der K Mooi gedaan Hans Bosman, 

petje af gefeliciteerd. 

Tot in Almere, dit keer ben ik er dan als 

coach. Volgend jaar weer als deelnemer 😃

M S Mooi gedaan toppertje.
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H ieronder volgt een verslag van zijn zesde en laatste wedstrijd, 
Challenge Almere-Amsterdam, gehouden op 14 september 2019.

Almere heeft het
Almere, daar waar de triathlonsport begint en ook hoort te eindigen.  
De één na oudste in de wereld en dat onder zeenivo. Gaaf dat Yvonne 
vandaag haar hele triathlonbestaan eindigt in Almere en wat een  
schitterende strijd bij de dames.

Voor mij een thuiswedstrijd. Op deze homecourse verheug ik me altijd  
op het lopen onge acht het aantal rondes dat ik af leg.  
De verzorgingsposten, de vrijwilligers, de organisatie, de blauwe zone, 
een brandend vuur, de f inishzone en het opzwepend enthousiasme van 
Arjan in het stadion, de kameraadschap, de opmerkingen en aanmoedi-
gingen. Alles klopt gewoon.

Europees Kampioen
Als deelnemer aan het ETU European Championship Long Distance 
Triathlon kan ik vroeger starten dan in de open serie. Mijn inschatting is 
deze extra tijd hard nodig te hebben en wellicht word ik nog Europees 
Kampioen in de agegroup-categorie Men 49 plus 5-6 maanden. Ik vind 
het interessanter om artikelen te lezen over het effect van leeftijd op je 
sportprestatie.

We gaan beginnen
Mijn f iets mag ik in de ochtend inchecken in plaats van de dag ervoor. Bij 
het inchecken begrijp ik de buitenlandse off icial niet en na de zoveelste 
poging kraam ik kinderachtige teksten uit zoals: ‘gek word ik van deze 
vrouw’. Een Nederlandse off icial schiet me te hulp. ‘Je moet je armen op 
de aerobar leggen’ en we zijn klaar.

Gelukkig kom ik de off icial later voor de zwemstart tegen en bied mijn 
verontschuldigingen aan. De excuses worden ruimhartig geaccepteerd. 
‘I understand you’ zegt ze en we kletsen nog gezellig wat. Later moedigt 

https://trikipedia.marco-
hoogenraad.nl/2019/09/17/
the-last-man-standing-
viii-en-slot-hans-bosman-
almere/

Challenge Almere-
Amsterdam

https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2019/09/17/the-last-man-standing-viii-en-slot-hans-bosman-almere/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2019/09/17/the-last-man-standing-viii-en-slot-hans-bosman-almere/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2019/09/17/the-last-man-standing-viii-en-slot-hans-bosman-almere/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2019/09/17/the-last-man-standing-viii-en-slot-hans-bosman-almere/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2019/09/17/the-last-man-standing-viii-en-slot-hans-bosman-almere/


68 69

ze me per f iets aan op het loopparcours bij de verzorgingsposten. ‘You 
have to run not walk’. ‘I never walk only at the verzorgingsposten’.

Na het inchecken van de f iets kom ik een andere off icial tegen. ‘You have 
to show me your trisuit’. ‘I don’t have it on yet’. ‘When you come back 
you have to show it to me’. Kennelijk is dit in verband met het Europees 
Kampioenschap en de landenwedstrijd. Ik heb geen trisuit alleen een 
tweedelig pak met drie Andreas-kruizen van vrijstaat Amsterdam. Als ik 
terugkom heb ik mijn wetsuit al aan om mijn onderliggende kleding te 
camouf leren en glip, achter de off icials langs, naar binnen. Voel me een 
jochie van tien jaar oud, niets mis mee.

Zwemmen
Tijdens het zwemmen heb ik slecht zicht. Mijn bril (voor ver zien) laat ik 
altijd in mijn linker f ietsschoen achter. Gelukkig is het druk op het zwem-
parcours zodat ik de route goed kan volgen. Gewoon een kwestie van de 
deelnemers volgen die me gedisciplineerd om de haverklap inhalen. Na 1 
uur en 37 minuten heb ik weer vaste grond onder mijn voeten.

Fietsen
Start van het f ietsen is tezamen met de deelnemers van de midden af-
stand. Het lijkt net een kudde op jacht naar vrijheid. Een paar doldwaze 
stieren raken in de berm. De één neemt veel takken met bladeren van  
de hazelaar mee, een ander ligt op de grond en weer een ander heeft 
materiaalpech.
De uitdaging van het f ietsen ligt vandaag wederom op de Oostvaarders-
dijk. Een paar keer stuivertje gewisseld met Heather & Neil die kennelijk 
gezellig als koppel (geen tandem wel met twee aparte f ietsen) deze 
wedstrijd doen.

In juni 2019, na de Celtman, heb ik een triathlonf iets aangeschaft. Dit 
scheelt een slok op een borrel. Jeroen bedankt!
Na 6 uur en 51 minuten bereik ik de wisselzone. Mijn totale tijd door-
gebracht in de wisselzones loopt op naar 27 minuten.

Lopen
De verzorgingsposten op het loopparcours zijn bijzonder. De eerste 
wordt bemand door die goede kerel van Oceanus.  De tweede staat bij 
mij bekend als de watermeloen verzorgingspost. Tijdens de eerste om-
loop word ik eraan herinnerd dat ik de meloen vorig jaar zo heb gewaar-
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deerd. De derde verzorgingspost is de discoverzorgingspost, briljant. De 
vierde verzorgingspost staat bij mij bekend als daar waar Jolanda is.
Op de f inish is nog een kleine verzorgingspost en neem ik van dezelfde 
dame altijd een beker water aan.
Ik heb het dan nog niet over de dames zittend in een fauteuil met roze 
hoed en ratels, Bjorn en zijn oosterse maten, Leendert Jan en zijn blauwe  
bollenstreek, de Duitse post (toll, zupertoll) de RedBull post en de  
Frysmanpost (met lekkere muziek, I’m still alive) toortsen en Martine  
en Ruud.

Leendert Jan ken ik al van Roth en laatst zag ik hem nog in de Gelreman. 
Dit keer heeft hij een blauwe pruik op. In de laatste loopronde staat ie er 
nog in zijn ééntje. We omhelzen elkaar en wat heb ik van hem genoten. 
Een triathlon-mattie. Als laatste verlaat hij de post van de bollenstreek 
om met de f iets naar huis te gaan. Wat een held!
De benen voelen zwaar doch wil dit keer binnen de 15 uur f inishen.
Arjan zweept de boel lekker op. Daar is Hans. In het stadion wordt  
Hansie! Han-sie! gescandeerd. Ik ga stilstaan, maak met mijn voet een 
acceleratiebeweging en ga in volle draf op de f inish af. Finishtijd 14 uur 
en 56 minuten. Nu driemaal in Almere gef inisht en voor het eerst binnen 
de toegestane 15 uur.

Slot
Van de zes triathlonavonturen heb ik genoten. Te veel narcistische en 
autistische trekken liggen echter op de loer. Fijn dat het erop zit. De 
buitenlandse wedstrijden hebben geleid tot een verdieping en verstevi-
ging van de familiebanden. Ik houd van het mentale aspect van sport-
wedstrijden die lekker lang duren. Ik houd van triathlonwedstrijden, de 
sfeer, het avontuur en de mensen. Van de bijbehorende trainingen geniet 
ik stukken minder.
Als je sneller wil gaan moet je hard, vaak en gedisciplineerd trainen. Wil 
je dit niet omdat je toch nooit eerste kunt worden zou ik gewoon rustig 
gaan, niet-pushen, go-slow, geniet en bewaak je grenzen!
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D insdag – Als kind was ik gek van de strip in de Libelle ‘Jan, Jans en de 
Kinderen’. Als het blad op de deurmat lag, bladerde ik meteen naar 

achteren, waar Jan Kruis zijn grappige belevenissen met zijn eigen gezin 
weergaf. De saaiste af leveringen vond ik die waarin alleen de Rode Kater 
getekend was, soms met Lotje erbij, de teckel. Later las ik in interviews 
dat tekenaar/schrijver Jan Kruis in zo’n week even de inspiratie miste om 
de hele familie in de strip te verwerken. ,,Zo’n Rode Kater tekent dan 
lekker weg, want ik ben ook wel eens lui.’’

Leesvoer
Ik moest er aan denken toen ik me vanavond laat nog aan de volgende 
WTJ zette. Een lange werkdag (inclusief twee nieuwjaarsborrels overigens) 
zat erop en dan rolt het niet altijd even vlotjes uit laptop/toetsenbord. 
We volstaan met twee onderwerpen, morgen kunnen we er weer bijtijds 
aan beginnen en dan krijgen jullie weer voldoende leesvoer.
Het zijn wel twee positieve blikken op 2020, een jaar wat als je het  

wereldnieuws (Vuurwerk, Australië, Iran vs USA) erbij pakt niet echt 
lekker begonnen is. Alle leed op onze nek nemen kan toch nooit. Daarom 
super-inspirerend: foto’s van Noah en Lucas Aldrich en – op een andere 
manier – inspirerend: de nieuwe plannen van Hans Bosman.

Hans Bosman gaat voor zeven heles in 2020!
Daar beginnen we mee. Hans Bosman, 49 jaar. Notaris in het dagelijks 
leven. Maar op een bijzondere wijze sportief. Waar de meeste triatleten 
uren investeren in trainingen om beslagen ten ijs voor de dag te komen, 
draait Hans het om. De wedstrijden zijn z’n trainingen. En dus doet ie 
veel wedstrijden, het liefst over de hele afstand. Hij is nog niet zo ver als 
Trijnie Roozendaal-Rep (met 49 heles achter de kiezen), maar Hans ‘The 
Last Man Standing’ haalt snel in. (op dit gebied dan toch, niet per se in de 
wedstrijden)
Vorig seizoen stonden er voor de man uit Nigtevecht, rijdend in tricot 
met het Amsterdams wapen erop, zes races op het menu. De notariële 
aktes werden getekend voor de Celtman, de Frysman, de Norseman, de 
Gelreman, The Brutal en Challenge Almere. Niet alles lukte. Hans levert 

https://trikipedia.
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Hans gaat voor 7 heles
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regelmatig strijd tegen de tijdslimieten en de Gelreman kwam te kort na 
de Norseman. Samenvattend: vier keer haalde hij de f inish wel.

Volgens kansenberekening komt Hans in 2020 verder. Hij gaat er namelijk 
zeven aanvangen. Dat hadden er acht kunnen zijn, maar voor de open 
race naast het WK in Almere was Hans te laat. En voor het Nederlands 
team uitkomend bij de M45 op het WK? Dat ziet hij nog niet gebeuren. 
Gelukkig voor hem kwam Vroomshoop erbij. Voor Hans Bosman wordt 
2020 een Triple Two – Triple Deutsch und Triple Dutch.

Triple Deutsch und Triple Dutch voor The Last Man Standing
Even uitleggen. Hij begint op 7 juni in Hannover aan de Wasserstadt- 
triathlon, maar dat is een training. Of hij die f inisht is afwachten, want een  
week later al staat de Schloss-triathlon in Moritzburg op zijn programma. 
Weer een week later is het tijd voor de Ironman Hamburg (21 juni) en 
alsfo het niet genoeg is wacht hem de Ironman Frankfurt op 28 juni ook 
nog. De kans dat Hans als een van de Triple-Dutchers 2019 in gaat op de 
uitnodiging in Oud Gastel (27 juni) mee te doen, lijkt erg klein. Bovendien 
zijn die afstanden hem te kort. Na de ‘Duitse toernee’ in juni wachten  
de drie Nederlandse wedstrijden: Frysman op 11 juli, Gelreman op  
22 augustus en De Haere Vroomshoop op 5 september. Een f linke kluif, 
wetende dat Hans in de meeste wedstrijden toch zeker 14 uur onderweg 
is wordt dat toch zo’n slordige 100 uur sporten. Of we daar ook zo’n 
mooie Trikipedia-sweater voor laten maken? De tijd zal het leren.

In september en december ‘bolt’ Hans uit met lange afstands runs in 
Amerika: de Tennessee USA The Barkley Fall Classic (50 km) en de West 
Coast Challenge (130 km.). De Belgen zeggen dan altijd: moet er nog 
zand zijn?
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T he Last Man Standing, Hans Bosman uit Nigtevecht (vorig jaar uit-
gebreid bij Trikipedia vermeld) zou dit jaar deelnemen aan acht 

hele triathlons in 2020, vier Duitse hele triathlons en vier Nederlandse 
triathlons. In juni zou hij deelnemen aan vier Duitse hele triathlons, de 
Wasserstadtriathlon te Hannover, de Schlosstriathlon te Moritzburg, de 
Ironman Frankfurt en de Ironman Hamburg. De Nederlandse triathlons 
zouden daarna aan bod komen. De Frysman (11 juli), de Gelreman  
(22 augustus) en De Haere Vroomshoop (5 september). In februari kreeg 
Hans Bosman het nieuws te mogen starten als agegrouper om Nederland 
te vertegenwoordigen bij het WK te Almere (12 september). Deze wed-
strijd is verschoven naar 2021. Al de overige wedstrijden zijn afgelast met  
uitzondering van de Ironman Hamburg die zal plaatsvinden op 6 september 
aanstaande en de Ironman Frankfurt wellicht later in september, to be 
decided.
Zoals we vorig jaar Hans leerden kennen vindt hij een wedstrijd doen 
vele malen leuker dan trainen, dus ging Hans in zijn eentje zijn eigen hele 

doen. Hieronder zijn verhaal over een solotriathlon at home op zaterdag 
6 juni 2020.

Ironman/Challenge Nigtevecht
Toen vorig jaar duidelijk werd dat voorlopig geen hele Ironman Maas-
tricht meer werd georganiseerd speelde ik met het idee in Nigtevecht 
een hele triathlon op touw te zetten teneinde de Triple Dutch te kunnen 
voltooien. Met de komst van de eerste Gelreman is dat idee overbodig 
geworden. Nu bijna alle wedstrijden zijn afgelast heb ik het oude plan 
uit de kast gehaald om dan maar een eigen solowedstrijd te organiseren. 
Aan wedstrijden beleef ik meer plezier dan aan trainingen.

Route
De route van 3,8 km zwemmen, 180 km f ietsen en 42.195 km hardlopen 
is beeldschoon en speelt zich af aan de rivieren de Vecht en het Gein, 
een buitenplaats, het dorp Nigtevecht, Fort Nigtevecht en de Liniebrug. 
De Liniebrug geeft prachtig uitzicht op de kerktorens van Abcoude, de 
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Solo een hele triathlon

https://trikipedia.nl/2020/06/08/ironman-challenge-nigtevecht-hans-bosman-solo-een-hele-triathlon-afgelopen-weekend/
https://trikipedia.nl/2020/06/08/ironman-challenge-nigtevecht-hans-bosman-solo-een-hele-triathlon-afgelopen-weekend/
https://trikipedia.nl/2020/06/08/ironman-challenge-nigtevecht-hans-bosman-solo-een-hele-triathlon-afgelopen-weekend/
https://trikipedia.nl/2020/06/08/ironman-challenge-nigtevecht-hans-bosman-solo-een-hele-triathlon-afgelopen-weekend/
https://trikipedia.nl/2020/06/08/ironman-challenge-nigtevecht-hans-bosman-solo-een-hele-triathlon-afgelopen-weekend/
https://trikipedia.nl/2020/06/08/ironman-challenge-nigtevecht-hans-bosman-solo-een-hele-triathlon-afgelopen-weekend/


78

Amsterdam Arena, de Rembrandttoren, de Garstenmolen, de kerk van 
Nederhorst en de televisietoren van Hilversum.

Doel en taperen
De bedoeling was aanvankelijk op Koningsdag 27 april 2020 een hele 
triathlon solo af te leggen. Op dat moment voelde het echter niet goed 
zo’n 15 uur buiten te sporten. De motivatie om ergens voor te trainen 
verdwijnt geheel in de maand mei en taper me rot, dat wil zeggen: doe 
nagenoeg niets, totdat ik eind mei toch besluit thuis een hele triathlon te 
doen.

Nigtevecht 113 en een strafronde bij brug open
De eerste halve triathlon (113) heeft inmiddels op 31 mei plaatsgevonden 
in een tijd van 8 uur en 9 minuten. Naar aanleiding van de eerste halve 
triathlon heb ik ‘strafronden’ toegevoegd aan het parcours. Is de brug 
over het Amsterdam-Rijnkanaal open, dan dient een strafronde te wor-
den gef ietst/gelopen, net zo lang totdat je over de brug kunt. Het is toe-
gestaan de afstand in mindering te brengen op de af te leggen afstand. 
Op een drukke watersportdag doet dit wat met je gemoedstoestand en 
moet goed worden gerekend.

Nigtevecht 226 (hele triathlon)
Op vrijdagavond 5 juni heb ik een pianoconcert van buurman Michiel 
bijgewoond. Een massage voor de hersenen en een uitstekende voor-
bereiding voor de dag van morgen. Ik kijk op het weerbericht en dat 
voorspelt niet veel goeds. Harde wind, regen en de temperatuur geeft in 
de ochtend vijf graden aan.

Zwemmen
Zo tegen kwart over acht begin ik met zwemmen. Het is gelukkig niet 
koud, zeker niet in vergelijking met de Celtman. Ik heb er zin aan om voor 
de eerste keer naar mijn dorp en terug te zwemmen. Elke centimeter van 
deze weg langs de Vecht ken ik. Wat is het mooi en rustig. Waarom doe 
ik dit niet vaker? Vanwege de giga-snoeken, de vele jonge vogels in het 
water of dat er af en toe een lijk wordt opgevist? Weg met deze negatieve 
gedachten maar opeens voel ik wat tegen mijn zij aan duwen en schrik 
me rot. Ik kijk naar achter en zie dat het mijn oranje zwemboei is.  
Zwemtijd: 1:51 uur. Tijd wisselzone: 16 minuten.
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Fietsen
Fietsen begint lekker. Een lekkere hagelbui aan de rivier de Gein. Geen 
weldaad voor de blote huid. Ik krijg het idee dat deze hagelbui me volgt. 
Voor niks, achter niks, alleen boven de eenzame f ietser een hagelbui. 
Maak een tussenstop in de wisselzone- dat wil zeggen de keuken waar 
alle voeding ligt- en begin te vloeken. Waar liggen de appelkoeken? In de 
koektrommel krijg ik als antwoord.
De tweede helft is zwaar mede vanwege de wind en regen. Voel me ver-
kleumd en besluit thuis te gaan douchen. Fietstijd: 8:09 uur. Tijd wissel-
zone 26 minuten.

Lopen
Heb getwijfeld over het douchen aangezien je dan de vermoeidheid me-
teen voelt, doch ik begin opgewarmd en hoentjesfris aan het hardlopen. 
Zelf de Liniebrug voelt niet als Zombie-Hill of de Sint Pietersberg. De 
tweede helft is echter loeizwaar en de benen voelen als beton. Asjeblieft 
niet weer die Liniebrug op. Als racedirecteur heb ik als tijdslimiet vast-
gesteld 17 uur, mede gelet op de uitkomst van de halve triathlon en de 
verhoogde mentale weerbaarheid. Dit gaat net lukken.
Lopen: 6:05 uur. Eindtijd totaal: 16:46:01 uur.

Finish
Voor de laatste meters verwijs ik naar het nachtelijke f ilmpje met  
deskundig en bloedstollend commentaar van de buren.

Conclusie
Deze vorm van sportbeoefening is meer ontspannen en je geniet nog 
meer van je eigen omgeving dan bij een gewone wedstrijd. Aan de andere 
kant ben je minder scherp omdat de adrenaline wat minder door de  
aderen giert. De mentale belasting deze afstanden in je thuisomgeving af 
te leggen in je ééntje is hoger dan bij een georganiseerde wedstrijd.
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Hans Bosman is een bijzonder mens

Hans Bosman heeft geen eiland nodig om een hele triathlon te vol-
brengen. We schreven het eerder al op Trikipedia: Hans is een bijzonder 
mens en dat is-t-ie. Wie acht heles in de planning heeft en er zes ziet 
wegvallen, die moet toch ergens zijn energie kwijt. Omdat Hans nou niet 
bepaald het schoolvoorbeeld van harde trainer is, plande hij afgelopen 
weekend dus zijn eigen Ironman. Zijn eindtijd van 16.46.01 uur houdt 
hem nog altijd binnen de limieten, die Ironman hanteert. Prachtig. Wat 
ook zo mooi is: zijn verhalen worden door onze lezers ‘gevreten’. Eerder 
zagen we trouwens ook Kenneth Alting al een hele voltooien, hij had  
immers de Extreme Triathlon in zijn agenda staan. Die gaat wel door, 
maar dan in september. 

https://trikipedia.marco-
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‘Trainingsbeest Bosman’
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N igtevechter Hans Bosman, The Last Man Standing, zou dit jaar  
deelnemen aan acht hele triathlons in 2020: vier Duitse en vier  

Nederlandse. Vanwege de vele afgelastingen heeft hij het plan opgevat 
een solotriathlon te volbrengen rondom zijn thuisbasis in zijn woonplaats 
Nigtevecht.
Eerder hebben wij bericht over zijn eerste solotriathlon die heeft plaats-
gevonden op zaterdag 6 juni 2020.
Hieronder volgt een kort verslag van zijn tweede en derde solotriathlon 
op de zaterdagen 13 juni 2020 en 20 juni 2020, waarmee de niet off iciële 
status Triple Dutch in drie weken is bereikt.

Eff iciënt 
Wil je de hele triathlon in een goede tijd af leggen zal je gemiddeld 15 uur 
per week moeten trainen. Voor jezelf en je omgeving een hele opgave. 
Mijn idee was: als ik nu gewoon drie wedstrijden doe, in drie zaterdagen, 
kan de factor tijd eff iciënter worden benut.

Mens en dier
De route van 3,8 km zwemmen, 180 km f ietsen en 42.195 km hardlopen 
is mij o zo bekend en bij de tweede en derde solotriathlon let ik nog 
meer op mijn omgeving. Als f ietser is het erg oppassen geblazen bij de 
weg langs Gein-Noord en de Klompweg. Mijn niet al te hoge snelheid is 
daarbij een voordeel. Oppassen voor wandelaars. De één loopt aan de 
linkerkant van de weg en de ander aan de andere kant. Ze praten met 
elkaar. Zouden ze naast elkaar gaan lopen? Een kind klapt het rechter-
portier van een auto open. Kleine en grote tractoren, al dan niet met 
hooiwagen, auto’s met aanhanger, auto’s met een paardentrailer. Fietsers 
met mega f ietstassen. Kleine en grote driewielers. Als ik scherp linksaf 
moet slaan, neem ik de bocht te kort. Oei dat gaat net goed! Wordt nog 
nageschreeuwd dat ik verkeerd f iets. Lekker terugschreeuwen, goed voor 
de adrenaline.

Doet me denken aan Yvonne die ook zo heerlijk kan tieren als ze op de 
f iets eraan komt. Alleen die laatste keer vorig jaar in Almere niet. Op het 
f ietsonderdeel reed ze me tegen het eind voor de allerlaatste keer voobij 

Triple Dutch Nigtevecht 
https://trikipedia.
nl/2020/06/22/de-nigtse-
vechtse-triple-dutch-van-
hans-bosman/
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en vond ik haar timide op de f iets. Maakte me zorgen over haar positie in 
de wedstrijd want ze moest winnen. Zou goed komen.

Pas ook op voor dieren. Insektenzwermen waar je door heen moet. Paar-
den naast elkaar op de weg. Overstekende koeien. Loslopende koeien. 
Wegschietende ganzen. Wat doet de hond? Wat doet het baasje van de 
hond? Een poes ligt heerlijk op het asfalt te zonnen en gaat zeker niet 
weg. Hoogstens even knipperen met zijn poezelige ogen. De poes strekt 
zich nog eens uit. Gaat de ekster aan de kant? Maakt niet uit die vliegt 
wel weg maar de duif is niet zo vlot. Om maar niet te spreken over  
eenden op het asfalt. Zelden zulke mooie domme vogels gezien. Geen 
peil op te trekken. In het water gaan ze wel harmonisch iets verder 
zwemmen.

Doping
Bij Long Distance triathlonwedstrijden heb ik altijd maximaal drie smelt-
tabletten bessenparacetemol bij me van Roter, 500 mg. Al dan niet te 
gebruiken bij het lopen. Met gewone paracetemol heb ik moeite met het 
innemen ervan en bessenparacetemol is zo weg te zuigen. Het gebruik 
van deze lichte pijnstillers probeer ik zo lang mogelijk uit te stellen. Vaak 
gebruik ik ze niet eens. Bij de tweede solotriathlon kwam ik na 30 kilo-
meter lopen niet meer vooruit. Hup bessenparacetemol erin en de loop-
beweging kan weer enigszins worden gemaakt.

Muziek
Tijdens mijn derde solotriathlon heb ik voor het eerst met airpods gelopen. 
Mijn dochters hebben afspeellijsten voor me gemaakt. Vette muziek. De 
SLAM-achtige nummers lopen het lekkerst. Geestverruimend en je komt 
in een lekker ritme. Na de halve marathon heb ik behoefte aan wat anders. 
Het lopen valt me zwaar en er moet iets gebeuren. 
De oplossing: klassieke muziek. Smetana en Dvorak komen voorbij, maar 
vooral Ludovico Einaudi. De nummers Fly, Night en Nightbook draai ik 
grijs en zorgen voor een mooie vastberaden rust in mijn hoofd. Het nummer 
Night herhaal ik drie keer en f inish met deze klanken.

Water
Aan het eind van een zwaar f ietsonderdeel of zwaar looponderdeel kom 
ik weleens op een punt waarbij ik de bananen, de sportdranken, de zoete 
gels en de fruitbars als afstotelijk en misselijkmakend ervaar. Dit ge-
schiedt met name bij warm weer. De oplossing: water. Niets anders dan 
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puur, helder water. Het is heerlijk en heilzaam om dan de oerkracht van 
water te ervaren. Zo ook in mijn derde solotriathlon. Weg met die troep. 
Er gaat niets boven water!

Finishen in het totale niets
De tweede- en derde solowedstrijd f inish ik eveneens in het holst van 
de nacht, maar nu alleen. Mijn gezin en directe omgeving liggen op mijn 
verzoek al te knorren. Niemand die op je wacht bij de f inishlijn, alleen 
jezelf. Hoe louterend werkt dat? Nog nooit meegemaakt. Ik vind het een 
prachtige nieuwe ervaring.
Supergelukkig f inish ik de derde wedstrijd ter hoogte van de poort. Ik kus 
de rechterpoort en kus de linkerpoort. Triple Dutch!

Hierbij mijn uitslagen van de drie solotriathlons bestaande uit zwemmen, 
wisselzone T1, f ietsen, wisselzone T2, lopen:

Zaterdag 6 juni 2020: 1:51 T1:16 min 8:09 T2:26 min 6:05
Totaal 16:46 uur

Zaterdag 13 juni 2020: 1:39 T1:17 min 7:39 T2:27 min 6:14
Totaal 16:16 uur

Zaterdag 20 juni 2020: 1:40 T1:17 min 7:28 T2:26 min 5:58
Totaal 15:49 uur

Slot
De tweede en derde solotriathlon zijn me meegevallen voor wat betreft 
mentale en fysieke belasting. Wel heb ik van mijn gezin te horen 
gekregen dat ik de laatste drie weken nogal grumpy ben geweest en veel 
meer heb geslapen. Hoogste tijd om weer in de nieuwe normaalmodus te 
geraken of gloort er weer een nieuwe uitdaging aan de horizon?
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Sleutel 2000
interview
september 2020

XVII

2020 is het jaar geworden waarin de grote plannen van velen even de 
ijskast in moesten. Voor dorpsgenoot Hans Bosman betekende 

COVID-19 een streep door zijn idee om dit jaar aan acht ironmans mee 
te doen (acht keer 3.8 km zwemmen, 180 km f ietsen en 42.2 km hard-
lopen). De man, die inmiddels met zijn onorthodoxe voorbereiding een 
cultheldenstatus heeft verworven in het triatlon-circuit, zal zijn plan voor 
nu even on-hold moeten zetten. Gelukkig is Hans positief en 
creatief ingesteld en bedacht hij zijn eigen Nigtevechtse Triple Dutch: 
drie Ironmans door en om ons dorp. Hij voltooide ze alle drie in aan-
gesloten weekenden in de maand juni. Sleutel2000 sprak Hans over dit 
avontuur. Het is zo’n mooi verhaal dat we het in twee delen vertellen. 

Hans, gaat het weer een beetje? Duurde het lang om te herstellen 
van de drie weekenden in juni? 
Ja, het gaat goed! Nee, het herstel duurt eigenlijk nooit lang. Ik ga de dag 
erna altijd opruimen en stofzuigen. Ik heb niet vaak spierpijn. Vermoeid-

heid is er wel, maar dat is gewoon een kwestie van een paar dagen goed 
slapen. En goed eten. Ik werk heel wat borden nasi naar binnen de week 
na zo’n dag. Sowieso is goed eten erg belangrijk. 

Werden de rondjes Nigtevecht op den duur niet eentonig?
Nee, ze werden zelfs met het rondje mooier! Neem nou de route over 
de Liniebrug richting Driemond en langs de andere kant van het kanaal 
terug. Wat je allemaal vanaf de Liniebrug ziet! De molens, schepen. 
Maar ook het onverharde pad langs Fort Nigtevecht maakt het echt tot 
een inspirerende route. Ook langs het Gein en tijdens het rondje Aets-
veldsepolder valt er meer dan genoeg te zien. Hoe vaker ik overal langs 
kwam, hoe meer ik het ging waarderen. Bij de eerste Ironman stonden 
Michiel Borstlap, Wendy Brouwer en mijn vrouw er nog om me midden in 
de nacht op te vangen bij de f inish. Bij de tweede en derde editie heb ik 
tegen iedereen gezegd dat ze lekker naar bed konden gaan. Het was een 
en al genieten, ik kwam er wel door. 
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Je bent 50 jaar, je hebt een druk bestaan met een gezin, een baan 
als notaris, runt een bedrijf in lesgeven en geeft zelf les. Je traint 
maar 2 tot 3 uur per week en desondanks doe je mee aan meerdere 
Ironmans per jaar. Hoe krijg je dat voor elkaar? 
Je moet het omdraaien. Als ik veel zou trainen, zou ik een te volle agenda 
hebben en zou ik geen energie meer over hebben. Ik doe het juist zo uit 
noodzaak. Het is een grote mythe dat je voor zulke sportieve activiteiten 
10 tot 15 uur in de week moet trainen. Je doet alles met je hoofd en 
iedereen kan het doen. Het maakt mij niet uit of ik 2e of 500e wordt, 
beide is niet de eerste plaats. Het hoeft van mij allemaal niet zo snel. 
Vorig jaar heb ik een aantal Ironmans uitgelopen (red: zes gestart waar-
van vier uitgelopen) en gaandeweg kregen steeds meer mensen in het 
triatlon-circuit hoogte van mijn keuze voor de beperkte mate van 
trainen. Sommigen waren sceptisch en stelden dat dit nooit verantwoord 
zou kunnen zijn. Ik heb me door laten lichten bij een sportarts. Mijn 
hart, longen, bloedwaarden, etc. waren en zijn allemaal in orde. Ik ga 
nooit over de grens en geef op als het niet goed voelt. Bij deelname aan 
de Celtman en de Gelreman vorig jaar heb ik bijvoorbeeld niet de f inish 
gehaald en daar leg ik me dan bij neer. 

Maar zou bijvoorbeeld anderhalf uur per week extra trainen niet 
net het verschil kunnen maken tussen wel of niet die twee ironmans 
uitlopen? 
Dat zou best kunnen, ja. Dat was ook het advies dat de sportarts had, 
naast het groene licht voor mijn plannen zou ietsje meer trainen geen 
kwaad kunnen. Aan de andere kant: ik wil wel voorzichtig zijn. Ik merk 
dat als ik mijn trainingsduur -en snelheid omhoog doe, ik ook veel sneller 
last krijg. Ik ben nu wel begonnen met wat snellere looptraining. Ik ben 
sowieso veel in strijd met de wedstrijdleiding; ik ben niet zo snel en dreig 
daarom vaak de cut-offs niet te halen die tussendoor gesteld worden. 
Als ik die niet haal en me goed voel, wil ik altijd gewoon door voor de 
beleving en plezier. Daar zijn ze het niet altijd mee eens, het duurt dan 
soms een tijd om uit te leggen waarom ik door wil. 

Deel 2 van The Last Man Standing in de oktober editie.
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020 Is het jaar geworden van de grote plannen die voor velen even de 
ijskast in moesten. Voor dorpsgenoot Hans Bosman betekende 

COVID-19 een streep door zijn idee om dit jaar aan acht Ironmans mee 
te doen (acht keer 3.8 km zwemmen, 180 km f ietsen en 42.2 km hard-
lopen). De man, die inmiddels met zijn onorthodoxe voorbereiding een 
cultheldenstatus heeft verworven in het triatlon-circuit, zal zijn plan voor 
nu even on-hold moeten zetten. Gelukkig is Hans positief en creatief 
ingesteld en bedacht hij zijn eigen Nigtevechtse Triple Dutch: drie Iron-
mans door en om ons dorp. Hij voltooide ze alle drie in aangesloten 
weekenden in de maand juni. Sleutel2000 sprak Hans over dit avontuur. 
Het is zo’n mooi verhaal dat we het in twee delen vertellen. Deel twee 
begint met Hans’ bijnaam in het circuit. 

Die strijd tegen de klok heeft je zelfs de geuzennaam The Last Man 
Standing opgeleverd. 
Dat is zo gekomen toen ik als laatste over de f inish kwam in Almere (red: 

in 2015, ook Nigtevecht’s beste triatleet René Valkenburg haalde toen de 
eindstreep). En daarna ben ik nog een paar keer bij halve of hele triatlons 
laatste geworden. Bij de hele is dat echt een ding. De laatste deelnemer 
wordt door het hele publiek aangemoedigd en je naam wordt gescan-
deerd. Het is heel mooi om een keer mee te maken, maar na de eerste 
keer wordt het wel gênant. Net of je het er om doet. Maar het gebeurde 
gewoon; ik ben gewoon niet zo snel. Mede om die reden zou ik toch iets 
meer op snelheid willen trainen. Eén-na-laatste is ook prima. 

Zes tot acht Ironmans in een jaar moet erg intensief zijn, waarom 
niet gewoon een of twee per jaar? Waarom doe je dit? 
Het voelt niet als intensief. Je leert jezelf en je lichaam kennen, je lichaam 
liegt nooit. Het is mooi als het lukt. Als het niet lukt, kun je er lering 
uittrekken en er achter komen wat de volgende keer anders kan. Je doet 
nieuwe ervaringen op en je komt op nieuwe plekken. Zoals ik eerder al 
zei, de omgeving hier en op veel parcoursen is zo ontzettend mooi. Het 
gaat mij voor een groot deel om het genieten en het buiten zijn. De uit-
daging en persoonlijke doelen vind ik ook erg leuk. 

2
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Houd je van afzien, van de pijn? 
Nee, zeker niet. Bij pijn moet je langzamer gaan. Bij het hardlopen ont-
kom je er niet aan, dat zijn de echte klappen op je lichaam. Gelukkig is 
het lopen laatste onderdeel. Het is net of je een hond een worst voor-
houdt, je weet dat het einde in zicht is en komt er dan wel. En als het 
echt niet meer gaat, neem ik een bessenparacetamol. 

Een Ironman is een enorm lange sportieve inspanning. En je lijkt niet 
erg te zitten met de Ironmans die je uiteindelijk (net) niet uitloopt. 
Hoe zorg je ervoor dat het mentaal allemaal zo goed zit?
De motivatie moet goed zijn. Je moet echt overtuigd zijn dat je de uitda-
ging graag aan wil gaan. Ik heb onlangs een omgekeerde Ironman gepro-
beerd (eerst hardlopen, dan f ietsen, daarna zwemmen), maar mijn hoofd 
stond er niet naar en ik gaf toen binnen de kortste keren ook op. Het 
koppie moet goed zijn. Ook moet je dus reëel zijn wanneer het lichaam 
niet goed voelt. Kameraadschap is gaaf, het is iets wat je op de been 
houdt. Muziek helpt ook. Met het f ietsen zet ik vaak Einaudi op (Italiaanse 
pianist en componist, red.), dat brengt me in een goed mantra. Ik heb 
vooraf met mijn spullen inpakken en verschepen meer stress dan tijdens 
de Ironman, dan kom ik meer tot rust. 

Wat staat er voor na 2020 nog op het programma, als alles hopelijk 
weer normaal is? 
Ik zou toch nog een keer een omgekeerde Ironman willen proberen. Ook 
de Westcoast Challenge, een 130 km lange loop van Hoek van Holland 
naar Den Helder lijkt me mooi om te doen. De Norseman in Noorwegen 
zou ik nog wel een keer willen doen, dat is mijn Walhalla. Die van Hawaii 
staat altijd bovenaan ieders verlanglijstje. Maar ja, daar zijn haaien, dat 
vind ik toch wel eng maar verheug me er wel op.
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N igtevecht, een maandag in juli 2020. Nu er (bijna) geen wedstrijden 
zijn, is er genoeg tijd eens stil te staan bij je wedstrijdverleden.

Recentelijk heb ik mijn kleren-man-cave opgeruimd en ben gestuit op 
veel Finisher shirts. Wat te doen met Finisher shirts? Is dit boeien of een 
boeiende vraag?
Ik heb liever een medaille, sokken (Frysman) of een mok (Celtman en 
Frysman). Medailles hangen aan een kapstok of zijn opgeborgen in een 
bak. Je kijkt er alleen naar, met trots, bij het plaatsen van een volgende 
medaille. Sokken zijn goed te gebruik bij het f ietsen en hardlopen. Een 
mok is een goed dagelijks gebruiksvoorwerp voor thee of koff ie. In ieder 
geval draag ik bijna geen Finisher shirt. Dat doe je niet. De meeste shirts 
heb ik dan ook weggemieterd.

Waarom draag ik geen Finisher shirts? Twee redenen.
De eerste reden is dikdoenerigheid. Een Finisher shirt dragen voelt te 

opschepperig. Zeker bij shirts met in grote letters ‘Finisher’ erop.
De tweede reden is de esthestiek, althans het gebrek eraan.

Een shirt moet mooi zijn. Vaak te veel reclame. Te grote of te drukke 
letters en dat komt de schoonheid niet ten goede. Een klein merkteken 
moet toch voldoende zijn. Het woord Finisher op een shirt vind ik spuug-
lelijk.

De functie van een Finishershirt bij een triathlon is niet altijd hetzelfde.  
Normaal gesproken is de functie als volgt. Op die plek, in dat jaar heb je 
die wedstrijd gef inished. Er bestaan ook wedstrijden waarbij de kleur van 
het shirt aangeeft of je tot de beteren behoort dan wel tot de mindere 
goden of godinnen. Bij deze wedstrijden kun je bijvoorbeeld een zwart 
(Norseman), een blauw (Celtman) of een wit Finisher shirt verdienen. Het 
zwarte – of het blauwe -shirt staat voor de beste deelnemers. I go for a 
black/blue T-shirt is een veel gehoorde opmerking bij dit soort wed-
strijden. Het witte shirt staat voor de wat mindere broeders en zusters. 
Ik koester nog steeds het witte shirt van de Norseman 2019.

Top 3 Triathlon Shirts
https://trikipedia.
marcohoogenraad.
nl/2020/07/27/hans-bos-
man-top-3-mooiste-tria-
thlon-f inisher-shirts/

https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2020/07/27/hans-bosman-top-3-mooiste-triathlon-finisher-shirts/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2020/07/27/hans-bosman-top-3-mooiste-triathlon-finisher-shirts/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2020/07/27/hans-bosman-top-3-mooiste-triathlon-finisher-shirts/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2020/07/27/hans-bosman-top-3-mooiste-triathlon-finisher-shirts/
https://trikipedia.marcohoogenraad.nl/2020/07/27/hans-bosman-top-3-mooiste-triathlon-finisher-shirts/
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Uit de brei aan Finishers shirts van triathlonwedstrijden heb ik een per-
soonlijke top drie samengesteld met juryrapport. Over de uitslag kan niet 
worden gecorrespondeerd.

Eervolle vermelding
Tri Hard Series 2019. Althans voor wat betreft de stof, de kleur grijs/
zwart en het mooie logo. Just de tekst Tri Hard is vet, ijzersterk en is toch 
wel beschermd neem ik aan? Weg met die kleur geel. Jammer van de vele 
Finishers tekst aan de achterkant. Just ‘Tri Hard’ met logo in de juiste 
kleur is al voldoende.

Nummer 3
Frysman 2019. Alles van de Frysman is mooi. De symbolen, de kreten en 
de historie. Des te meer reden om extra kritisch te zijn. Achterop staat 
‘Ich bin in Frysman’. Dit had voldoende moeten zijn. Op de voorkant staat 
echter het door mij gehate ‘Finisher’. Sponsors wel netjes aan de zijkant 
in de mouw verwerkt. De vermelding van 3,8, 180 en 42,2 met logo had 
niet gehoeven. Less is more.

Nummer 2
Almere 2019. Prachtig logo op de voorkant met rondom het woord  
‘Finisher’ en ‘center of European Triathlon’ magnif iek erin verwerkt. 
Schitterend azuurblauw shirt. Twee keer het woord Rabobank is te veel.

Nummer 1
And the winner is …………
The Brutal, Wales, 2019. Fraai donkergroen shirt. Mooi in combinatie met 
lichtgroen en witte letters. Prachtig logo. Keep it simple. Alleen de datum 
van het event. Lekker afgeblust met een militair-groene Buff Bundle (een 
buisvormige sjaal). Less is more.
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W e kennen hem van de eerdere reeks wedstrijdverslagen van hele 
triathlons als ‘The Last Man Standing’ in 2019, Hans Bosman. Af-

gelopen zaterdag deelnemer aan de Gelreman. Zijn bijzondere verhaal op 
geheel eigen wijze op papier gezet:

Voorbereiding
In mei van dit jaar begon ik weer last te krijgen van mijn knieën (patella 
femoraal pijnsydroom) en in juni viel ik van mijn f iets waar ik onder meer 
gekneusde ribben aan overhield. In juli kreeg ik corona waardoor ik een 
maand was uitgeschakeld. In augustus  had ik nog steeds last van de 
knieën, vooral met lopen.
Dankzij Tsjeard ben ik nog gestart in de Frysman op 3 juli 2021. Na het 
ronden van de eerste boei ben ik bij het zwemmen gestopt vanwege 
venijnige golfslagen van de Zuiderzee die beukten op mijn ribben. In de 
rubberen reddingsboot klauteren is al lastig maar met gekneusde ribben 
ook nog eens bijzonder pijnlijk. Heb wel nog heerlijk in de vroege uren 

kunnen luisteren naar de privévoorstelling van het speakerduo Wim & 
Ruud.

Een Hazenslaapje en start van de wedstrijd
De avond voor de wedstrijd heb ik alle racebescheiden opgehaald en  
nog een vis gegeten in het op de f inishlocatie gelegen eetcafe De Woerd. 
De verschillende tassen en de uitrusting zijn die avond reeds op orde. 
Klaar voor de start. Om 04:00 uur in de ochtend sta ik rustig op. Maar 
twee en een half uur geslapen.  We gaan beginnen. Raceday! Tijd voor  
de Gelreman.

Maar na het vroege ontbijt besluit ik nog even te gaan liggen. Plots schiet 
ik wakker. Hoe laat is het? Omygot, het is 05:35 uur des ochtends. De 
Gelreman start om 07:00 uur en het is circa 1:20 uur rijden. In de buurt 
van de start bij Elst haal ik mijn iphone uit de f iets en toets in ‘de Woerd’ 
op Google Maps. Na wat omzwervingen heb ik mijn bestemming bereikt 
maar herken de omgeving niet. Het blijkt te gaan om woonwijk De Woerd 
en niet het eetcafé De Woerd. 

Hoe laat is het? 
  De Gelreman

https://trikipedia.
nl/2021/09/02/hans-bos-
man-de-gelreman/

https://trikipedia.nl/2021/09/02/hans-bosman-de-gelreman/
https://trikipedia.nl/2021/09/02/hans-bosman-de-gelreman/
https://trikipedia.nl/2021/09/02/hans-bosman-de-gelreman/
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Kostbare minuten verstrijken. Om 06:56 uur arriveer ik op de start-
locatie.

Snel f iets in de wisselzone. Het startschot klinkt. Snel mijn wetsuit aan. 
Waar is je tijdregistratiechip? Ik keer alle tassen binnenstebuiten. Geen 
chip te bekennen. Ga maar gewoon beginnen. Aangekomen bij de start 
van het zwemmen onthaalt de speaker me. Algehele hilariteit. Deze  
vrolijkheid wordt nog vergroot. In het water bemerk ik mijn zwembril niet 
op te hebben. Terug naar de wisselzone.  Acht minuten na het off iciële 
startschot ga ik van start.

Marloes en het zwemmen
Vol adrenaline tuur ik naar het deelnemersveld. Tijdens het zwemonder-
deel heb ik nooit goed kunnen zien. Nu ik voor het eerst een zwembril 
op sterkte draag is dit probleem verholpen. Het zwemt rustiger en kan 
me focussen op de boeien en het deelnemersveld. Maak me wel zorgen. 
In de voorbereiding slechts één keer twee kilometer gezwommen. In 
de tweede ronde haal ik een schoolslagzwemmer in en halverwege de 
tweede ronde nog twee zwemsters. Marloes en Josta. Marloes doet me 
denken aan mijn zusje Jolanda.

Mijn waarneming is dat de ene zwemster te veel naar rechts gaat en dat 
de andere zwemster deze koers corrigeert. Ze eten ook samen in het 
water. Ik word emotioneel. Zo mooi. Zo intens lief ! Bij het uit het water 
komen halen ze me in en applaus klinkt. Ik sta stil en applaudisseer mee.

Fietsen op de dijk
Als voorbereiding heb ik één keer 160 kilometer gef ietst dus dat zit wel 
goed. Het weer is ideaal en niet te warm zoals twee jaar geleden. Alleen 
die onvoorspelbare wind op de dijken op weg naar Arnhem zuigt veel 
kracht weg. Paar maal kramp gehad maar met deze kramp kun je omgaan. 
Mijn f ietstijd valt zo tegen dat ik in na de derde f ietsronde (45 kilometer 
per ronde) er de brui aan wil geven. Over twee weken wacht WK Almere 
en wil die wereldtitel pakken.

Aangekomen op het kruispunt. Linksaf naar nog een laatste ronde. Niet 
mijn favoriete keuze op dat moment. De andere optie is rechtsaf terug 
naar de wisselzone. Mijn twijfel laat ik blijken aan vrijwilligster Esther. 
Mag ik nog door? Esther zegt doorrijden, de andere vrijwilligers wachten 
al op je. Ja daar ie dan roept een andere vrijwilliger. Genieten van de vrij-
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willigers is een belangrijk onderdeel van de wedstrijd. Wat ook helpt en 

een mooie sfeer schept is dat veel vrijwilligers later ook op het loop-

parcours aanwezig zijn.

De motard die als veegwagen functioneert blijft op gepaste afstand  

achter me. Meestal zitten zij me op de hielen. Als laatste deelnemer in 

koers bereik ik de wisselzone. Het optreden en enthousiasme van de vrij-

willigers is bewonderenswaardig; als verkeersregelaar pal voor een auto 

staan tot het afgeven van een voor eigen consumptie bestemde krenten-

bol. Het is zelfs mogelijk een zakje gele chips te reserveren.

Lopen in het park
Het lopen vrees ik en niet ten onrechte. Af en toe kramp die ook weer 

verdwijnt. Weinig last van de knie. Gemiddeld doe ik een uur over een 

ronde van zeven kilometer. Tussen 23:00 en 23:30 uur is mijn verwachte 

f inishtijd dat is dik 16 uur sporten. De limiet staat op 22:00 uur. Ik vraag 

racedirecteur Gert-Jan of om 23:30 uur f inishen zeker te laat is en hij 

antwoord terecht bevestigend.  Daarop besluit ik in de derde ronde uit te 

stappen. Weer geen Gelreman. Prachtige dag gehad. Dank Team Gert-Jan 

en Willeke.

Sfeer en she dit it!
Zomaar nog wat ervaringen onderweg.

Het geel-zwarte triatlonpak van ‘Ironnie’ vergeet je niet snel.

Het tonen van een mooie PSV-vlag als ik in Amsterdam-shirt voorbijkom.

Het drinken van een slokje witbier naast een verzorgingspost zorgt voor 

vrolijkheid.

Het aanmoedigen van de door mij omgedoopte ‘Grote Man’ uit Friesland 

en bij zijn f inish sta ik er.

Kennis gemaakt met de heldenhelper die me uit het water heeft getakeld 

bij de Frysman.

De f inish van een jongedame die bij haar moeder het te kwaad krijgt.

Bulderend gelach van Gert-Jan als ik hem mijn tijdregistratiechip geef. 

Gert-Jan, de chip zat in een ander tasje in mijn auto.

Marloes die bij de passage voor de bel van de laatste ronde hoofdschud-

dend verder gaat. Ze lijkt hier mee te willen zeggen: ik heb haast en zal 

en moet binnen de 15 uur f inishen (met nog ongeveer 61 minuten op de 

klok). She did it!
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M V Hans Bosman Dankjewel voor het 

toveren van een glimlach op mijn gezicht! 

Wat houd ik van je mentaliteit en succes in 

Almere! Dan sta ik zeker langs de kant 

A B We misten je onderweg al Hans. Wij 

liepen tegengesteld het loopparcours. Zij 

je twee keer tegengekomen. Chapeau voor 

je prestatie.

C P Hans de cultheld van de triatlon

W van der Z C P ja he zo heerlijk hoe die 

man dit ‘aanvliegt’. 

J B Lieve Hans wat een mooi verhaal en 

mooie woorden.

En deze raakten mij. Ze eten ook samen in 

het water. Ik word emotioneel. Zo mooi. Zo 

intens lief ! 

Bij het uit het water komen halen ze me in 

en applaus klinkt. Ik sta stil en applaudis-

seer mee.

Want ja ik was 1 van die 2. Je bent een 

topper en held op jou manier en dat is 

fantastisch

R van D Mooi verhaal

M V Je bent een kanjer Hans Bosman. 

Genoten van je applaus bij het zwemmen 

en je tovert vandaag een glimlach op mijn 

gezicht! 

Z G Wat leuk geschreven en zo zie lees ik 

je ervaring van de man met het beste shirt 

aan! 

A de J Prachtig Hans! Als die Frysman vrij-

williger die je uit het water heeft geholpen 

en op de Frysman post op het f iets par-

cours bij de Gelreman heb ik genoten van 

jouw optreden bij de Gelreman! Heerlijk 

relaxt. Volgend jaar herkansing!

SN Haha geweldig. Hoe chaotisch en toch 

van start gaan en (zonder stress zo lijkt 

het) genieten. Ik doe het je niet na!

H N Wat een verhaal Hans, prachtige 

sportbeleving!

Gelreman

We delen deze nog even. Je kunt het zien 

als een spoedcursus ‘een hele triathlon 

eng? Nee joh ben je gek’. Als je als tria-

thlon wedstrijd klein blijft is dit één van 

de voordelen. Je leert elkaar gewoon een 

beetje kennen. Dat maakt het gezellig. 

Er is simpelweg plek voor iedereen, de 

racende rakkers, de ‘ik pak de volledige 

tijd voor mij geld’ strijders, de sorry ik 

doe het best oke maar blijf de midden-

moter. Het kan en mag allemaal en vooral 

het gebeurt met onderling respect. Deze 

afstand ga je met jezelf aan, het is handig 

dat er meer zijn die hetzelfde plan hebben 

die dag maar je eindigt uiteindelijk in je 

eigen hoofd als alles zeer doet en je toch 

door wilt.

Trikipedia.nl

Hans Bosman: de Gelreman – Hoe laat is 

het?

https://trikipedia.nl/2021/09/02/hans-bos-

man-de-gelreman/

MV en 54 anderen

3 opmerkingen

1 keer gedeeld

J van der K Wat een karakter die Hans 

Gelreman

J van der K Ja he. Zo bijzonder hoe hij deze 

sport aanvliegt 

Commentaar
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E en verslag, op zijn geheel eigen wijze,  van Hans Bosman. Afgelopen 
weekend zowel deelnemer aan de middenafstand (MD) te Almere op 

vrijdag  en het wereldkampioenschap te Almere op zondag. Een verslag in 
twee delen. Vandaag het eerste deel; de vrijdagrace.

Voorbereiding
Na de Gelreman, zo’n twee weken geleden, geen sportieve activiteit 
meer ondernomen behalve dan een uurtje op de Wattbike. Optimaal 
getaperd verschijn ik aldus aan de start op vrijdag 10 september 20201 
voor de halve triatlon. De limiettijd voor deze halve triatlon staat op  
7:30 uur. Mijn eindtijden voor de hele triatlon zijn meer dan het dubbele. 
Aangezien ik geen versnelling in de benen heb richt ik me op het behalen 
van de f inishlijn voor 18:30 uur des avonds.

Functionarissen, Bobo en Honest Swim
Mag ik wel van start? Een off icial roept in de wisselzone voor de tassen 

het volgende naar de nog aanwezige deelnemers ‘wie niet binnen twee 
minuten weg is mag niet meer meedoen’. Dit kan niet waar zijn en deze 
tekst lijkt me niet in orde. Relax. Kinderachtig roep ik terug ‘ik blijf nog 
drie minuten en haal me maar uit de wedstrijd’. Een wedstrijd die nog 
niet eens begonnen is. Moet nog een klein uur wachten op de start. In 
deze wisselzone zou ik nog terugkeren want bij de toiletten speelt zich 
een nationale ramp af. Het pleepapier is op. In mijn tas in de wisselzone 
heb ik nog gehamsterd pleepapier en vraag toestemming om terug te 
keren. Later bij zwemstart geven de off icial en ik elkaar een boks. Ik heb 
begrip voor deze taakgerichte off icial. Zijn taak is de wisselzone vrij van 
deelnemers te maken en dreigt dan met straf en uitsluiting. Heb ik bij de 
opvoeding van mijn kinderen soms niet hetzelfde principe gehanteerd?

Tijdens het wachten op de zwemstart kijk ik naar de reeds gestarte 
zwemmers en luister naar de speakers. Drie keer per minuut is Almere 
the oldest triatlon in Europe. Het zwemverslag gaat van ‘two men in 
front en some individuals behind.’ Maar dan, als de eerste zwemmers het 
water uit komen, komt de speaker met een epische opmerking dat het 

https://trikipedia.
nl/2021/09/14/hans-bos-
man-double-dutch-al-
mere-i/Double Dutch Almere (I)
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een ‘honest swim’ is geweest. Kennelijk om aan te geven dat de zwemtijd 
niet al te snel is maar het parcours wel meer dan voldoende lengte heeft. 
Briljant!

Na het zwemmen gaan in de wisselzone mijn f ietsschoenen aan en moet 
op die vreselijke f ietsschoenen nog een heel roteind naar mijn f iets  
lopen. Op blote voeten is beter maar dit mag volgens een off icial niet. Bij 
de f iets aangekomen wil ik mijn helm opzetten doch dit is moeilijker dan 
het lijkt. Een off icial maakt me er in nette bewoordingen op attent dat 
ik het bandje van de helm niet dicht mocht hebben. Je zou dan namelijk 
meteen je helm op kunnen zetten hetgeen een tijdsvoordeel kan op-
leveren althans zo heb ik het begrepen. Ik bedank deze off icial voor zijn 
geduldige uitleg en voor het leren van een les. Na het f ietsen vraag ik 
een off icial om mijn f ietsschoenen te mogen uitdoen om weer een rot-
eind te lopen teneinde mijn f iets te parkeren. Gelukkig mag dit.

Niets ten nadele van off icials en noem ze geen Bobo’s. De off icials  
nemen op vrijwillige basis verantwoordelijkheid in een sport die ze een 
warm hart toedragen. Zelfs Carlo The Viking is een off icial en heeft een 
jassie aan. Carlo heeft van nature een gezaghebbende uitstraling. Wat 
een plezier hem op de motor te zien. ’Hé Hans je hebt niet de hele dag 
de tijd.’ Chapeau!

Waar ik ook van kan genieten zijn types als Corry, Boudewijn en Arjan. 
Iedere organisatie gun ik een type Corry, een type Boudewijn en type 
Arjan.

Finish en Nasi met Kip
Tijdens het lopen breekt de hel los. Een plensbui met onweer zorgt voor 
de nodige afkoeling en het tempo gaat lichtelijk omhoog. Het spant 
erom. Rekenen en nog eens rekenen. Haal ik het? Ja, met voor mijn  
gevoel nog een paar minuten over, f inish ik als allerlaatste off iciële  
deelnemer als nummer 529 in 7 uur 20 minuten en 18 seconden (zwem 
50:08, f iets 3:24:15, lopen 2:24:16).
Zo’n zin in nasi met kip. Tijdens de laatste loopronde zit elke vrijwilliger 
gebogen over een heerlijke warme bak nasi met kip. Die satésaus ruikt 
ook zo lekker. Al die geuren. Geef mij ook zo’n zalige bak. Na de f inish 
begeef ik me naar de eetzaal. Van alles is aanwezig maar niet die onweer-
staanbare nasi met kip. De wel aanwezige pasta met kip zorgt voor een 
goed herstel.
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Man van de wedstrijd, Tim from Germany
Op de klok onder de f inishboog staan de drie namen en eindtijden van de 
laatste drie f inishers. Cool! Ik loop naar mijn f iets terug voor mijn iphone 
om er een foto van te maken. Inmiddels is al een half uur verstreken.  
Helaas zie ik bij mijn terugkomst dat de klok uit is en niets is meer zichtbaar.  
Ik loop weer terug naar mijn f iets en zie ineens vanuit mijn ooghoek een 
man die niet weet waar hij naar toe moet. Het blijkt te gaan om Tim 
from Germany. Tijdens de loopronde dacht ik nog dat het een joggende 
Almeerder was. Tim wil heel graag f inishen op de blauwe loper onder de 
f inishboog maar weet niet hoe. Come on. You will f inish. Twee drang-
hekken verplaats ik voor hem. Ga dan achter hem lopen en begin luid te 
joelen, hard te roepen en lawaai te maken. Bij de f inish zijn er nog wat 
aanwezigen die beginnen te applaudisseren. Mag ik een foto van je ma-
ken voor the Dutch news? Meer dan dankbaar en trots poseert hij bij het 
maken van zijn f inishfoto. Tim gaat nog even in gesprek met een off icial 
dat hem is toegezegd te kunnen f inishen. Does not matter Tim.
You f inished. Respect. He did it!
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E en verslag, op zijn geheel eigen wijze, van Hans Bosman. Afgelopen 
weekend zowel deelnemer aan de middenafstand (MD) te Almere op 

vrijdag  en het wereldkampioenschap te Almere op zondag. Een verslag in 
twee delen. Vandaag het tweede deel; de zondagrace.

Voorbereiding en Gorgelen voor Almere
Om aan het WK te mogen deelnemen gelden een aantal eisen. Ten eerste 
geldt er een kwalif icatie-eis. 

Hoe ik aan deze eis heb voldaan, is voor mij een raadsel. Ben slechts één 
keer onder de vijftien uur gedoken. Voorts dien je in het bezit te zijn van 
een nationale Trisuit. Tevens is het verplicht maximaal zes dagen voor de 
wedstrijd een PCR-test te doen, ook al ben je gevaccineerd of heb je een 
herstelbewijs. Bij het uitvoeren van een PCR-test heb ik de keus tussen 
een wattenstaaf je in mond en neus of dertig seconden gorgelen. Ik kies 
voor het laatste. Veel minder onaangenaam.

De avond voor de wedstrijd neem ik een magnesium bad om wat te ont-
spannen na de wedstrijd van afgelopen vrijdag.

Zwemstart en Triatlonmattie
Als laatste sluit ik aan in het zwemvak. Wil graag rustig zwemmen. In het 
zwemvak sta ik ineens naast Leendert-Jan. Eerder heb ik Leendert-Jan 
omschreven als een triatlon-mattie. Als hij mij herinnert aan dezelfde 
wedstrijd twee jaar geleden word ik emotioneel. Twee jaar geleden stond 
hij mij nog in zijn eentje tot diep in de avond te supporten op de vaste 
plek van de Bollenstreek. Nu staat hij naast me op het WK. Met zwemmen  
en f ietsen zitten we vandaag redelijk dicht bij elkaar in de buurt.
Fris kom ik na circa 1 uur en 45 minuten uit het water. Voelt prettig  
afgelopen vrijdag al één ronde te hebben gezwommen.

Fietsen in de Dutch Mountains
Op de f iets voel ik meteen een loss-of-power. Geen kracht meer. Zou 
graag wat willen eten. Ik heb alleen geen voedsel of gels meegenomen 
slechts één bidon. De hele dag teer ik op de verzorgingsposten. 

Double Dutch Almere (II)
https://trikipedia.
nl/2021/09/15/hans-
bosman-double-dutch-
almere-ii/
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Een voedingsplan? Moet er niet aan denken. Hoewel, ik ben vergeten 
electrolyten in de bidon te doen. Zo voorkom ik kramp. De hele dag is 
gelukkig van kramp geen sprake.

Na een tijdje ga ik de schoonheid van de landen en de uniforme trisuits 
inzien. Gaaf om hieraan te mogen deelnemen. Veel trisuits van de USA 
met mooie klinkende (soms Hollandse) namen. Prachtig dat ze aan je 
voorbij zoeven. Er zijn veel Britten en Duitsers. Mevrouw Davies uit 
Groot-Brittannië vraagt waar de Mountains zijn. Ik antwoord ‘Right here, 
the so called Dutch Mountains’. Omdat inmiddels een witte sticky lijm 
met bijbehorend plastic verpakkingsmateriaal aan mijn band kleeft verlies 
ik haar uit het oog. Formule 1 coureurs hebben te maken met boterham-
zakjes die in hun wagens vliegen. Triatleten moeten oppassen dat geen 
lijm op de banden komt.

Het trisuit van de Duitsers met de vlaggen onder de heupen aan de zij-
kant is fraai om te zien. Een Duitse heeft zelfs bijpassende zebrasokken. 

Het trisuit van Nederland vind ik oersaai. Geef mij maar feloranje, liefst in 
de kleuren van het EK’88.
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Mijn f ietstijd in de eerste ronde van 90 kilometer in de hele triatlon is 
bijna gelijk aan twee dagen geleden bij de halve triatlon. In de tweede 
f ietsronde zie ik op links, aan de rand van de Oostvaardersdijk, een  
uitvaartceremonie. Ik salueer en twee mannen knikken instemmend.
Aangekomen in het bos schrik ik. Paarden in zicht! Veel paarden. De  
veulens staan op het f ietspad en zijn nieuwsgierig. Lijkt me goed niet 
achter de kont van de veulens verder te f ietsen dus ik stap af, roep wat 
en vervolg het parcours.

De wind is vandaag perfect en de weersomstandigheden zijn ideaal. De 
wind zit mee op de Oostvaardersdijk en draait wat in de middag zo lijkt 
het. Nergens is de wind zwaar tegen. Na zo’n 7 uur f ietsen kan ik me 
gaan opmaken voor het zwaarste onderdeel, de marathon.

Lopen, Finish en Almere
Tijdens het lopen sjok ik van verzorgingspost naar verzorgingspost.  
Heb me nog nooit zo lekker gevoeld tijdens dit onderdeel. Alleen bij  
de verzorgingsposten wandel ik met vocht en/of voedsel in mijn hand. 
Alleen de laatste ronde gaat wat moeizaam en wandel de uphill stukken. 
Ik vraag aan een motorrijder hoeveel personen er achter me zitten.  
Inmiddels nog één persoon. Wil niet dat deze persoon me inhaalt. Dit lukt. 
Voldaan haal ik de f inish waarbij ik hartelijk en feestelijk wordt onthaald. 
Het is bijna half twaalf des avonds. Snel naar huis. Morgen gaat de wekker 
om zes uur in de ochtend. Ik moet de hele dag lesgeven en enige voor-
bereiding is op zijn plaats.

Het klinkt gek op vrijdag een halve en op zondag een hele triathlon doen 
in Almere. Ik houd niet van trainingen, wel van wedstrijden. Ik hou van 
de grenzen opzoeken, het avontuur aangaan en geniet van de wedstrijd.  
Achteraf voelt het alsof die vrijdag een gouden voorbereiding is geweest. 
Wat is er mooier deze wedstrijden te doen op homecourse Almere. 
I love Almere.
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De tien van Hans 
in 2022
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E en wel zeer opmerkelijk triathlonprogramma voor iemand, die het 
nooit tot prof zal schoppen. Maar dat hoeft voor Hans Bosman – over 

hem gaat het – ook niet. Hij heeft een topbaan als notaris, maar vind 
het o zo leuk om hele triathlons te doen. Trainen hoeft niet als ie maar 
binnen de limiet f inisht. Op die manier heeft Hans al heel wat 14 en 
15-uurswedstrijden gedaan. Hekkensluiter of voorlaatste, het is hem om 
het even. De man uit Nigtevecht gaat volgend jaar voor een bijzondere 
uitdaging: tien heles. Te beginnen op 5 juni in Hamburg en eindigend op 
de Challenge Almere, dus ruim drie maanden.

Hier het schema met ook de vier Nederlandse heles (Quadruple Dutch) 
erbij

10 heles in 3 maanden
https://trikipedia.
nl/2021/12/20/maud-ouden-
man-is-wereldnieuws-met-
haar-profcontract-via-zwift-
academy-mooiste-begin-van-
vrouwenweek-de-tien-van-
hans-wtj-2143/

5 juni 2022
Ironman 
Hamburg, Duitsland

3 juli 2022
the Bastion 
Hever Castle, 
Groot-Brittannië 

7 augustus 2022
Ironman 
Maastricht, 
Nederland 

3 september 2022 
Podersdorf 
Oostenrijk 

10 september 2022
Challenge Almere 
Nederland

27 augustus 2022
Gelreman
Nederland 

24 juli 2022
the Outlaw 
Nottingham, 
Groot-Brittannië 

10 juli 2022
Frysman
Nederland 

12 juni 2022
Wasserstadt 
Hannover, Duitsland 

18 juni 2022
Celtman
Groot-Brittannië  
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Hans Bosman start 
in 10 hele triathlons 
in 2022

119

Kalender
De triathlonkalender voor 2022 van Hans Bosman, The Last Man 
Standing, de triathlontoerist uit Nigtevecht:

5 juni 2022: Ironman Hamburg, Duitsland
12 juni 2022: Wasserstadt Hannover, Duitsland
18 juni 2022: Celtman, Groot-Brittannië
3 juli 2022: The Bastion, Hever Castle, Groot-Brittannië
10 juli 2022: Frysman, Nederland, te annuleren vanwege een  
 kaartfestijn, te vervangen door Reverse Triathlon dit  
 seizoen (solo)
24 juli 2022: the Outlaw, Nottingham, Groot-Brittannië
7 augustus 2022: Ironman Maastricht, Nederland
27 augustus 2022: Gelreman, Nederland
3 september 2022: Podersdorf, Oostenrijk
10 september 2022: Challenge Almere, Nederland

Vier Nederlandse, drie Duitstalige en drie Britse hele triathlons. Heerlijk 
tien dagen buitenspelen in een tijdsbestek van een dikke drie maanden. 
De overige negen maanden van het jaar ben ik niet actief met triathlon 
bezig.

Voorbereiding
Het is woensdag 1 juni 2022 en inspecteer mijn triathlonuitrusting. Een 
gevoel van lichtelijk onbehagen bekruipt me. Nog niet gezwommen dit 
jaar, niet meer dan 90 kilometer gefietst en de laatste maand 2x 11 km 
gelopen. Wel in april de mooiste marathon van Nederland in Rotterdam 
afgerond in 5 uur en 28 minuten (2 minuten voor de officiële cutoff ). 
Meestal ga ik in Rotterdam linksaf ter hoogte van de Coolsingel om na 
circa 25 km in de auto te stappen. Deze keer niet want twee collega’s 
doen ook mee. Dank Wendy en Bart die een uurtje sneller zijn.

Onvolkomenheden
Géén intervals, géén pushups, géén lungees, géén situps, géén voedings-
plan, géén schema’s, géén rek- en strekoefeningen, géén tacx, géén

10 hele triathlons in 2022
https://trikipedia.
nl/2022/06/01/hans-bos-
man-start-in-10-hele-tri-
athlons-in-2022/
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bandplakvaardigheid, géén fitness, géén indoorsport, géén hartslagmeter, 
géén afmattende trainingen.
Wel voor het eerst een wattagemeter aangeschaft voor op de fiets om 
aan te geven wanneer ik loop te linkeballen, wel afdalingsangst, wel open 
zwemwatervrees, wel te zwaar in gewicht. Ach dat gaat er de komende 
maanden wel af.

Doelen
Het is fijn doelen te stellen. Geen onmogelijke doelen maar ook niet te 
gemakkelijk. De belangrijkste vijf doelen zijn:

1.  Celtman verder eindigen dan de vorige keer
2. Ironman Maastricht finishen
3. Persoonlijk beste tijd verbeteren in Challenge Almere
4. Reverse triathlon volbrengen
5. Met achttien kilogram op de rug tijdens het looponderdeel een 
 triathlon finishen (ontleend aan het Nederlandse wereldrecord 
 speedmars).

Niet het bereiken van het doel zelf is het meest prettig. De poging op de 
dag zelf, de weg ernaartoe, levert meer plezier op.  
Tevens is het een prettige gedachte dat een doel zou kunnen worden 
bereikt. Ga ervoor!
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Z ondag – Hans Bosman is misschien wel de meest controversiele tri-
atleet, die ons land kent. Nooit trainen, maar wel tien hele triathlons 

willen doen. Die laconieke houding richting de sport brengt de meest 
uiteenlopende reacties teweeg. 
Hans is trouwens de laatste, die zegt dat zijn methode een zaligmakende 
is. Het is zijn aanpak, hij vraagt er geen podium voor, maar krijgt het 
onbewust wel. Niet per se van Trikipedia. 

Wij signaleren een man, die de sport leuk vindt, maar er in de voor-
bereiding weinig voor wil doen. Dat is raar, dat is geen goed voorbeeld, 
daar staan we ook pertinent niet achter. Het is kortom zijn manier, niet 
de onze. En dat hij dan buiten de limiet valt in Hamburg, bevestigt ook 
voor ons een beetje dat Hans Bosman geen wonderen kan verrichten. 
Wie echt een goede Ironman wil doen, bereid zich uitermate goed voor 
en traint als een malle. Maar Hans is anders en beleeft het doen van hele 
triathlons op zijn manier.

Dat gezegd hebbende blikt Hans terug op zijn merkwaardige race. Aan 
het eind merkt hij zelf dat de speaker terecht niet de woorden ‘You are 
an Ironman’ voor hem uitsprak. Zelfkennis is de man niet vreemd.

Voor wie het allemaal niet wil lezen: sla gerust deze bijdrage over. Straks 
komt er eentje van een man, die wel hard ging in een triathlon nota bene 
op een vouwracef iets…. Hans Bosman komt een halve minuut te kort. 

Zwemmen in de Vecht, Binnenalster en Aussenalster
Het is donderdagavond 2 juni 2022. Ik knijp hem. Mijn eerste zwem dit 
jaar van 1 kilometer in de Vecht en over een paar dagen de eerste hele 
triathlon. Vrijdagmiddag 2 kilometer. Armen voelen wat stijf aan. 
Vrijdagavond nog eens 1 kilometer in de Vecht met mijn nieuwe zwem-
pak. Perfect pak alleen bij de nek zit het wel erg strak. Het zwempak 
schuurt in mijn nek en bovenrug. Grijp dan maar terug op het vertrouwde, 
verfomfaaide pak vol met gaten en opgevulde gaten. Nooit nieuw  
materiaal proberen vlak voor een wedstrijd.
Het is zondagochtend 5 juni 2022 in Hamburg en sluit aan bij de laatsten 

https://trikipedia.
nl/2022/06/08/hans-
bosman-30-secunden-
zu-spat-in-ironman-
hamburg/

30 Secunden zu spät in
Ironman Hamburg (I)
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die het water ingaan. Heerlijk warm weer voor het zwemmen. Als ik een 
paar keer stop met zwemmen komt meteen een reddingsbrigade infor-
meren. Alles oké. Op het einde geleerd om het hoofd wat dieper in het 
water te steken zodat de armen wat meer naar voren kunnen worden 
gestrekt. Het zwemonderdeel in de Binnenalster en Aussenalster gaat 
prima (1 uur 43 minuten).

Fietsen door Sankt Pauli en langs de Elbe
Bij de wissel wordt me te verstaan gegeven niet met blote voeten te 
lopen. Fietsschoenen moeten aan. Ai dat loopt niet echt lekker dat hele 
end van de f ietstas naar de f iets. Uit het zicht van de off icial doe ik mijn 
f ietsschoenen uit en meteen verschijnt een ‘Kampfrichter’ en wijst me-
teen naar de gele en rode kaart op zijn borst. Snel doe ik mijn schoenen 
aan. Ik moet terug. No! Do ist die Fahrrad. Krijg ik een penalty? Bij de 
eerste penaltybox ga ik informeren en krijg als antwoord dat ik zelf hier-
voor verantwoordelijk ben. Kennelijk geen penalty.

Het f ietsparcours is de eerste 20 kilometer dwars 
door de stad, door Sankt Pauli met de Reeperbahn 
en deels door de haven rondom de Elbe. Daarna 
lijkt het f ietsparcours op het platte Almere en de 
Gelreman. Gelukkig de laatste 20 kilometer van 

iedere ronde van 90 kilometer wind mee.  Alleen de laatste kilometer 
lichte kramp. De tijd van 7 uur en 11 minuten is mooi op schema om de 
limiettijd van 15 uur en 30 minuten te halen. De gels van vandaag zijn van 
het merk Maurten. Gelukkig heb ik er een paar van Jeroen gekregen en 
weet dus dat die gels goed vallen.

Lopen en wandelen door het park
Het lopen gaat door het centrum en de groene parken van de binnenstad 
en verloopt moeizaam. Na 10 kilometer is het gedaan en dan maar af en 
toe hollen en wandelen.

Mootjes
Bij het volbrengen van de hele triathlon helpt het de verschillende onder-
delen in mootjes te hakken. Bij het zwemmen is na 2 kilometer de terug-
weg aangevangen. Dan op het horloge kijken en dan pas bij het einde van 
het zwemonderdeel. Bij het f ietsen elke 10 kilometer tijd checken en per 
30 kilometer. Zes blokken van 30 kilometer. Bij het lopen staan borden 
per 2 kilometer. Kijk en vergelijk.
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Respect, bewondering en slecht voor de sport
Tijdens het f ietsonderdeel word ik enthousiast aangemoedigd door een 
deelneemster. Wie is deze aardige vrouw in het zwart? Tijdens het  
lopen tref ik haar en zie dat het Anke is. Ze heeft het zwaar en vertelt  
dat ze respect en bewondering voor me heeft maar dat het slecht is voor 
de sport. Te denken dat je zonder noemenswaardige training een hele 
triathlon kunt volbrengen. Een duidelijke mening. Sinds 2010 beoefen  
ik deze mooie sport maar pas sinds 2015 f inish ik af en toe. Jaarlijkse 
ervaringen helpen bij het volbrengen van een hele triathlon.

Te laat en misrekening
De hele wedstrijd ben ik aan het rekenen om op tijd te f inishen. Alle 
limiettijden van de diverse onderdelen zijn opgeslagen. Mijn eerste 
gedachte is dat ik voor 23:00 uur moet f inishen en voor 21:15 uur het 
31 kilometerpunt bij het lopen moet hebben bereikt. Tijdens het lopen 
bedenk ik me dat ik ook zelf binnen 15 uur en 30 minuten moet f inishen. 

De laatste kilometers loop ik daarom wat minder 
langzaam. Ik ga het halen en zie de f inishlijn, daar 
waar het feest is. The speaker kondigt het volgende 
aan. ‘Hans Bosman from the Netherlands.’ ‘You 
have to sprint.’

Hoezo sprinten? Nogmaals buldert de speaker ‘You have to sprint’. 
Echt niet. Ik heb nog twee minuten. Zie ik daar de f inishlijn? Ik besluit 
er overheen te springen. Dit is niet de f inishlijn maar waarschijnlijk the 
announcerline. Op de f inishlijn maak ik een buiging. Blij. Ik heb het gered 
met nog twee minuten op de klok! Of toch niet? Ik kijk achterom en zie 
nu staan 15 uur 30 minuten en 30 seconden. Dit kanniewaarzijn. Dertig 
hele seconden. Ik heb me vergist en niet goed gerekend. Het begin van 
mijn f ietsonderdeel heb ik de hele tijd verward met mijn begintijd bij het 
zwemmen. Geen medaille, geen f inishershirt. You are not an Ironman. 
Terecht. Er zijn grenzen.
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D ertig hele seconden te laat in Ironman Hamburg vorige week. Als ik 
zaterdag 11 juni 2022 in Hannover aankom op locatie zie ik overal 

verkeersborden met het getal 30 erop. Volgens mij mag je hier niet  
harder rijden dan 30. Mijn startnummer is …… 3030. Karma. Het doel van 
vandaag is binnen 15 uur en 30 minuten te f inishen.
De omgeving van de locatie is sinister. Het voetbalterrein van SV Limmer 
ligt tegenover een verlaten troosteloos fabriekscomplex met ingeslagen 
ruiten. Het naast het kanaal gelegen parkeerterrein maakt een desolate 
en onveilige indruk. Er ligt veel glas op de grond en het terrein is over-
woekerd met planten en hier en daar wat asfalt. 

Wedstrijd
Op zaterdag en zondag zijn er allerlei clubwedstrijden, een midden-
afstand en een Lang Distanz. Zwemmen in het kanaal, zes f ietsrondes 
van dertig kilometer met circa duizend hoogtemeters. Vier rondes lopen 
door een parkachtige omgeving. Het aantal toeschouwers is op één hand te  

tellen en de sportomgeving is weinig inspirerend. Als triathlonliefhebber 
maakt Hannover je nederig en geniet je nog meer van de puurheid van 
deze sport.
‘Hé Hansi! Schiet je een beetje op,’ klinkt het opgewekt bij het f ietsen. 
Het is de enige andere Nederlander Ramon van der Wilde die me ook nog 
aanmoedigt bij het lopen. In een mooie 10 uur en 44 minuten f inisht hij. 
Wellicht dat hij zijn verhaal van deze bijzondere wedstrijd wil delen.

Deutsche Welle en Finish
Met een aantal heldenhelpers/vrijwilligers bouw je meteen een band op 
en die maken de wedstrijd o zo plezierig. Zo ook in Hannover. 
In mijn laatste loopronde komt al gauw een f ietser van de organisatie 
naast me rijden.  Als laatste deelnemer ga ik je begeleiden zegt Öle en 
we raken in gesprek. Hij vraagt of ik het prettig vind muziek te luisteren. 
Jazeker. Duitse Musik Bitte! Schlagers. Helene Fischer und Atemlos is een 
verzoeknummer en onmiddellijk schalt dit nummer uit de iphone van 
Öle. Ik joel en schreeuw keihard mee en zet het op een lopen gedurende 
dit nummer. Öle begint te lachen en heeft het naar zijn zin. Even later 

Der Fliegende Holländer 
in Hannover (II)

https://www.youtube.
com/shorts/1aYAhtimnbE 
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komt Michael, een andere heldenhelper/vrijwilliger, ons vergezellen en 
zet ook nog een aantal Duitse nummers op. Wederom joel en schreeuw 
ik keihard mee en zet het op een lopen gedurende het liedje. Zo verloopt 
de laatste loopronde een kwartier minder langzaam.

De volgende Duitse liederen staan me nog voor de geest.
- Atemlos durch die Nacht - Helene Fischer
- Stimmen im Wind - Juliane Werding
- Verdammt Ich lieb dich, ich lieb dich nicht- Matthias Reim
- Major Tom (Völlig losgelöst von der Erde) - Peter Schilling.

Bij het gedeelte ‘Völlig losgelöst von der Erde’ geef ik vol gas.
‘Ich hab tränen in meinen Augen. Ganz Geil. Wunderbar. Der Fliegende 
Holländer mit Musik’ zijn reacties van Öle en zijn maat Michael en ze 
seinen al snel de racedirector Peter in. Bij de f inish knalt ‘Atemlos durch 
die Nacht’ uit de luidspreker en zijn vier toeschouwers, een auto met 
koplampen en een tractor aanwezig.

Met de eindtijd was ik al even niet meer bezig. Ik zou toch wel f inishen 
en het doel van vandaag om te f inishen binnen 15 uur 30 minuten was 
enigszins buiten beeld geraakt. Vanwege de opzwepende muziek en  
de uitstekende begeleiding in de laatste loopronde lukt het toch  
onbedoeld het doel te bereiken met een eindtijd van 15 uur 29 minuten 
54 seconden.
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Geschiedenis, voorbereiding en route
In 2019 reeds meegedaan aan deze ‘Extreme Scottish Triathlon.’ Ik kan 
me nog onderkoeling in het laatste deel van het zwemonderdeel her-
inneren en een ietwat verminderd bewustzijn. Niet onprettig. Klimmen 
ging toen niet en na 100 km f ietsen lag ik er al uit. Het f ietsen is maar 
liefst 202 km. Het lopen in de bergen was ook zeer moeizaam maar  
wel fraai. Met een andere f iets, meer ervaring en f inishes in Ironman 
Hamburg en Wasserstadt Hannover moet ik verder kunnen komen.

Met mijn dochter Floor (verplichte support runner) vertrek ik woensdag-
avond met de auto van huis en parkeer de auto op de boot. Ik hoest wat 
doch dit heb ik vaker voor een grote wedstrijd. Soms heb ik lichte griep-
verschijnselen voor een wedstrijd. 
De boot gaat van Europoort naar Hull, Engeland (circa 10 uur). Vanaf daar 
voegt mijn broer René zich in de ochtend bij ons. Hup met de auto naar 
Inverness, Schotland (circa 10 uur). Ik rijd en links rijden gaat prima. De 

reis verloopt soepel en gezellig. Vanaf Inverness is het nog een paar uur 
naar Torridon in de Schotse Hooglanden. Torridon is het hoofdkwartier 
van de Celtman. Het registreren en het tonen van de verplichte berg-
uitrusting gaat vlot. Het is een groot voordeel reeds eerder te hebben 
meegedaan. 

Start wedstrijd en ‘Dances with Wolves’
De wedstrijd is op zaterdag 18 juni 2022 en in het holst van de nacht met 
slechts een paar uur slaap op zak vertrekken we naar de startlocatie van 
het zwemmen in Shieldaig. Het waait hard, het regent en het is koud, 
zo’n 10 graden. Het zoute water in het Loch (Atlantische Oceaan) zal niet 
veel warmer zijn. Fijn dat je nu wel handschoenen in het water mag  
dragen. Een zwemhoodie, handschoenen, voetschoenen en een extra vest 
moeten de ergste kou tegengaan. Vanwege de kou is het zwemonderdeel 
standaard met 400 meter ingekort.
De deelnemers worden om kwart over vier ’s-nachts afzonderlijk met vijf 
bussen vervoerd naar een afgelegen plek voor de start van het zwemmen 
om vijf uur. Nog een half uur blauwbekken. Dacht het niet. Ik besluit niet 

Dansen, dolf ijnen, kwallen
en afterdrop in de Celtman (III)

https://www.youtube.
com/shorts/JLwdNOCCJXg 
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mee te doen met de groepsfoto en ga afzonderlijk onder een rijtje bomen 
staan en doe wat oefeningen om niet te veel af te koelen. Er klinkt prach-
tige opzwepende traditionele Schotse muziek en ik begin te dansen met 
Keltisch vuur om me heen. Klompendansjes. In het gras vormt zich een 
cirkel van het dansen en voel me net ‘Dances with Wolves.’ 

Spuitende dolf ijnen en kussende kwallen
Het startschot klinkt. Het water is zout en ijskoud. De kou trekt naar het 
voorhoofd. Ik kom lekker in mijn slag. Dit is te doen. Halverwege komt 
de wind opzetten en is sprake van f linke golfslag en stroming. Ik heb 
moeite om nog deelnemers te zien, laat staan vrijwilligers in een bootje. 
Waar moet ik heen? Zie ik zeehonden onder me? Ja toch. Wie spuwt en 
spuit water over me heen. Dolf ijnen. De dolf ijnen wijzen me de weg. Een 
lichte paniek ontstaat. Zit er geen walvis, potvis of orka tussen waarin 
ik voorgoed verdwijn? Gelukkig verdwijnt dit idee snel en maakt plaats 
voor gevoelens van nederigheid en schoonheid. Wauw wat vet een nietig 
onderdeeltje te zijn van deze onbedorven omgeving.  Het lijkt alsof ik 
onderdeel uitmaak van een groep dieren.

Door de golven krijg ik f linke slokken zout water binnen. De laatste 
kilometer is veel stroming tegen en het onstuimige water is omgeven 
met kwallen. Het Engelse woord voor kwallen, jellyf ish klinkt veel pret-
tiger. Met de kwallen heb ik geen moeite. De handschoenen zijn daarbij 
onmisbaar. Ik zwem van kwal naar kwal. De kwallen zijn een soort kleine 
kussentjes. Eén kwalt kust me op de mond. Splash nog een kus. Ietwat 
pijnlijk maar overkomelijk. Gelukkig is het zoute water helend.
Mijn bril beslaat en de rechterkant van de bril maakt water. Uiteindelijk 
begeeft het koord van mijn zwembril het. Na reparatie ga ik verder. Ik 
kom nauwelijks meer vooruit en heb moeite met de juiste richting te 
bepalen en ben aan het zwalken. In tegenstelling tot de vorige editie 
bemerk ik geen onderkoelingsverschijnselen. Ja! Ik zie het vuur van de 
f inish. Tergend langzaam heb ik na circa 1 uur en 50 minuten weer vaste 
grond onder de voeten. Zo dat zit erop. On to the next one. Hup de f iets 
op. Maak me zorgen omdat ik meteen een helling op moet en de zware 
versnelling zit erop. Zal eerst moeten schakelen.

Afterdrop
Mijn broer en een vrijwilliger helpen me uit het water te komen en on-
dersteunen me. Ik kan niks meer. Begin hevig te beven en te rillen. Verlies 
enigszins mijn coördinatie van de benen. Oh mijn god is dit de afterdrop? 
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In een gebouw van de organisatie kom ik langzaam weer op tem-
peratuur en pas na vijfenveertig minuten heb ik weer de controle over 
mijn lijf terug. Tegen mijn dochter vraag ik ‘zal ik nog f ietsen?’ Mijn 
dochter zegt me dat dit niet erg overtuigend klinkt. Ze heeft gelijk en 
ik besluit te stoppen. Geen slecht besluit mede gelet op de uitdagende 
slechte weersomstandigheden en, zo is achteraf verrassenderwijs 
gebleken, het naar alle waarschijnlijkheid hebben gehad van corona. 
Een extreme triathlon met corona is geen gelukkige combinatie. Weer 
grenzen verkent. Binnen een uur zit ik achter het stuur om naar ons 
verblijf in Inverness te gaan. Lekker eten en scrabbelen en schaken met 
mijn dochter en broer. 
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Anna Boleyn, Festival of Endurance 
Hever Castle is het verblijf geweest van de onthoofde Anna Boleyn, 
Koningin van Engeland en vrouw van Hendrik VIII. The Bastion is een 
‘Festival of Endurance’ met overvliegende Hurricanes (WO II, ‘why we 
don’t talk German’) en speelt zich af in een parkachtige, kasteelachtige, 
landelijke omgeving.  
 
Mooiste zwemomgeving 
Op 3 juli 2022 zijn 37 deelnemers aan de hele triathlon te water gegaan 
in het mooiste zwemwater ooit aanschouwt.  De start is van een Roman 
Bath, the Loggia. Het zwemmen is in een tijd van 1 uur en 41 minuten 
afgerond. 
 
Fietsen op de snelweg en 3000 hoogtemeters 
Op naar de f iets. Drie ronden van 60 km. Ik heb me vergist in de hoog-
temeters. Het f ietsparcours heeft maar liefst bijna 3000 hoogtemeters 

en is zwaar, loodzwaar. Continu klimmen (stijgingspercentage gemiddeld 
6%) en dalen. Het f ietsparcours is op deze drukke zondag niet afgezet en 
de auto’s komen van alle kanten. Het is de bedoeling dat je met afdalen 
tijd goed maakt. Ik knijp tijdens het dalen voortdurend in de remmen en 
heb afdalingsangst. Geef mij maar de Brutal of de Norseman met meer 
overzichtelijke wegen. Op dit parcours wordt mijn afdalingsangst aange-
wakkerd door de drukte van de auto’s, onbekende bochten en de smalle 
wegen. Voel me relatief op mijn gemak op de snelweg, de A22. Ja hoor, 
dat klopt, f ietsen op de snelweg! Bizar. Schrik me rot als naast me een 
vrachtwagen langs me heen dendert. Is nog niks bij de bus die rakelings 
langs je heen zoeft. Ik wil naar mijn moeder. Veilig deze f ietsronde van 
60 km afmaken. Na 3 uur en 40 minuten lukt dit en besluit ik deze on-
veilige martelgang te stoppen. 
 
Loopparcours en Formule 1 
Vier ronden van 10.5 km en besluit als triathlontoerist het kurkdroge,  
onverharde loopparcours te verkennen. Het lopen speelt zich voornamelijk 
af in een parkachtige, landelijke omgeving op single track voetpaden 

Kop eraf in The Bastion,
Hever Castle, Kent (IV)
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en herbergt schapen, paarden, een paardenspringparcours, graan, een 
kerk en een ander kasteel. Had ik meer van verwacht. Ben nog net op tijd 
terug in het hotel om van de Formule 1 op Silverstone te genieten. 
 
Triathlon na corona, oud, grijs en kaal 
Een triathlon doen met corona is onverantwoord, niet sociaal en on-
verstandig. Zeker als je weet dat je corona hebt. Zelf ervaar ik nog de 
gevolgen van een recente corona, met name op de longen en het algehele 
uithoudingsvermogen. Vraag is wanneer kun je weer een hele triathlon 
aan na corona? Kun je ook te vroeg beginnen en loop je dan schade op? 
Hoeveel procent zit in je hoofd en hoeveel procent is simpelweg een 
teruggang in capaciteit. Ik ben er nog niet uit en dit zal wel van geval tot 
geval verschillen. Ik sport niet met hoge intensiteit. In mijn zwemmen 
was geen verschil te merken, voor of na corona. Het f ietsen zou ik toch 
niet hebben gehaald. Een recente coronabesmetting verandert daar niks 
aan. Wellicht zou ik wel een iets betere prestatie in tijd hebben neer-
gezet. Het grootste verschil is voor mij merkbaar bij het looponderdeel, 
met name de longen en het krachtverlies. Mijn jongste dochter houdt 
het op oud, grijs en kaal. Papa, je bent gewoon oud, grijs en kaal.
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Een beetje te laat
Het zwemparcours ziet eruit als de Amsterdamse Bosbaan. Het is zondag 
24 juli 2022 exact zes uur in de ochtend. Nottingham, Engeland. Een 
massastart bij het zwemmen. Ik hoor een HAKA schreeuw en de deel-
nemers voor de hele triathlon gaan vanaf de verschillende pontons te water. 
Ik huppel naar de start. Heb geen zin om te blauwbekken bij de start. Op 
de brug staat een man hevig met zijn armen te zwaaien. Is het de grote 
roerganger? 
Bij de start aangekomen staan de dranghekken dicht. Het is twee minuten 
over zes. Mag ik niet meer starten? Ik besluit het water in te gaan en te 
zwemmen. Een kano probeert me op andere gedachten te brengen. Al 
snel haal ik de laatste deelnemers in en ga mooi op in de massa. Na circa 
1 uur en 45 minuten kom ik uit het water. Een boos kijkende uitsmijter en 
twee zuur kijkende off icials wachten me op. Be happy not grumpy! Smile! 
Mijn tassen en f iets zijn al buiten gezet. Disqualif ied. Niet klagen, eigen 
schuld!

Hoe word ik een betere triatleet?
Wees op tijd aan de start
Een jetlag helpt niet
Een recente Covid helpt niet
Hoesten en hoofdpijn helpt niet
Wees f it
Wees gemotiveerd
Heb zin in het avontuur

 
DSQ in the Outlaw Nottingham (V)
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Het verplichte gele hesje van de Norseman, donderdagavond 
28 juli 2022
Sven, Erwin en Hans draaien het erf op. Maarten is er toch niet bij.  
Recent hebben deze met elkaar bevriende mannen het parcours van de 
Norseman goed verkend en zich perfect voorbereid. Het is Maartens 
droom eens de Norseman te volbrengen en een zwart shirt te halen. 

Maarten is de belangrijkste support van Erwin die wel volgende week de 
Norseman mag doen. Het lotingsysteem is meedogenloos. Doel van deze 
avond is mijn ervaringen met de Norseman in 2019 te delen met Erwin en 
het in 2019 gebruikte verplichte gele hesje aan hem te overhandigen. De 
bedoeling is dat het gele Norseman-hesje steeds wordt overhandigd aan 
een volgende Nederlandse deelnemer.
Meest bijzondere verhaal van de avond: bij een f ietsongeluk werd er 
gevraagd aan de ambulancebroeder of die zijn sirene uit kon zetten zodat 
het thuisfront kan worden gebeld.

Hierbij enige ervaringen met de Norseman
Zwemmen. Wees voorbereid op de kou en het smeltwater. In mijn race 
was het veelal heerlijk warm water. Laat je niet gek maken door de 
sprong midden in de nacht vanaf de laadbak van de Ferry in het f jord. 
Fietsen. De eerste 40 kilometer tot aan de Dyranut knallen om op het 
plateau te komen Ik kwam hier nauwelijks vooruit. Na Geilo begint het 
nog zwaarder te worden. Drie pittige beklimmingen. Na Immingjfel ge-
concentreerd afdalen. Ik heb afdalingsangst. Erwin als motorrijder zeker 
niet. Erwin mikt op 7 uur en 15 minuten.
Lopen. Eerste 25 kilometer zijn vlak.  Daarna Zombie-Hill. Zag dat 
Maarten de tempo’s heeft uitgerekend op Zombie-Hill. Ik heb daar mijn 
supportcrew weggestuurd. Een blunder en begin op Zombie-Hill te zwal-
ken. Zorg dat je niet zwalkt op Zombie-hill. De beste 160 deelnemers 
verdienen een zwart shirt. De mindere goden een wit shirt. Ik heb een 
wit shirt. Het doel van onverstoorbare Erwin is een zwart shirt.

 
Norseman en Maastricht (VI)
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Nervositeit 
De avond voor de wedstrijd van de Norseman bekijk ik het weerbericht 
voor de Norseman en wordt nerveus. Zie dat het koud en nat wordt in de 
Norseman. Ik app nog overbezorgde opmerkingen. ‘Zorg dat er warme 
drank klaar staat bij de f inish van het zwemonderdeel. Een stoeltje is ook 
f ijn. Voor een afterdrop extra warme kleding meenemen. Maar ik weet 
het: Maarten heeft alles onder controle. Succes Maarten!’ Voor de bege-
leiders is het geestelijk meer inspannend dan voor de deelnemers zelf.

Raceday Norseman, zaterdag 6 augustus 2022
Het is zaterdagochtend 6 augustus 2022, 04:45 uur en ben klaarwakker! 
Tijd om de Norseman via een livestream en racetracker in bed te volgen. 
Het zwemmen voor Erwin gaat in 1 uur en 31 minuten en hij ligt op de 
165e plaats. Ter vergelijking: ik heb in 2019 in 1 uur en 35 minuten het 
zwemonderdeel volbracht. Dat is niet goed genoeg voor een zwart shirt 
en geen goed teken.  Als ik goed kijk zie ik dat in 2022 veelal 10 minuten 
langzamer wordt gezwommen dan in 2019. Wellicht komt dit door de kou 
nu en warmte destijds. Het is nu hondeweer.  Hoe verwerkt Erwin het 
zwemmen? Gelukkig hij f ietst. Bij het f ietsen schommelt Erwin tussen de 
160e en 166e plaats.  Come on Erwin. Wat is dit spannend. Zo rond 10:00 
uur versnelt Erwin wat en ligt net op virtuele zwarte koers. Yesyesyes. Zo 
rond 11:30 uur wordt het parcours mooi droog. 

Na de laatste beklimmingen daalt Erwin als een halfgod en bereikt als 
141e de wisselzone. Fietstijd circa 7 uur en 14 minuten. Wat een planning.  
Sven houdt me op de hoogte middels foto’s, video’s en bellen. Sven en 
zijn maat Hans zijn stiekem toch afgereist naar Noorwegen om hun  
kameraad Erwin een hart onder de riem te steken.
Ik zit inmiddels in de auto op weg naar Ironman Maastricht. Op de race-
tracker zie ik dat Erwin bij het lopen zijn positie mooi vasthoudt. Sven 
stuurt me een video waarbij Erwin uiterst ‘relaxt’ het beroemde 32,5 km 
punt komt aangewandeld. Erwin heeft het gehaald: black! Wat een baas! 
Held(en)!

Raceday Ironman Maastricht, zondag 7 augustus 2022
Genoten van de vrijwilligers en deelnemers. Een niet al te grote vrijwil-
ligster die de bandjes van mijn helm afstelt en begint over haar ex met 
dezelfde lengte als ik. Hilarisch. Een vrijwilliger die me een prachtig 
verhaal vertelt over schoenen die vanwege de warme niet meer uitgaan. 
Een off icial die trots is dat een deelnemer toch mag lopen van hem op de 
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halve ondanks niet reglementair f ietsen. Belgische Ramses van net 23 die 
gaat voor zijn eerste Ironman. Als ik hem bij het zwemmen een dag later 
weer tref dirigeer ik hem naar voren. Je zwemt veel te goed om bij mij in 
de buurt te blijven.

Lekker gezwommen in de warme Maas. Na 1 ronde f ietsen wil ik het al 
opgeven. Afdalingsangst en te veel stijgingspercentage. Hoewel ik Amber 
en Prince Andrew op de colletjes in het eerste begin inhaal. Op hangen 
en wurgen bereik ik toch de 180e kilometer. Het lopen gaat voor geen 
meter. Bij, naar later blijkt, de zus van mijn buurvrouw, heb ik een excuus 
om te stoppen met lopen en ga even lekker kletsen. Daarna begint het 
wandelen. Wat een teleurstelling: geen f inish op de Markt in Maastricht 
maar in het park. Een deelnemer vraagt of we een stuk samen kunnen 
lopen. Gezellig wordt het. Ik noem hem een uitstekende motivator om-
dat we weer lopen. Ik loop door als hij weer gaat wandelen. Alles zit in 
het hoofd. Even later passeert de motivator mij. Ik wandel en besluit na 1 
ronde te stoppen. Ik heb geen vertrouwen meer in mijn lichaam. Steeds 
een te drukkend gevoel op de longen en ben bang wat stuk te maken. Na 
de tweede maal covid in juni 2022 hoest en proest ik al dik anderhalve 
maand en voel me niet f it. Hup zo snel mogelijk naar de dokter deze 
week en aan de antibiotica. 
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Antibiotica
Na de Ironman Maastricht van 6 augustus 2022 ga ik eindelijk naar de 
dokter en ze biedt me een antibioticakuur aan. Ik besluit nog een paar 
dagen te wachten maar het hoesten, proesten en drukkend gevoel op de 
longen gaat niet weg. 
Heerlijk die antibiotica die gedurende zeven dagen als een pacman alles 
opruimt en schoonveegt. Twee maanden na het oplopen van covid ben ik 
klachtenvrij. Leve de uitvinding van het antibioticum. We zijn klaar voor 
de Gelreman, een hele triathlon te Arnhem tussen de rivieren de Waal en 
de Rijn, te houden op zaterdag 27 augustus 2022.

Wereldrecord speedmars Nederlandse mariniers
Op 24 oktober 2020 verbreken acht Nederlandse mariniers in Den Helder 
het wereldrecord speedmars dat op naam van de British Royal Marines 
stond. Zij liepen de speedmars (een marathon) in 3 uur en 58 minuten 
met kistjes in plaats van loopschoenen, een gevechtstenue en een rugzak 

van 18,1 kilogram. Om een indruk te krijgen van de onderlinge saam-
horigheid, doorzettingsvermogen, vastberadenheid en kameraadschap 
bij de mariniers bekijk onder andere het verhaal van marinier Cas in de 
documentaire Ýou’ll never walk alone.
Het wereldrecord speedmars is inspirerend en zet me aan om een  
gewichtsvest te kopen. Als doel heb ik me voorgenomen met achttien 
kilogram op het lijf tijdens het looponderdeel een triathlon te f inishen. 
Voel als een marinier.  

De gewichtszakjes van het vest vallen er tijdens het lopen uit en plak 
ik daarom af met zwarte tape.  Het vest draag ik binnenstebuiten, dat 
zit beter. Ik heb drie keer getraind met het gewichtsvest van exact 18,1 
kilogram. De eerste keer 10 kilometer in 1 uur en 27 minuten met afwis-
selend wandelen en wat lijkt op een loopbeweging. De tweede keer gaat 
al beter en wordt niet meer gewandeld: 10 kilometer in 1 uur 15 minuten. 
De derde keer is de opzet een halve marathon te volbrengen doch dit 
lukt voor geen meter. Na 11 kilometer is het klaar. Moet toch echt meer 
eten en drinken. Ik wandel als een vaatdoek met ingesneden banden-

 
De IJzeren Gelreman (VII)

https://www.youtube.com/
watch?v=jQcXhT_WwAI 

https://www.youtube.com/
shorts/yGWccI4UYL8 

https://www.youtube.com/watch?v=jQcXhT_WwAI  
https://www.youtube.com/watch?v=jQcXhT_WwAI  
https://www.youtube.com/shorts/yGWccI4UYL8  
https://www.youtube.com/shorts/yGWccI4UYL8  
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sporen op mijn lijf terug naar huis. Voel als een marinier. Weet nu waar ik 
sta in het experiment.
De Gelreman is de wedstrijd om het experiment in praktijk te brengen. 
Vrijdagmiddag heb ik een telefoongesprek met organisator Gert-Jan van 
de Gelreman en vraag hem of ik een gewichtsvest mag dragen bij het 
lopen. Zonder aarzeling zegt hij ja hoor als jij dit wil.  Opgetogen kan ik 
aan de Gelreman beginnen.

Geen f iets 
Het is inmiddels vijf voor zes vrijdagnamiddag en kom thuis. Als ik op de 
bank neerplof bekruipt me een onbestemd gevoel en niet ten onrechte. 
Waar is mijn f iets? Bij de f ietsenmaker. Vergeten op te halen. Zonder 
f iets geen wedstrijd. Gelukkig neemt Pieter op en lachend zegt hij op me 
te zullen wachten.

De wedstrijd
De Gelreman is voor mij een heerlijke dagje uit met de deelnemers en 
vrijwilligers. 
Een uitje met positiviteit, saamhorigheid en verbondenheid zoals ik die 
ook in bakermat Almere, de Frysman, Maastricht en meeste buitenlandse 
wedstrijden in allerlei gradaties aantref. 

In de grijze badmuts van Almere ga ik van start. Wellicht door enige 
stress heb ik de Gelderse badmuts gemist in de wedstrijdbescheiden. 
De badmuts heb ik nodig om de zwembril op haar plaats te houden. Het 
is lekker zwemmen in de Rijkerswoerdse plas. Soms is het zonlicht te 
fel om goed te kunnen zien. Bij een boei navigeer ik op de stem van een 
kanovaarster. Na 1 uur en 45 minuten mag ik gaan f ietsen. 
De weersomstandigheden zijn ideaal om te strijden op de dijken tussen 
de rivieren. Niet te warm niet te veel wind. Het keren bij Huissen is een  
sterke verbetering van het f ietsparcours omdat je op de dijk blijft. Onder-
weg word ik f link aangemoedigd door andere deelnemers. Fijn gevoel. Ik 
herken Carlo The Viking en brul wat oerkreten om hem aan te moedigen. 
Mooi ook dat veel vrijwilligers ook deelnemer zijn geweest. 
Voor het eerst bewust met een vermogensmeter in de wedstrijd gef ietst. 
Zeker in de laatste uren voorkomt dit al te veel linkeballen.  Ik weeg zo’n 
91 kilo. Trapfrequentie tussen 80-90 (liefst 90), wattage 220-240 in het 
begin daarna in ieder geval boven de 200 watt.  Na 6 uur en 56 minuten 
mag ik gaan lopen, zes ronden van 7 kilometer. 
Spannend of mijn lijf het vest aankan na het zwemmen en f ietsen. Ik be-
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sluit met het gewichtsvest van 18,1 kilo aan ijzer te gaan lopen. Het ziet 
eruit als een bomvest. De eerste ronde leg ik af in 59 minuten en gaat 
boven verwachting soepel. Alleen met deze tijd ga ik de cutoff niet halen. 
Vest af en de volgende ronde is meteen 7 minuten minder langzaam. Voel 
me bevrijd zonder dat vreselijke vest. 
In de vierde ronde haalt de laatste deelnemer Gert-Jan me in. Als hij 
wandelt kijkt hij steeds achterom en begin ik hard te draven. Voor even 
een mooi spel. Later bij de f inish legt hij mij de techniek uit. Het gaat in 
dit stadium sneller af en toe te wandelen en dan vervolgens met hogere 
intensiteit te lopen in plaats van steeds maar langzaamaan door te lo-
pen. Ik hobbel inmiddels van verzorgingspost naar verzorgingspost. Een 
hoogtepunt bij een verzorgingspost. Jasper schilt tot twee keer aan toe 
nauwgezet en met liefde een vers stukje appel. Lekker. Hulde aan Ilona & 
Jasper.

In de één na laatste ronde kom ik de voor mij onbekende Naran tegen en 
haal hem in. Hij vertelt me ook nog twee ronden te 
moeten. Ik ga het halen zegt Naran. Zijn stem klinkt 
zo mooi vastberaden alsof hij op een missie is. Ik 
laat weten morgen zo’n zin te hebben de hele dag 
niks te doen en lekker te vreten. Naran vertelt me 
zijn eerste gedachten. Zo meteen lekker douchen.  

Oja ook een heerlijk gevoel.
Het is inmiddels donker en in de laatste ronde trek ik mijn gewichtsvest 
weer aan. Nu alleen nog uitkijken dat ik niet als laatste deelnemer f inish. 
Dat lukt, één na laatste in 15 uur en 12 minuten. Het mooie Gelreman 
f inishlint geef ik snel weer terug want voor mijn gevoel komt de laatste 
deelnemer er al rap aan. De medaille is voor Sven die erom had gevraagd 
en wiens verjaardagsfeest ik mis. Het fraaie f inishershirt met de mooie 
Gelderse kleuren geel, zwart en blauw houd ik zelf.
Als Naran als laatste deelnemer binnenkomt en knuffelt met zijn partner 
en familie heeft eenieder bij de f inish de tranen in de ogen. Het is een 
eer hem te mogen omhelzen en te feliciteren met de f inish.

Missie
Het lopen met een gewichtsvest ga ik nooit meer doen in een reguliere 
triathlon want het voelt als een totaal andere wedstrijd. Het doel een 
hele triathlon te f inishen met een gewichtsvest van 18,1 kilo is bereikt. 
Mijn eerste ijzeren-man-f inish. Missie volbracht!
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Absage op gevoel
Geen Podersdorf op zaterdag 3 september 2022. Geen reis naar 
Oostenrijk.
Deze hele triathlon afgezegd vanwege de volgende meer of minder  
valide redenen.
Zwemlocatie is verplaatst; nu niet meer compact op één plek bij het 
geboekte hotel.
Motivatie ontbreekt voor 11 uur heen en 11 uur terug in korte tijd met de 
auto; even geen zin in deze reis.
Wil volgende week knallen op homecourse Almere, ook een geheel  
vlak parcours.
Het gevoel is niet goed. Het voelt alsof de accu nog aan het opladen is.

 
Podersdorf DNS (VIII)

Hans Bosman
augustus 2022
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Han-sie Han-sie & Almere (IX)

Liefdesverklaring Almere
Alweer mijn twaalfde start in deze thuiswedstrijd, Challenge Almere-
Amsterdam. In de eerste jaren ben ik nimmer gef inisht doch heb zodoende 
wel veel ervaring opgedaan en ben van Almere gaan houden. Zin om in 
Almere van start te gaan. ‘Lekker racen’ zegt Tom Oosterdijk tegen me. 
Ik hou het op ‘lekker buitenspelen’. In de parkeergarage zie ik een man de 
lift nemen en volg zijn voorbeeld. Boven kom ik hem tegen en we hebben 
een levendig gesprek. Hij heeft startnummer 911, is 80 jaar, is ook een 
Amsterdamse Tukker (oet Borne), heeft een prachtige grijze racef iets 
en hoopt de hele te voltooien net als vijftien jaar geleden. Zou toch een 
mooi scenario zijn als deze man als laatste f inisht. Helaas haalt deze held 
de f inish niet. Wellicht volgend jaar.
 
Valse zwemstart en Vaandeldragers
Het is zaterdagochtend 10 september 2022, 06:45 uur en over een uur 
begint het zwemmen pas. Hoe kom ik deze tijd door en koel ik niet al 

te veel af ? Goed aangekleed blijven en gelukkig kunnen we lang in de 
omkleedtent blijven hangen. Ik blijf, naar achteraf blijkt, iets te lang in de 
tent hangen en op het moment dat ik naar de start wil een paar meter 
verderop wordt me dat verboden. Omlopen alstublieft.
Het begint te regenen en de omkleedtent wordt ineens voller en voller 
met ook de halfdistance atleten die een beschutte plek zoeken. Uiteindelijk 
lukt het me de tent uit te komen en na verschillende verkeerde afslagen 
te hebben genomen arriveer ik te laat bij de start. Geen probleem. Zo heb  
ik wel lekker de ruimte. Het zwemparcours is tegen de klok in en bevalt 
me zeer. Niks meer aan doen.

De boeien zijn me een dag eerder helder uitgelegd door vaandeldrager 
Vlam senior. Altijd prettig om meerdere Vlammetjes tegen te komen. 
Vlam junior is dan aan het werk in de mediaruimte. Een andere vaandel-
drager kom ik die dag ook nog tegen in de vorm van het 100miljoenschil-
derij ‘de vaandeldrager’ van Rembrandt. Triatleten hebben de mogelijk-
heid dit schilderij te bezichtigen.
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God Save the Queen and King
Zwemmen en f ietsen gaan lekker en voel me sterk. ‘Kom op Bosman’ 
barkt Tom Oosterdijk op het f ietsparcours en ik bark wat terug. Zo knap 
die Oosterdijk met zijn f ietstijd omdat ie het f ietsen in z’n ééntje moet 
doen terwijl f link voor hem een groepje van vijf f ietst en weer daarvoor 
de koplopers Milan & Andy waarbij het lijkt dat Andy Milan opjaagt en 
zijn bordje leeg eet. De beste aanmoediging tijdens het f ietsen: ‘ga maar 
lekker in je stuur liggen, daar is ie voor!’
Ik babbel wat met de Engelse deelneemster Ger Wood die twijfelt over 
het volgen van het juiste f ietsparcours en breng mijn deelneming over 
voor het uit de tijd raken van the Queen. God save the King. Ze vindt 
Charles maar zozo. Ik adviseer haar me te volgen anders raakt ze bij de 
triathlon uit de tijd. Follow me please! 

Janken
Tijdens het lopen is opgeven geen optie, mede gelet op de uitstekende 
verzorgingsposten. De aanmoedigingsenclave Woest (met Björn) springt 
er onderweg uit als meest motiverende supportersgroep. De Bollen-
streek is er ook weer. Ineens laat Leendert-Jan zijn gezicht zien. Van zijn 
aanblik schrik ik, schiet in de emotie en moet even janken. Mooi man, ik 
kan er weer tegen. 

Pet en Bril
Ik heb een pet op om mijn hoofd koel te houden en een maffe, gele 
nightvisionbril voor de concentratie en focus alsmede voor de donkere 
avonduren. De eerste twee ronden lopen heb ik voldoende marge opge-
bouwd om binnen de 15 uur te f inishen. Een persoonlijk record zit er niet 
meer in. Desgevraagd vertelt iemand me dat er nog één persoon achter 
me zit die me met rasse schreden nadert. Dit is niet de bedoeling want 
de eer om als laatste te f inishen heb ik gehad. Gelukkig blijkt dat valse 
informatie en in de laatste ronde achterhaal ik twee Engelse dames 
Gillespie en Wood. Gebroederlijk delen we onze ervaringen met de wed-
strijd en hebben het gezellig.  Ik vertel ze dat ‘we have to pace up’. 
De laatste twee kilometer gaat ieder zijns weegs. Ik kijk uit naar mijn 
supporter en vriendin Henriëtte, zie haar niet maar ze is er wel.

Heerlijk Finishen
De avond in Almere is gewoon een feestje en f ijn om mee te maken. 
Speaker Arjan zweept de boel lekker op met Han-sie Han-sie en als een 
vanzelfsprekendheid scandeert het publiek dit ritmisch en enthousiast 
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mee. Han-sie Han-sie! Petje af, bril af en fris f inishen in 14 uur en 53 
minuten. Gewoon een dagje heerlijk buitengespeeld.

https://www.youtube.com/
watch?v=8RHRxZNC_ww 

https://www.youtube.com/
shorts/P57Oy-sxsHQ 

https://www.youtube.com/watch?v=8RHRxZNC_ww
https://www.youtube.com/watch?v=8RHRxZNC_ww
https://www.youtube.com/watch?v=jQcXhT_WwAI  
https://www.youtube.com/shorts/P57Oy-sxsHQ
https://www.youtube.com/shorts/P57Oy-sxsHQ
https://www.youtube.com/shorts/yGWccI4UYL8  
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Volgorde van de wedstrijd en reverse triathlon
De volgorde van een triathlonwedstrijd is zwemmen-f ietsen-hardlopen. 

Het zwemmen is, gemeten naar het aantal ongevallen, het gevaarlijkste 

onderdeel. Niet zo gek dat met zwemmen wordt begonnen. Een hele 

triathlon is een gruwelijke duurwedstrijd zeker als je wat tempo betreft 

steeds de limiet opzoekt. Als zwemmen het laatste onderdeel zou zijn 

ligt kramp, uitputting, onderkoeling en wellicht verdrinking op de loer. 

Vanwege de veiligheidsaspecten is de volgorde meer dan logisch. 

Om deze logica nog beter te begrijpen kan het geen kwaad de volgorde  

van zwemmen-f ietsen-hardlopen om te draaien. De triathlon  

in-zijn-achteruit. De Reverse Triathlon. Door van perspectief te veranderen 

is mijn nieuwsgierigheid gewekt.  

Risico’s reverse triathlon
De reacties op mijn in 2020 ontstane nieuwsgierigheid zijn niet als juichend 

te omschrijven doch worden zeer gewaardeerd. Een collega wordt boos 

en gebied me een aantal helpers te hebben bij het zwemmen. Jeroen 

weet twee gevallen te melden van verdrinkingsdood in Engeland. Claudia 

raadt het mij ten zeerste af. 

Ik heb zelf al maatregelen bedacht. Zwemmen met een volgboot en een 

zwemboei en niet te veel pushen. Go slow.

In 2020 heb ik de triathlon in zijn achteruit getest en eerste ervaringen 

zijn als volgt. 

Lopen - Zwaarste
De marathon ervaar ik als het zwaarste onderdeel bij een reguliere tri-

athlon. Dit kun je maar beter gehad hebben als je nog fris bent althans 

zo lijkt het. Kun je maar beter als eerste onderdeel het lopen te hebben 

afgewerkt? Mentaal vind ik het prettiger naar het zwaarste onderdeel toe 

te werken, te weten de marathon en dan gelijk te f inishen. 

Fietsen - Blijven Eten
We hebben het ergste gehad. Die wetenschap maakt het f ietsen mentaal 

extra zwaar. Na het hardlopen verlang ik meer naar het zwemmen dan 
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naar het f ietsen. Ik heb het gevoel bij het f ietsen nog meer te moeten 
eten dan bij een reguliere triathlon. De overgang van het lopen naar het 
f ietsen gaat soepeler dan andersom.

Zwemmen - Afkoeling en Techniek
Bij het zwemmen let ik nog meer op mijn techniek. Vanwege het gevaar 
van afkoeling trek ik bij het zwemmen een heater aan. Het is wel een 
gedoe om je wetsuit aan te trekken als je zo vermoeid en bezweet bent. 

Mist op de velden en Sub 10
De eerste poging heeft plaatsgevonden op zondag 19 juli 2020. Na een 
halve marathon besluit ik er de brui aan te geven. Mentaal ben ik er niet 
klaar voor. De tweede poging heeft plaatsgevonden woensdagnacht 21 
september 2022. 
Vanwege de eerder invallende duisternis moet ik vroeg van start gaan 
met de marathon. Zwemmen en eindigen in het donker lijkt me niet  
verstandig.

Mijn starttijd zou vier uur ’s-nachts zijn maar besluit later te starten. Om 
05:35 uur in de vroege ochtend ga ik van start! Ik begin met hardlopen op 
een tempo van zo’n zes minuten per kilometer. Dit gaat lekker. Genieten. 
Spinnenwebben op de heggen. Kruipende naaktslakken op het asfalt. 
Dauw en mist op de velden. Het krieken van de dag. Het schone ont-
waken. De dag kan niet meer stuk.  Doe dit vaker! Als ik nu eens train zou 
ik dan een gewone triathlon onder10 uur kunnen doen?
Het wordt licht en na 11 kilometer maak ik thuis een stop. Mijn thermo-
shirt is doorweekt. Zal ik het shirt verwisselen? Negatieve en niet-
triathlongedachten krijgen de overhand. Vervelend dat het licht is. Als ik 
nu stop kan ik nog kantoordingen doen. Zo’n zin om te douchen en lekker 
te eten. Waarom zou ik mezelf afbeulen? In mijn appartement is het zo 
f ijn. De motivatie en wilskracht om door te gaan ontbreekt en ik besluit 
te stoppen en op een andere manier er een lekker dagje van te maken. 

Conclusie reverse triathlon
De reverse triathlon is niet zonder risico’s als het om de hele triathlon 
gaat. Ga niet op de limiet zitten. Door het zwaarste onderdeel als eerste 
af te leggen moet mentaal worden omgeschakeld.
Als organisator zou ik twee keer nadenken alvorens zo’n wedstrijd op 
touw te zetten. Wellicht is de kortere variant (één/achtste of kwart tri-
athlon, olympische afstand) wat aantrekkelijker om te organiseren. Als 
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trainingsvariant zou een triathlon in de achteruit een welkome aanvulling 
kunnen zijn. 

Nieuwe uitdagingen
Reverse triathlon is wellicht iets voor volgend jaar zomer als het langer 
licht is. In ieder geval is mijn doel voor mijn zestigste een gewone hele 
triathlon te hebben gedaan onder de 10 uur!
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1. Laatste triatleten als helden 
onthaald 2015
https://www.omroepf levoland.nl/
sport/127592/almere-laatste-triat-
leten-als-helden-onthaald

2. Celtman 2019
https://www.youtube.com/shorts/
fDfgTIuSGbU 

3. Norseman 2019
https://youtu.be/g3qd4xy0JsI

4. Almere 2019
https://youtu.be/tty6U4JAkDo

5. Solo triathlon 2020
https://youtu.be/Z72n5bIC1JI

6. Solo triathlon f inish
https://youtu.be/PuhEcfosxx4

7. Hamburg 2022
https://youtu.be/QHULShnkOyw

8. Hannover 2022
https://www.youtube.com/
shorts/1aYAhtimnbE 

9. Hannover 2022 f inish
https://www.youtube.com/shorts/
oB0EY6madzo 
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10. Celtman 2022
https://www.youtube.com/shorts/
JLwdNOCCJXg 

11. Gelreman 2022
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=jQcXhT_WwAI 

12. Gelreman 2022 f inish
https://www.youtube.com/shorts/
yGWccI4UYL8 

13. Almere 2022
https://www.youtube.com/wat-
ch?v=8RHRxZNC_ww 

14. Almere f inish 2022
https://www.youtube.com/shorts/
P57Oy-sxsHQ 

 
Filmpjes

https://www.omroepflevoland.nl/sport/127592/almere-laatste-triatleten-als-helden-onthaald
https://www.omroepflevoland.nl/sport/127592/almere-laatste-triatleten-als-helden-onthaald
https://www.omroepflevoland.nl/sport/127592/almere-laatste-triatleten-als-helden-onthaald
https://www.youtube.com/shorts/fDfgTIuSGbU
https://www.youtube.com/shorts/fDfgTIuSGbU
https://youtu.be/g3qd4xy0JsI
https://youtu.be/tty6U4JAkDo
https://youtu.be/Z72n5bIC1JI
https://youtu.be/PuhEcfosxx4
https://youtu.be/QHULShnkOyw
https://www.youtube.com/shorts/1aYAhtimnbE
https://www.youtube.com/shorts/1aYAhtimnbE
https://www.youtube.com/shorts/oB0EY6madzo
https://www.youtube.com/shorts/oB0EY6madzo
https://www.youtube.com/shorts/JLwdNOCCJXg
https://www.youtube.com/shorts/JLwdNOCCJXg
https://www.youtube.com/watch?v=jQcXhT_WwAI
https://www.youtube.com/watch?v=jQcXhT_WwAI
https://www.youtube.com/shorts/yGWccI4UYL8
https://www.youtube.com/shorts/yGWccI4UYL8
https://www.youtube.com/watch?v=8RHRxZNC_ww
https://www.youtube.com/watch?v=8RHRxZNC_ww
https://www.youtube.com/shorts/P57Oy-sxsHQ
https://www.youtube.com/shorts/P57Oy-sxsHQ


Ontwerp

Dijker & Neerincx, Amsterdam
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