'Een historische editie, een hélse editie'
meegekregen via het nieuws, dat
de omstandigheden bar zouden
zijn. Ik ging vrijdag loslopen in
Cothen, dat viel zwaar tegen,
helemaal omdat de zon überhaupt
niet scheen.''

Koen Raymaekers eenzaam op weg.
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Een gure oostenwind, een
gevoelstemperatuur van min tien
en heel af en toe wat zonnestralen:
de 37ste editie van de Utrecht
Marathon gaat de
geschiedenisboeken in als een
bijzonder pittige. 'Een historische
editie, een hélse editie', roept de
speaker op het moment dat
tientallen deelnemers van de halve
marathon de finish passeren. En hij
gaat nog even door, in al zijn
enthousiasme. 'De barre
Elfstedentocht van '63 was een
kinderfeestje, vergeleken bij deze
marathon. En jij was er bij!'

Raymaekers wil nog één keer
proberen een snelle marathon te
lopen, vermoedelijk in Amsterdam
of Berlijn. Zijn persoonlijk record
staat op 2.10. ,,Ik heb vaak
geroepen dat ik daar nog een keer
onder wil duiken, maar dat gaat niet
meer lukken. Het zou gewoon mooi
zijn als ik me nog een keer
optimaal kan voorbereiden op zo'n
hele. Dit was een mooie opsteker.''
(zie pagina 16)

De 38-jarige Koen Raymaekers,
geboren en getogen in Cothen en
al jaren woonachtig in Kenia, was
op dat moment al lang en breed
over de eindstreep gekomen. Net
als vorig jaar schreef hij die 21
kilometer en een beetje op zijn
naam. Zijn tijd: 1:09:38. Ruim twee
minuten langzamer dan vorig jaar,
maar Raymaekers had niet anders
verwacht. ,,Dit is mijn eerste
wedstrijd sinds september vorig
jaar hè? Ik had weer last van een
terugkerende blessure aan mijn
rechteronderbeen. Ik ben nog
steeds voorzichtig, maar ben
eigenlijk heel tevreden over het
resultaat vandaag.''
De zongebruinde Raymaekers
kwam donderdag over uit Kenia,
eind deze week vliegt hij weer
terug. Deze winterse kou is hij na
tien jaar Afrika niet meer gewend.
,,Ik had het natuurlijk al
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