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Het Geheim van Hardlopen 
Stolwijk flikt het weer in Lyon 

Kopt de voorpagina van het AD Amersfoortse Courant 
daags na de gouden race van Cees Stolwijk na het wereld-
kampioenschap 10.000 m op de baan bij de M65. Binnen 
een week speelden ze bij de WK atletiek voor masters 
voor de tweede keer het Wilhelmus voor Cees Stolwijk in 
Lyon. Wat is dat ongelooflijk indrukwekkend! 

Wat een race! 

Cees Stolwijk en Bert Schalkwijk zijn in Nederland onge-
naakbaar bij de M65 en behoren ook op het WK nummer 
10.000 m baan tot de kanshebbers. Schalkwijk was 3 da-
gen eerder nog wereldkampioen geworden op de 5000 m 
baan en Stolwijk op de 8 km cross. Vanaf het startschot 
gingen Stolwijk en Schalkwijk meteen aan kop. Samen met 
Chileen Mario Vargas ontstond er al snel een flink gat met 
de rest. Stolwijk trok door en lag al na een paar ronden 100 
m voor op Schalkwijk met Vargas in zijn kielzog. Ronde na 
ronde bleef dit beeld hetzelfde. Stolwijk in gestaag tempo 
op 100 meter voorop en Schalwijk en Vargas op een bijna 
zekere 2e en 3e plaats. 

podium. Nummer 3 Israeli Gregori Fuks hoorde zelfs pas 
de bel voor de laatste ronde toen Stolwijk en Vargas al ge-
finished waren. 
Schalkwijk had zich ogenschijnlijk teveel door Vargas laten 
opjagen en moest mede door de weersomstandigheden 
daarvoor de tol betalen in de vorm van een Foster col-
lapse. Gelukkig ging het na een uurtje alweer beter met 
Schalkwijk. 

Wat een race en dat onder deze omstandigheden! 

1. Cees Stolwijk (Nederland) 
	

37:02.87 
2. Mario Vargas (Chili) 

	
37:26.08 

3. Gregori Fuks (Israel) 
	

38:55.62 

Cees Stolwijk en Bert Schalkwijk nemen meteen de kop 

De tactiek van Vargas was er duidelijk een van bij blijven 
en niet meer doen dan nodig is. Bij een WK gaat het im-
mers niet om je tijd maar om je plaats. Ronde na ronde liet 
Vargas dan ook Schalkwijk het werk doen. Wat Schalkwijk 
ook probeerde, Vargas bleef als een terrier in zijn rug zit-
ten. 
Uit Het Geheim van Hardlopen weten we dat het lopen 
met hazen een voordeel oplevert van 1 a 2 seconden per 
ronde. Met Schalkwijk als haas kon Vargas dus minimaal 
25 seconden voordeel pakken over de hele afstand. En het 
ging hard! Stolwijk kwam na 5000 m door in een tijd van 
18:02. Schalkwijk en Vargas zaten daar niet meer dan 25 
seconden achter. En ook in deze race was het warm, 25 
a 26 °C bij een hoge luchtvochtigheid. Tot ieders schrik 
moest Schalkwijk een paar ronden verder opgeven. Var-
gas snelde onbedreigd door naar de 2e plaats op het ere- 

Bert Schalkwijk met Mario Vargas ronde na ronde in zijn rug 

Project Lyon 

Het idee voor de deelname van Stolwijk aan de WK atle-
tiek voor masters in Lyon is geboren tijdens het EK masters 
indoor 2011 in Gent. Stolwijk kreeg daar een folder over 
Lyon in handen en bedacht dat hij bij deze WK atletiek 
juist 65 jaar zou zijn. Ideaal voor een goede kans op aan-
sprekende resultaten op een WK en al helemaal om op het 
koningsnummer de marathon te presteren. 

Stolwijk heeft de afgelopen jaar hard getraind met dit doel 
voor ogen. Het zat hem ook mee. Zijn trainingsarbeid be-
taalde keer op keer uit in aansprekende resultaten en ga-
ven hem een enorme steun in zijn rug. 

awn~

Hans van Dijk

Het Geheim van Hardlopen
Stolwijk flikt het weer in Lyon
Kopt de voorpagina van het AD Amersfoortse Courant
daags na de gouden race van Cees Stolwijk na het wereld-
kampioenschap 10.000 m op de baan bij de M65. Binnen
een week speelden ze bij de WK atletiek voor masters
voor de tweede keer het Wilhelmus voor Cees Stolwijk in
Lyon. Wat is dat ongelooflijk indrukwekkend!

Wat een race!
Cees Stolwijk en Bert Schalkwijk zijn in Nederland onge-
naakbaar bij de M65 en behoren ook op het WK nummer
10.000 m baan tot de kanshebbers. Schalkwijk was 3 da-
gen eerder nog wereldkampioen geworden op de 5000 m
baan en Stolwijk op de 8 km cross. Vanaf het startschot
gingen Stolwijk en Schalkwijk meteen aan kop. Samen met
Chileen Mario Vargas ontstond er al snel een flink gat met
de rest. Stolwijktrokdooren lag al naeen paar ronden 100
m voor op Schalkwijk met Vargas in zijn kielzog. Ronde na
ronde bleef dit beeld hetzelfde. Stolwijk in gestaag tempo
op 100 meter voorop en Schalwijk en Vargas op een bijna
zekere 2e en 3e plaats.

ISBN:
978-90-821069-1-6

Prijs: € 19,95
(inclusief BTW)

Het boek is nu ook

Cees Stalwijk en Bert Schalkwijk nemen meteen de kop

De tactiek van Vargas was er duidelijk een van bij blijven
en niet meer doen dan nodig is. Bij een WK gaat het im-
mers niet om je tijd maar om je plaats. Ronde na ronde liet
Vargas dan ook Schalkwijk het werk doen. Wat Schalkwijk
ook probeerde, Vargas bleef als een terrier in zijn rug zit-
ten.
Uit Het Geheim van Hardlopen weten we dat het lopen
met hazen een voordeel oplevert van 1 a 2 seconden per
ronde. Met Schalkwijk als haas kon Vargas dus minimaal
25 seconden voordeel pakken over de hele afstand. En het
ging hard! Stolwijk kwam na 5000 m door in een tijd van
18:02. Schalkwijk en Vargas zaten daar niet meer dan 25
seconden achter. En ook in deze race was het warm, 25
a 26 °C bij een hoge luchtvochtigheid. Tot ieders schrik
moest Schalkwijk een paar ronden verder opgeven. Var-
gas snelde onbedreigd door naar de 2e plaats op het ere-

Wereldkampioen 10.000 m baan M65 Cees Stolwijk tussen
Maria Vargas (Chili) en Gregori Fuks (Israel)

podium. Nummer 3 Israeli Gregori Fuks hoorde zelfs pas
de bel voor de laatste ronde toen Stolwijk en Vargas al ge-
fmished waren.
Schalkwijk had zich ogenschijnlijk teveel door Vargas laten
opjagen en moest mede door de weersomstandigheden
daarvoor de tol betalen in de vorm van een Foster col-
lapse. Gelukkig ging het na een uurtje alweer beter met
Schalkwijk.

Wat een race en dat onder deze omstandigheden!

1.
2.
3.

Cees Stolwijk (Nederland)
Mario Vargas (Chili)
Gregori Fuks (Israel)

37:02.87
37:26.08
38:55.62

Bert Schalkwijk met Maria Vargas ronde na ronde in zijn rug

Project lyon
Het idee voor de deelname van Stolwijk aan de WK atle-
tiek voor masters in Lyon is geboren tijdens het EK masters
. indoor 2011 in Gent. Stolwijk kreeg daar een folder over
Lyon in handen en bedacht dat hij bij deze WK atletiek
juist 65 jaar zou zijn. Ideaal voor een goede kans op aan-
sprekende resultaten op een WK en al helemaal om op het
koningsnummer de marathon te presteren.

Stolwijk heeft de afgelopen jaar hard getraind met dit doel
voor ogen. Het zat hem ook mee. Zijn trainingsarbeid be-
taalde keer op keer uit in aansprekende resultaten en ga-
ven hem een enorme steun in zijn rug.
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Cees Stolwijk, wereldkampioen 10.000 m baan M65  

Meer Gouden prestaties 

Bij de WK atletiek voor masters werd al veel goud omge-
hangen bij Nederlandse atleten. Bijgewerkt tot en met 
10 augustus is de stand: 

Cees Stolwijk 	M65 	8 km cross 
Carla Ophorst 	V55 	8 km cross 
Gonny Mik 	 V50 	gewicht werpen 

- 	Bert Schalkwijk 	M65 	5000 m 
Rietje Dijkman 	V75 	hoogspringen 

- 	Rob Moen 	 M50 	100 m 
- 	Weia Reinboud 	V65 	hoogspringen 
- 	Cees Stolwijk 	M65 	10.000 m 
- 	Nicole Weijling 	V45 	800 m 
- 	Dick Schrieken 	M75 	discus werpen 
- 	Rob Moen 	 M50 	200 m 

Dick Schrieken 	M75 	kogel 
- 	Weia Reinboud 	V65 	speerwerpen 
- 	Riet Jonkers 	V70 	800 m 

Ron van Megen 

Zegereeks 

Garantie op succes is er nooit, maar dat Stolwijk met vertrouwen aan de WK atletiek voor masters in Lyon kon begin-
nen, spreekt voor zich als je dit mooie staatje met de prestaties van Stolwijk in 2015 ziet: 

WEDSTRIJD 

N K-cross 

PLAATS 

Kerkrade 

TITEL 

Nederlands kampioen 

NED EUROPEES 

RECORD 

WERELD 

RECORD 

TIJD 

RECORD 

NK-10 km weg Schoorl Nederlands kampioen X 37:01 

NK 1500 m indoor Apeldoorn Nederlands kampioen X X X 4:43.01 

NK 3000 m indoor Apeldoorn Nederlands kampioen X X 10:15.52 

EK 800 indoor Torun / Polen Europees kampioen X X 2:18.59 

EK 1500 m indoor Torun / Polen Europees kampioen 4:43.49 

EK 3000 m indoor Torun / Polen Europees kampioen X X X 10:02.56 

NK halve marathon Leiden Nederlands kampioen 1:20:57 

NK 5000 m baan Zierikzee Nederlands kampioen 18:10.36 

NK 10000 m baan Zierikzee Nederlands kampioen 37:58.68 

2000 m baan Amersfoort X 6:33.34 

5000 m baan Hengelo X 17:27.62 

10000 m baan Steenwijk X X 36:24.80 

Cees Stolwijk ook wereldkampioen op de marathon! 

meteen dringen en duwen met valpartijen tot gevolg. 
Cees bleef daar van gevrijwaard door meteen weg te 
sprinten. 
Toch kreeg hij al vlot de Spanjaard Alberto Perez achter 
zich, de winnaar van de Berlijn marathon. Perez bleef 
2 van de 4 ronden steeds op 23 á 25 seconden achter-
stand van Cees volgen. In de 3e ronde kon Cees een stuk 
mee met een groepje lopers van een jongere jaarklasse 
waardoor hij de voorsprong kon uitbouwen tot een mi-
nuut. Perez lukte het niet meer om het gat dicht te lopen 
en kwam in de tweede helft van de 4e ronde hard de 
man met de hamer tegen. Eerst kwam de Fransman Jean 
Claude Gentzik over hem heen en niet veel later de Pool 
Antoni Cicho Czuk, waarmee het podium was bepaald. 

En Cees Stolwijk flikte het weer. Bij de WK in Lyon pakte 
hij na de cross en de 10.000 m de derde wereldtitel M65 
op rij, door ook de marathon te winnen! Cees moest er wel 
ongelooflijk hard voor werken, want het verschil met num-
mer 2 en 3 was aan de finish 1 minuut. 
Het parcours was zwaar, met veel vals plat en scherpe 
bochten met soms meteen daarna een klimmetje in een 
bos/grindpad waarop je vrijwel stil viel. Bij de start was het 

Het erepodium M65 bij de WK marathon in Lyon 

Het klassement WK marathon 2015 M65 kwam daar-
mee op: 

Cees Stolwijk 
Jean Claude Gentzik 
Antoni Cicho Czuk 
Alberto Perez 
Michael Sheridan 

Nederland 	2:59:52 
Frankrijk 	3:00:49 
Polen 	3:01:09 
Spanje 	3:03:50 
Groot Brittanie 3:10:25 

Cees Stolwijk, wereldkampioen 10.000 m baan M65

Meer Gouden prestaties
Bij de WK atletiek voor masters werd al veel goud omge-
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WEDSTRIJD PLAATS TITEL NED EUROPEES WERELD TIJD

RECORD RECORD RECORD

NK-cross Kerkrade Nederlands kampioen
NK-l0kmweg Schoor! Nederlands kampioen X 37:01
NK 1500 mindoor Apeldoorn Nederlands kampioen X X X 4:43.01
NK 3000 mindoor Apeldoorn Nederlands kampioen X X 10:15.52
EK 800 indoor ToruniPolen Europees kampioen X X 2:18.59
EK 1500 mindoor Torun / Polen Europees kampioen 4:43.49
EK 3000 mindoor Torun / Polen Europees kampioen X X X 10:02.56
NK halve marathon Leiden Nederlands kampioen 1:20:57
NK 5000 m baan Zierikzee Nederlands kampioen 18:10.36
NK 10000 m baan Zierikzee Nederlands kampioen 37:58.68
2000m baan Amersfoort X 6:33.34
5000 m baan Hengelo X 17:27.62
10000 m baan Steenwijk X X 36:24.80

CeesStolwijk ook wereldkampioen op de marathon!
En Cees Stolwijk flikte het weer. Bij de WK in Lyon pakte
hij na de cross en de 10.000 m de derde wereldtitel M65
op rij, door ook de marathon te winnen! Cees moest er wel
ongelooflijk hard voor werken, want het verschil met num-
mer 2 en 3 was aan de finish 1 minuut.
Het parcours was zwaar, met veel vals plat en scherpe
bochten met soms meteen daarna een klimmetje in een
bos/grindpad waarop je vrijwel stil viel. Bij de start was het

Het erepodium M65 bij de WK marathon in Lyon

meteen dringen en duwen met valpartijen tot gevolg.
Cees bleef daar van gevrijwaard door meteen weg te
sprinten.
Toch kreeg hij al vlot de Spanjaard Alberto Perez achter
zich, de winnaar van de Berlijn marathon. Perez bleef
2 van de 4 ronden steeds op 23 á 25 seconden achter-
stand van Cees volgen. In de 3e ronde kon Cees een stuk
mee met een groepje lopers van een jongere jaarklasse
waardoor hij de voorsprong kon uitbouwen tot een mi-
nuut. Perez lukte het niet meer om het gat dicht te lopen
en kwam in de tweede helft van de 4e ronde hard de
man met de hamertegen. Eerst kwam de Fransman Jean
Claude Gentzik over hem heen en niet veel later de Pool
Antoni Cicho Czuk, waarmee het podium was bepaald.

Het klassement WK marathon 2015 M65 kwam daar-
mee op:

1. Cees Stolwijk Nederland 2:59:52
2. Jean Claude Gentzik Frankrijk 3:00:49
3. Antoni Cicho Czuk Polen 3:01:09
4. Alberto Perez Spanje 3:03:50
5. Michael Sheridan Groot Brittanie 3:10:25
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Ron van Megen
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Temperatuurtje 

De omstandigheden in Lyon in augustus zijn doorgaans 
niet echt ideaal voor een marathon. De organisatie waar-
schuwde vooraf dat het om 11:00 uur 's ochtends al 35 °C 
kan zijn. Om die reden is besloten het startschot al meteen 
na zonsopgang om 07:00 uur te lossen. Ook is het parcours 

gewijzigd. Aanvankelijk zou het een stadsmarathon zijn 
met start en finish op het monumentale Place Bellecour 
in het historische centrum van Lyon. De organisatie heeft 
op een laat moment gekozen voor 4 ronden in de schaduw 
van de bomen in Parc de Parilly met een finish in het daar 
gelegen Stade de Rhóne atletiekstadion. 

Cees Stolwijk werd in 2014 in Amsterdam Nederlands 
Kampioen marathon bij de M60 in 2:52:54. Met de calcu-
lator op www.hetGeheimvanHardlopen.nl  kun je bereke-
nen dat die tijd (gelopen bij een temperatuur van 17,2 °C 
overeenkomt met een tijd van 3 uur bij 25 °C. 

Parcours 

Volgens de organisatie ging het lommerrijke parcours voor 
95% over verharde wegen en zijn de hoogteverschillen 
beperkt. De vele bochten en het stuk onverhard bospad 
kiezels zal consequenties gehad hebben voor het tempo. 
1,5 seconden per km betekent al 1 minuut langzamer op 
de marathon. In combinatie met de temperatuur leek zelfs 
voor wereldtopper Cees een doelstelling van 3 uur wel erg 
ambitieus te worden. 

Wat een drukte 
Tegelijk met de marathon startte ook de halve marathon. 
Nu is daar normaal gesproken niets op tegen maar het gaf 
wel zorg vooraf dat het erg druk zou worden met 1500 at-

leten op dit parcours. En dringen kost tijd! Achteraf zien 
we dat de temperatuur mee viel. Heel ongewoon voor 
Lyon, en mede dankzij het vroege tijdstip was de tempera-
tuur vergelijkbaar met de marathon van Amsterdam 2014. 
Het parcours was wel veel zwaarder dan bedacht. De com-
binatie maakte dat de voorspelling van 3 uur voor Cees 
toch op 8 seconden na uit kwam. 

PARC DE PARILLY // PARILLY AREA 
MARATHON /SEMI-MARATHON II MARATHON / HALF-MARATHON 

Alle Nederlanders op een rij 

Om voorgaande beschouwingen te toetsen hebben we 
van alle Nederlanders de gelopen tijd eens vergeleken met 
de tijd die ze zelf bij de inschrijving hebben opgegeven of 
recent in een NK hebben neergezet. We hoorden wel dat 
diverse persoonlijke situaties in de voorbereiding een rol 
speelden. Ook stonden van de 10 Nederlanders die zich 
hadden ingeschreven er maar 6 aan de startstreep. Al met 
al is er mede gezien de omstandigheden geweldig goed ge-
presteerd. De cijfers spreken voor zich! 

Je kunt het effect van alle invloedsfactoren op je eigen 
tijden berekenen met onze calculator op www.hetgeheim-
vanhardlopen.nl. 

In het gelijknamige boek kun je er meer over lezen. Het 
boek is ook verkrijgbaar als ebook. 
Hans van Dijk en Ron van Megen 

www.hetgeheimvanhardlopen.nl  

Nederlandse deelnemers marathon WK masters Lyon 

KLASSE NAAM VERENIGING 

NK 

MARATHONTIJD 
NK (NETTO) 

M70 Martien van de Akker av Altis 3:25:28 

M65 Cees Stolwijk avAltis 2:52:54 

M55 Ron van Megen av Altis 3:25:56 

M55 Carel Doreleijers Athlos 2:54:10 

M55 Carl Jansen Pallas '67 3:15:00 

M50 Han Wolsing avAltis 2:42:47 

WK MASTERS LYON 

VERSCHIL 
WK-NK 

MARATHONTIJD 
WK 

KLASSERING 
WK 

3:27:20 4e 1:52 

2:59:52 le 6:58 

3:33:54 31e 7:58 

3:06:55 15e 12:45 

3:37:41 35e 22:41 

2:50:51 lle 8:04 

KLASSERING 
NK 

le NK 2013 
M65 
le NK 2014 
M60 
lle NK 2014 
M55 
le NK 2015 
M55 
opgegeven 
tijd 
le NK 2015 
M50 
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De omstandigheden in Lyon in augustus zijn doorgaans
niet echt ideaal voor een marathon. De organisatie waar-
schuwde vooraf dat het om 11:00 uur 's ochtends al 35°C
kan zijn. Om die reden is besloten het startschot al meteen
na zonsopgang om 07:00 uurte lossen. Ook is het parcours
gewijzigd. Aanvankelijk zou het een stadsmarathon zijn
met start en finish op het monumentale Place Bellecour
in het historische centrum van Lyon. De organisatie heeft
op een laat moment gekozen voor 4 ronden in de schaduw
van de bomen in Parc de Parilly met een finish in het daar
gelegen Stade de Rhóne atletiekstadion.

Cees Stolwijk werd in 2014 in Amsterdam Nederlands
Kampioen marathon bij de M60 in 2:52:54. Met de calcu-
lator op www.hetGeheimvanHardlopen.nl kun je bereke-
nen dat die tijd (gelopen bij een temperatuur van 17,2 °C
overeenkomt met een tijd van 3 uur bij 25°C.

lfI!IIA PARe DE PARllLY II PARllLY AREA'Ii1 MARATHON ISEMI-MARATHON 11MARATHON / HALF-MARATHON

Nederlandse deelnemers marathon WK masters Lyon

NK WK MASTERS LYON

MARATHONTIJD KLASSERING MARATHONTIJD KLASSERING VERSCHIL
KLASSE NAAM VERENIGING NK(NETIO) NK WK WK WK-NK

M70 Martien van de Akker avAltis 3:25:28 le NK2013 3:27:20 4e 1:52
M65

M65 Cees Stolwijk avAltis 2:52:54 le NK2014 2:59:52 le 6:58
M60

M55 Ron van Megen avAltis 3:25:56 l1eNK2014 3:33:54 31e 7:58
M55

M55 Carel Doreleijers Athlos 2:54:10 1e NK2015 3:06:55 15e 12:45
M55

M55 Carl Jansen Pallas '67 3:15:00 opgegeven 3:37:41 35e 22:41
tijd

M50 HanWolsing avAltis 2:42:47 leNK2015 2:50:51 lle 8:04
M50

MARATHON 42,195 KM
4 80VClfS I LAPS

5EMI·MARATHON 11, 1 KM
HALF MARATHON 21,1 KM
2 80VClCS I LAPS

o Oépart I Start

e Arrivé.e I Finish
ftltU

Parcours

Volgens de organisatie ging het lommerrijke parcours voor
95% over verharde wegen en zijn de hoogteverschillen
beperkt. De vele bochten en het stuk onverhard bospad
kiezels zal consequenties gehad hebben voor het tempo.
1,5 seconden per km betekent al 1 minuut langzamer op
de marathon. In combinatie met de temperatuur leek zelfs
voor wereldtopper Cees een doelstelling van 3 uur wel erg
ambitieus te worden.

Wat een drukte
Tegelijk met de marathon startte ook de halve marathon.
Nu is daar normaal gesproken niets op tegen maar het gaf
wel zorg vooraf dat het erg druk zou worden met 1500 at-
leten op dit parcours. En dringen kost tijd! Achteraf zien
we dat de temperatuur mee viel. Heel ongewoon voor
Lyon, en mede dankzij het vroege tijdstip was de tempera-
tuur vergelijkbaar met de marathon van Amsterdam 2014.
Het parcours was wel veel zwaarder dan bedacht. De com-
binatie maakte dat de voorspelling van 3 uur voor Cees
toch op 8 seconden na uit kwam.

Alle Nederlanders op een rij
Om voorgaande beschouwingen te toetsen hebben we
van alle Nederlanders de gelopen tijd eens vergeleken met
de tijd die ze zelf bij de inschrijving hebben opgegeven of
recent in een NK hebben neergezet. We hoorden wel dat
diverse persoonlijke situaties in de voorbereiding een rol
speelden. Ook stonden van de 10 Nederlanders die zich
hadden ingeschreven er maar 6 aan de startstreep. Al met
al is er mede gezien de omstandigheden geweldig goed ge-
presteerd. De cijfers spreken voor zich!

Je kunt het effect van alle invloedsfactoren op je eigen
tijden berekenen met onze calculator op www.hetgeheim-
vanhardlopen.nl.
In het gelijknamige boek kun je er meer over lezen. Het
boek is ook verkrijgbaar als ebook.
Hans van Dijk en Ron van Megen

www.hetgeheimvanhardlopen.nl

http://www.hetGeheimvanHardlopen.nl
http://www.hetgeheimvanhardlopen.nl

