
Mijn eerste 20km door Brussel 

 

Het begon allemaal vorig jaar, toen ik via Delhaize de kans kreeg om deel te nemen aan de 20 km van 

Brussel onder de vorm van een estafette. Al vlug had ik een ploegje samen gekregen,  bestaande uit 

Mia, Pieter, mijn collega Jan en uiteraard ikzelf met de bedoeling elk 5 km af te leggen. 

Dit was mij zo goed bevallen, dat ik dacht : ‘Volgend jaar wil ik hier weer staan, maar dan loop ik geen 

5 maar 10km.’ Geen haar op mijn hoofd dat er toen aan dacht voor de volle 20km te gaan. Maar toen 

het dit jaar moeilijk bleek om terug een estafette te organiseren, begon ik het toch te overwegen. 

Vrij laat eigenlijk – het was reeds half maart – heb ik me dan, op aanraden van Peter De Moor en 

Geert De Groote, aangesloten bij de joggers van Ignace.  

Ik wist dat ik het moeilijk zou krijgen met het tempo, maar ik werd heel goed opgevangen en de 

collega-joggers zijn me steeds komen ‘oprapen’ wanneer ik te ver dreigde achterop te geraken. Als ik 

dan al eens probeerde om hun tempo aan te houden, toomde Ignace me in en wees me er op dat dit 

geen goed idee was. 

Ik had het soms wel moeilijk en zag die duurlopen van 1.45u tot 2u eigenlijk in het begin helemaal 

niet zitten. Toch heb ik mij er met succes doorheen gesparteld. Ik voelde ook dat ik steeds vlotter 

recupereerde van een inspanning en dat is toch wel een aangename gewaarwording. 

De 20km kwamen steeds dichterbij en telkens wanneer ik even een dipje kreeg, was er altijd wel 

iemand die me weer moed insprak. Vooral de laatste 14 dagen was ik heel erg gemotiveerd. Ik dronk 

alleen nog water, at minstens 2 stukken fruit per dag en…ik heb zo goed als niet meer gesnoept (wat 

voor mij erg moeilijk was!).  Ik kreeg van zowat iedereen tips om de 20km te kunnen uitlopen : 

regelmatig drinken onderweg, me niet laten meeslepen in het begin (met mijn rugnummer 868 stond 

ik in de eerste box), oppassen voor de laatste 3 km….. 

Dan werd het 25mei, de grote dag! Eenmaal in Brussel gearriveerd, begonnen de zenuwen toch te 

komen. We gingen allemaal samen naar onze startplaats en wilden nog een sanitaire stop inlassen, 

tot we merkten, dat daarvoor moest betaald worden. Gelukkig was er Gorik die ons uit nood kon 

helpen. 

Eénmaal aan de start kwamen de zenuwen er pas echt. Misschien moest ik toch bij Fanny en Ingrid in 

de box gegaan zijn… De Brabançonne weerklonk…het kon niet lang meer duren…. Uiteindelijk kwam 

het verlossende kanonschot! Ik hield me mooi rechts, zodat iedereen die wou, me probleemloos 

voorbij zou kunnen. Ik was nog niet eens aan het Koninklijk paleis toen ik de meeste gekende 

gezichten al zag voorbijlopen. Eerst Filip, dan Jan, Patrick en Hendrik, Ingrid en Gorik. 

Voor de tunnels had ik wat schrik, maar dat bleek niet nodig. Ik ben de tunnels zonder problemen 

doorgekomen. Onder aanmoediging van Carine, Els en Edwin ging ik vol goede moed verder. Ik werd 

veel gepasseerd, maar dat deerde me niet. Ik liep mijn eigen tempootje en daar week ik niet vanaf. 

Eens voorbij de 10km , kon  ik zelf ook wat mensen voorbijlopen. Toen ik meerdere valpartijen zag en 

lopers die aan de kant zaten of lagen, was ik blij dat ik mij niet geforceerd had in het eerste deel en 

de ballonnen met mijn streeftijd (2.10u) had laten passeren. Vanaf km 15 waren er al heel velen aan 

het stappen. Dat had ik nog niet gedaan en ik was absoluut ook niet van plan om dat te gaan doen. 



Toen kwam kilometerpunt 17. Ik was verwittigd, maar het klimwerk kwam toch nog altijd hard aan. 

Amai, wat heb ik de volgende 2 km afgezien! Hierna werd het plots weer vlak. Dat was een echte 

verademing en een aangename verrassing, want ik dacht dat het bergop was tot aan de finish. Die 

laatste kilometer heb ik dan een tandje bijgestoken en ben ik nog heel veel lopers en stappers 

gepasseerd, wat een zeer tof gevoel gaf. Na 2.21.56u ben ik dan over de eindmeet gelopen, blij dat ik 

het gehaald had en dat ik niet één meter had gestapt. Aanvankelijk wel een heel klein beetje 

teleurgesteld over de gepresteerde tijd, maar nadien toch heel voldaan dat het me gelukt was. 

Na een verkwikkende douche zijn we opnieuw samengekomen om te eten. Eerst een aperitiefje, 

daarna een lekkere maaltijd en dessert. Het was heel gezellig allemaal en we hebben veel plezier 

gemaakt. Daarvoor alleen al zou je meedoen! 

Ik wil heel graag iedereen bedanken die me gesteund heeft de voorbije maanden. Vooral Ignace en 

alle andere medejoggers die me geholpen hebben om de 20km van Brussel te kunnen uitlopen. 

Bedankt allemaal! 

 

Sofie 


