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donderdag, 23 augustus 2012

De verbeelding van lopen over water

PRIMEUR Dappere duurlopers doorwaden de Maas tijdens eerste officiële Maaskentjmarathon

door Frans Dreissen

V

Je hoeft geen Mozes te heten om de Maas te voet over te

steken. Als spetterend intermezzo van een heuse marathon

nog wel. Dankzij de lage waterstand ging gisteren een

ultieme wens van duurloper Han Frenken in vervulling.

V
an heup- tot maximaal
navelhoogte in het water.
„Heerlijk. Lekker pootje
baden...” De marathonlo-

pers Han Frenken, Johan Visschers

en Hein Bodelier voelden zich giste-
ren letterlijk als een vis in het wa-
ter. Het was na 34 km asfalt wel uit-
kijken geblazen tijdens het doorwa-
den van de Maas. Oppassen voor
de gladde keien en de stroming.
Maar verder was de oversteek op

het breedste stuk van de Maas, daar
ook waar Limburg zowat op zijn
smalst is, goed te doen. Van Aan de
Eik in België naar Meers. 250 meter
vol grensoverschrijdende nattig-
heid tijdens een grensverleggende
marathon. Afgelegd in zo’n zes mi-
nuten. „Uniek in Nederland, toch!”
En daar was het Han Frenken &
Co, geobsedeerd door avontuurlij-
ke hardloopuitdagingen, juist om te
doen. De eerste willen zijn. Niet
qua tijd, wel wat betreft het lopen
van ‘knotsgekke’ marathons.

„Het was een spoedje”, zegt Fren-
ken over de organisatie en wijzend
op de snelle fluctueringen qua wa-
terstand in de rivier. Getriggerd
door vastlopende en gestrande ka-
no’s, zocht en vond Han Frenken
onlangs de ideale ‘weg’ om de
Maas te voet over te steken. En daar-
omheen ‘bouwde’ hij in allerijl een
officiële marathon van 42,2 km.
Start op de Scharbergbrug vervol-
gens naar het veer Meeswijk-Berg,
daarna richting Bunde, dan weer te-
rug, de Scharbergbrug over, na 34

km de Maas oversteken en finishen
in hartje Stein. Zo’n vier uur fysie-
ke inspanning en opoffering voor
enkel dat hogere doel: de unieke
marathonbeleving. En die kregen
drie van de zes deelnemers. „Met
een aantal paarden op de oevers
die ons aanvielen, als toegift.” Ter-
wijl drie lopers vóór de Maaspassa-
ge moesten opgeven, voltooiden
drie anderen de race. Han Frenken
zegevierde in een tijd van 3.44.40.
Hein Bodelier volgde in 4.20.21 en
Johan Visschers in 4.24.19.
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Han Frenken steekt de Maas over.  foto Bas Quaedvlieg


