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TRAIL Edith Kortekaas pakt eerste plek in Gulpen

Freudenberg ste
sterkste in ‘modderloop’
De Amerikaan Zachary
Freudenberg heeft zondag
in Gulpen voor de tweede
keer op rij de Salomon Koning van Spanje trail gewonnen.
door Bart Peeters

H

et was koud, nog niet
eens tien graden. En het
regende de hele dag aan
één stuk door. Ideaal
weer om binnen te blijven en de
ontknoping van de eredivisie op televisie te volgen. Maar daar bleken
traillopers uit het hele land (en
zelfs een paar uit het buitenland)
toch heel anders over te denken.
Meer dan zevenhonderd fanatiekelingen verzamelden zich in Gulpen. Het aanstaande modderballet
zou de ‘feestvreugde’ alleen nog
maar groter maken.
Het vrijwel geheel onverharde parcours was door de aanhoudende regen in een groot modderbad omgetoverd. Wie het had gewaagd om
met gewone hardloopschoenen te
starten, ontdekte al snel waarom
de geoefende trailloper wél op speciaal schoeisel met meer grip liep.

De deelnemers aan de Salomon Koning van Spanje trail hadden het zwaar te verduren.
Genieten van de omgeving mag
dan een belangrijk onderdeel van
trailrunning zijn, gister was het in
Gulpen raadzaam om niet te veel
afleiding te zoeken. Wie namelijk

even de aandacht verloor, maakte
zomaar van dichtbij kennis met de
Limburgse modder. De gevolgen
van deze valpartijen bleven bij de
meesten beperkt tot een vieze
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broek of shirt. Na de ontberingen
onderweg namen de meeste lopers
na de finish de een glas bier, uiteraard alcoholvrij, maar wat graan
aan.

Freudenberg bleek het beste om te
kunnen gaan met deze lastige omstandigheden. Vorig jaar liep hij
nog samen met Roger Smeets over
de streep. Deze keer was de Amerikaan helemaal alleen, toen hij vanaf de Panoramaweg afdaalde naar
de finish. Freudenberg, die in Diemen woont en volgende week de
Nederlandse nationaliteit krijgt,
had net als vorig jaar lange tijd met
Smeets gelopen. Deze keer kon hij
echter wel het verschil maken.
Toch had ook hij het zwaar gehad.
„Vooral de laatste tien kilometer
was erg moeilijk. Maar het was
toch weer genieten. Volgend jaar
ben ik er weer bij.”
Tot verbazing van velen kwam na
Freudenberg niet Smeets aan bij de
finish. Raymond van den Berg had
zich blijkbaar ergens in de route
vergist en onderweg plotseling
voor de koploper opgedoken. Die
vergissing werd door de organisatie
echter hersteld.
Edith Kortekaas bleek ook goed
met de modder om te kunnen
gaan. Ongeveer een half uur na de
finish van Freudenberg pakte zij
overtuigend de winst bij de vrouwen.
Tim Pleite was net als in 2011 de
snelste op de korte trail (11,6 km).
Rian van der Burgt won bij de
vrouwen.

