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JANUARI
VRIJDAG 14 - ZATERDAG 15 

 Den Helder-Noordwijk by night 
(100 km) groepsloop
(ook 50 km tot Castricum) 
tel. 0251-249196
www.rinusrunning.nl  
harpsluiting@hotmail.com

FEBRUARI
ZONDAG 27

 Yours Truly 50K
(50km, Glimmen)
tel. 06-50533314 
www.dfwrunners.nl 
dfw@dfwrunners.nl

MAART
ZONDAG 6

 Squeezy Trainingsmarathon
(ca 43 km, Amersfoort)
groepsloop

tel. 033-4334533 
http://42ua.mysites.nl/
koos@rademakersports.nl

ZONDAG 13
 Int. Ultraloop Stein (6 uur)

tel. 046-4339451
www.ultraloopstein.nl 
info@ultraloopstein.nl 

ZONDAG 20
 André’s Kromme Rijn Marathon

(ca 43 km, Utrecht) groepsloop
(memorial André van de Vliert)
tel. 030-2722927
www.akrm.nl 
nitish@goldenboat.net

APRIL
ZATERDAG 2 

 Limburgs Zwaarste

Samenstel l ing
Mart ien BaarsNederlandse Ultrakalender 2011
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Tekst Ysbrand Visser

 ‘EEN 
GOUDEN 
VENT’ 

O D E  A A N
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 W
ie Ron Teunisse 
nog heeft gekend 
als columnist van 
Runner’s World, zal 
zich herinneren 
hoe de Castricum-

mer denkt over de loopsport en de maat-
schappij. ‘Opa Brinta’ kan meedogenloos 
hard lopen en schrijft venijnige stukjes 
als iets hem niet zint. Maar er is ook een 
andere Ron Teunisse. Een warmbloe-
dige romanticus, die zich het liefst in de 
 natuur afzondert en weinig mensen om 
zich heen heeft. Aan de hand van frag-
menten uit De koerier die nergens bij hoort, 
een verzameling van zijn columns voor 
Runner’s World, en uit verhalen van inti-
mi wordt die andere Teunisse zichtbaar.

CAREL SCHRAMA
 ultraloper, uitgever

‘Dat veel mensen de echte Ron Teunisse 
niet kennen, zit ’m in zijn bescheiden-
heid en de angst die hij heeft voor grote 
gezelschappen. Dan wil hij niet veel van 
zichzelf prijsgeven. Het ultralopen past 
heel mooi bij hem. Ron loopt vanuit zijn 
ziel, en op die momenten leer je hem pas 
echt kennen. Dan is hij een ontzettend 
aardig, vriendelijk en lief mens. Hij kan 
zeer goed vertellen en geeft veel van zich-
zelf bloot. Ron is een gouden vent en een 
authentiek mens, maar wel een met een 
kwetsbaar ego. Zo kan hij slecht tegen af-
gewezen worden. Hij heeft een geweldig 
gevoel voor humor. We lopen weleens 
gierend van de lach door de duinen en 
vijf minuten later is hij weer bloedseri-
eus. Ook in zijn stukjes kan hij met een 
cynische of humoristische zin een ver-
haal doen kantelen. Ik vond daarom dat 

zijn stukken gebundeld moesten worden. 
Zeker omdat ze niet louter voor lopers 
bedoeld zijn. Zijn legendarische loopver-
leden is een kapstok voor de dingen en 
ergernissen in het leven die we allemaal 
tegenkomen. Hij schrijft over het maat-
schappelijke onbehagen op een manier 
die anderen niet durven.’

Strijd
Het leven is een strijd en mijn leven is een 
strijd. Soms even leuk, soms – als ik met 
anderen loop – inspirerend en gezellig, maar 
in principe is het geen lolletje. Als ik echter 
niet loop, voel ik me nog beroerder. Ik moet 
voortgaan, het is mijn noodlot.

Ron Teunisse

JAAP SWART
 ultraloper

‘Ron loopt overal over na te denken. Wij 
hebben honderden uren samen gelopen 
en daarbij wel twee keer de hele wereld 
verbeterd. We praten overal over en ha-
len de positieve dingen eruit om te kun-
nen blijven lopen en leven. De meeste 
mensen kennen Ron alleen van het kla-
gen tijdens wedstrijden. Dat heeft hij 
nodig om scherp te blijven. Er zit geen 
zuur mens achter. Hij kan intens blij zijn 
als hij met andere mensen goed overweg 
kan en mooie stukken kan lopen. Ron 
wordt heel erg gelukkig van duinen, bos-
sen en strand. Hij trainde nooit… hij liep 

gewoon. Elke dag naar zijn werk en terug. 
Zo was hij altijd klaar om een goede wed-
strijd te lopen.’

Praten
Soms word ik gek van ‘praten’. Overal wordt 
gepraat, overlegd, gediscussieerd. Een over-
daad aan zogenaamde sociale contacten. We 
moeten alles bespreken, begrijpen, uiten. Wij 
lopers zijn bevoorrecht. Het maakt niet uit 
hoe snel, hoe goed, hoe ver we gaan: we zijn 
onderweg. We hebben allemaal ons eigen 
verhaal, onze eigen fantasieën. We laten het 
geklets en gezeur achter ons en gaan op ons 
doel af. Geen uitleg, geen tegenspraak, geen 
misverstand.

Ron Teunisse

NELLEKE KOOP
 documentairemaakster

‘Ron heeft het hart op zijn tong en gooit 
alles er snel uit. Dan maakt hij kritische 
opmerkingen of vindt hij zichzelf oud 
en bijna dood. Hij leeft altijd met angst 
en onzekerheid. Als je hem echter goed 
 aankijkt, zie je toch die glinsterende 
ogen. Dan kan hij helemaal stralen. Er-
gens  vermoed je dat het leven voor hem 
toch niet zo zwaar en moeilijk is als hij 
doet voorkomen. Ik snap nu ook hoe 
heerlijk het is om in je eentje, buiten in de 
natuur los te gaan. Je moet wel een enor-
me  wilskracht hebben om zo te kunnen 
doorzetten.’

(100 km, Heerlen,
tevens 80 en 60 km)
tel. 045-572143
www.funrunner-heerlen.nl
w.mutze@home.nl

ZATERDAG 9
 Castricum Ultraloop (60 km)

tel. 045-572143
www.funrunner-heerlen.nl
w.mutze@home.nl

ZONDAG 17
 Ultraloop Gilze (65 km en 

marathon)
tel. 06-51016313
www.delotgenoten.nl   
marcoenoomen@hotmail.com

MAANDAG 25 
 De Zestig van Texel (60 en 

120 km)
tel. 0222-313843  

www.dezestigvantexel.nl 
info@dezestigvantexel.nl 

MEI
ZATERDAG 7

 Ultraloop Hank (60 km en 
marathon)
tel. 0162–402913
www.stichtingh2o.nl 
henny.wijnands@casema.nl   

ZATERDAG 14 - ZONDAG 15
 Int. 24 uur van Steenbergen

NK 24 uur  
(ook marathon op 14/5 en 6 uur 
op 15/5)   
tel. 0167-540666
www.ultraloopsteenbergen.nl 
info@ultraloopsteenbergen.nl

‘Het ultralopen past heel mooi bij 
Ron. Hij loopt vanuit zijn ziel. Dan 
leer je hem pas echt kennen’
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Ron Teunisse

Ultragoeroe
Het lopen over lange afstanden is de rode 
draad in mijn leven geweest, mijn houvast 
en zelfs een manier om te overleven. Lopen 
is de oervorm en als zodanig heb ik het 
nooit als sport gezien, maar meer als een 
levenswijze. Ik had nooit gedacht er iets mee 
te kunnen bereiken, maar tot op de dag van 
vandaag ben ik houder van Nederlandse 
records. Schema’s heb ik nooit gehad. Ik heb 
maar wat aangeklooid en volgde m’n gevoel. 
Jan Knippenberg en ik gaven het ultralopen 
in Nederland een gezicht. We inspireerden 
elkaar. Eindelijk iemand die je begrijpt in 
deze onbegrepen wereld. Zo’n dertien jaar 
geleden, krachtig en jong waren we nog, 
liepen we in een sneeuwjacht. De tempera-
tuur overdag was tien graden onder nul. We 
liepen vele kilometers. ’s Morgens om zes 
uur waren we begonnen in het donker. Hij 
klaagde, zoals altijd. Maar toen het in de 
namiddag al weer donker werd en we nog 
steeds liepen, zag ik zijn ware kracht. Ik was 
kapot en leeg. Hij stelde me voor achter hem 
te gaan lopen. Zijn fragiele lichaam brak de 
wind. Zijn schuifelpas leek nog uren voort 
te kunnen gaan. Toen besefte ik wat een 
legendarische loper hij was. We hadden vaak 

ZATERDAG 21
 Eemmeerloop (50 km, 

 Bunschoten) 
tel. 033-2985676 (tot 21:00)
www.quovadisbunschoten.nl 
marjakoelewijn@msn.com    

ZATERDAG 28
 Zes Uur van de Haarlemmer-

meer (Vijfhuizen)
tel. 06–104 312 91

www.avhaarlemmermeer.nl 
t.aker@keukenhof.nl

ZATERDAG 28  - VRIJDAG 3
 Pieter-ROG-pad Special 

(etappeloop 350 km, 
Termunsterzijl)
tel. 0598-451784 
www.pieterrogpad.nl 
shouwen@hetnet.nl 

JUNI
ZATERDAG 4

 Self Transcendence 100 en 50 
km (Amsterdam)
tel. 030–2722927
www.srichinmoyraces.org/nl 
amsterdam@srichinmoyraces.org
 
ZATERDAG 18

 12 Uurs Estafette Den Haag 
(12 en 6 uur)

tel. 070-3236846
www.haagatletiek.nl 
12uurs@haagatletiek.nl

ZONDAG 26
 Veluwezoom Trail (50 km, 

Eerbeek)
tel. 06-21603322
www.veluwezoomtrail.nl 
info@janstrijker.nl

PASPOORT

  Ron Teunisse
  WOONPLAATS  Castricum
  GEBOREN  12 juni 1952
  BEROEP  psychiatrisch verpleegkundige
  NEDERLANDSE TITELS - 12 uur (1995)
   - 24 uur (1987, 1990, 1997)
  NEDERLANDSE RECORDS  - 12 uur: 147,910 km
   - 24 uur: 261,475 km (o!  cieus 263,1 km)
   - 100 mijl; 13.54 uur
  SPARTATHLON 2de (1988, 25.49,57; 1994), 4de (1987, 1998)

Nederlandse Ultrakalender 2011

discussies, waren beiden nogal 
driftig en heetgebakerd, maar 
altijd kwam het weer goed. Ik ben 
rancuneuzer, hij meer vergevings-
gezind.

Ron Teunisse

MIKEL KNIPPENBERG
 zoon van de overleden 

Jan Knippenberg
‘Ron is een puur iemand, een 
gevoelsmens en romanticus. 

Hij is heel onzeker over hoe hij 
overkomt, kan zich gedragen 
als een kind, maar dat hoeft hij 
helemaal niet te doen. Daar-
door is hij wel heel kwetsbaar. 
Hij vertrouwt aanvankelijk 
niemand, maar als dat over 
is, is hij een heel waardevolle 
vriend. Net als mijn vader kan 
hij op zo’n bijzondere manier 
over hardlopen vertellen dat 
je je bijna afvraagt waarom 
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niet iedereen een eenling is. Zijn boek 
kan mensen stimuleren om te gaan hard-
lopen; ze overtuigen waarom hardlopen 
ook een geneesmiddel tegen psychische 
kwalen is. Alleen door lopen is hij in ba-
lans. Hij klaagt altijd, ook als het goed 
gaat en hij ver op kop loopt. Ron zegt dan 
dat hij door iedereen wordt tegengewerkt, 
maar ondertussen loopt hij fenomenaal. 
Hij hecht er wel degelijk belang aan om 
winnaar te zijn en waardering te krij-
gen. Er is een masker, en als hij dat afzet, 

komt er een buitegewoon interessante 
persoon lijkheid tevoorschijn. Het mooi-
ste vond ik dat hij soms ’s nachts bij ons 
op Texel langskwam, een steentje tegen 
het raam  gooide, en al pratend en filoso-
ferend met mijn vader door de nacht ging 
hardlopen.’

Angst
Opvallend is dat je veel lopers bij de start 
hoort klagen. Ze zijn misschien bang dat het 
niks wordt. Die angst overwinnen, door toch 
mee te doen en je niet te laten verlammen, 
is al een overwinning op zich. Is deze angst 
misschien terug te voeren op de angst voor 
de strijd, en derhalve op de doodsangst? 
Ik ken niemand die geen angsten heeft en 
uiteindelijk kom je altijd weer bij de dood uit. 
Mijn angsten en remmingen verminderen 
als ik een flink stuk heb gelopen. Ik ben ook 
geen winnaar. Ik voel me meer verwant met 
de twijfelaar, de onzekere, en raak geïrriteerd 
door zelfverzekerde mensen. Waarschijnlijk 
gewoon omdat ik ze benijd, maar vaak is 

die zelfverzekerdheid schijn. Je kijkt er zo 
doorheen.

Ron Teunisse

VERON LUST
 ultratopper

‘Als we samen trainen, ziet Ron het nooit 
zitten en ik juist wel. Hij is zó puur en 
basic. Net als het lopen van lange afstan-
den dat is. Waarschijnlijk is de ware Ron 
door het lopen naar boven gekomen. Hij 
gaat niet met de stroom mee en schrijft 
heel directe stukjes. Vaak denk ik er het-
zelfde over, zoals over zijn kritiek op wel-
vaart en luxe. Het lopen heeft hem een 
bepaalde identiteit gegeven, en daardoor 
ook weer wat zekerheid. Dat geeft hem 
vaak het meeste geluk, al uit hij dat niet 
zo snel.’

Grootste fout 
(246 kilometer, Spartathlon 1988)
Vlak na de berg loop ik verkeerd, kom 
uiteindelijk weer op de goede weg en word 

JULI
ZATERDAG 2

 Ronde van Amsterdam (60 
km)
tel. 045-572143
www.funrunner-heerlen.nl
w.mutze@ home.nl

AUGUSTUS
ZATERDAG 20 

 Int. Ultraloop Assen (50 km)

Finale IAU 50K Trophy
tel. 06–53386867
www.de50vanassen.nl 
mail@de50vanassen.nl

 ZONDAG 28
  Ultradag AV Gouda (50 km)
 tel. 06-29043415
 www.avgouda.nl 
 clemenswennekes@hotmail.com

SEPTEMBER
ZATERDAG 3

 Monnikentocht
(50 km, Ter Apel-Bourtange)
tel. 0597-432925 
www.monnikentocht.nl 
info@monnikentocht.nl

ZATERDAG 10
 RUN 2011 Winschoten (100 en 

50 km)

WK en EK 100 km, ook NK 100 km
tel. 06–22490053
www.runwinschoten.nl 
info@runwinschoten.nl

ZONDAG 25
 Rondje Voorne (50 km, 

Brielle)
tel. 0181-213636   
www.rondjevoorne.nl 
r.bekker@chemconsult.nl

‘Ron wil mensen overtuigen dat 
hardlopen een geneesmiddel is 
 tegen psychische kwalen’ 

Ron Teunisse legde naar eigen schatting tot nu toe 180.000 kilometer hardlopend af. Dat is maar liefst 
4,49 keer de wereld rond.
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Ron Teunisse

door de organisatie ruim tien kilometer later 
opgewacht en gedwongen met de auto van 
hen terug te gaan naar de plek waar ik de 
pijl miste, omdat er geen pijl was. Als er 
geen pijl is, zo verzekert de hoofdorganisa-
tor Eddy Parssons mij, brengt hij me weer 
terug. Maar als ik uiteindelijk gelijk blijk te 
hebben, rijdt hij snel de nacht in en laat me 
achter. Later zal ik hem uitschelden en hem 
naar de hel verwensen. Was ik maar bij Rune 
Larsson gebleven. Dit was dé kans om de 
 Spartathlon te winnen. Uiteindelijk finisht 
Rune in 24.42 uur en ik in 25.49 uur.

Ron Teunisse

MARTIEN BAARS
 organisator De Zestig van Texel

‘De echte Ron Teunisse is een man die 
zenuwachtig is voor het onbekende. Hij 
deed vaak alsof wedstrijden hem niet in-
teresseerden, maar hij was er juist op ge-
beten om te winnen. Hij is toch gestreeld 
als een selecte groep mensen hem weet te 
waarderen en hem de genegenheid geeft 
die hij nodig heeft. Ondanks zijn harnas 
van weerbarstigheid en wispelturigheid 
is hij ook een aandachtsbeest. En Ron 
oogt natuurlijk als een knuffelbeer. Bij 
ons werd erom gevochten om als begelei-
der met hem mee te mogen fietsen.’

Sneeuw
Ik was nog jong en een beetje slecht weer 
hield mij niet tegen. Door het bos en daarna 

de polder in. Over de dijk naar Halfweg en 
onderweg sneeuwhopen van soms een meter 
hoog. Het pekelen hadden ze opgegeven, dat 
had geen zin. Het was te koud, er was te veel 
wind. Ik liep, ik lachte van binnen. De wind 
verkilde me door de kleding heen. Er was 
nog geen thermisch ondergoed bekend. Van 
binnen brandde mijn vuur vanwege zoveel 
tegenwind. Het autoverkeer stond muurvast. 
De sneeuw en de storm waren oppermachtig, 

de nietige automobilisten staarden 
machteloos voor zich uit. Bezit was 
een grote last die dag. Mijn voeten 
waren warm, ik had contact met de 
grond en trippelde de stilstaande 
stroom voorbij. Mijn zware gang leek 
die dag lichtvoetig.

Ron Teunisse

WIM EPSKAMP
 ultratopper

‘Als je met Ron op stap bent, heb 
je altijd lol en is het gezellig, met 
vaak een kritische of cynische on-
dertoon. Hij neemt geen blad voor 
de mond en treedt – net als loper – 
buiten de gebaande paden. Hij kan 
heel beeldend vertellen over hoe 
hij het lopen en de dingen in het 
leven ervaart. Dat pakt je, en daar-
door ben ik aan de Spartathlon be-
gonnen. Ik zal nooit vergeten dat 
hij in het slot van die race bij me 
is gebleven om samen te kunnen 

finishen. Hij leverde topprestaties, ook in 
het buitenland, en dat wordt weleens ver-
geten. Maar het hoeft niet altijd een wed-
strijd te zijn. Hoe vaak hebben we niet 
op het strand gelopen, genietend van het 
mooie of juist minder mooie weer?’  RW

OKTOBER
ZATERDAG 1

 Self Transcendence 6 uur 
(Amsterdam)
tel. 030–2722927
www.srichinmoyraces.org/nl 
amsterdam@srichinmoyraces.org
 

ZATERDAG 8
 Ultra-Herfstloop Berg en Dal 

(60 km)
tel. 045-572143
www.funrunner-heerlen.nl 
w.mutze@home.nl

NOVEMBER
ZONDAG 13

 Centennial (100 en 50 km, 
baan, Deventer)

tel. 06–50 23 33 23
www.marathonplus.nl 
e.vanbeek@aventus.nl

DECEMBER
VRIJDAG 30

 Zes Uren van Epe (baan)
tel. 0578–616910
www.avcialfo.nl 
woc@avcialfo.nl 

ZATERDAG 31
 Silvester Ultra Marathon (58 

km, Lichtenbusch-Meerssen)
(ook marathon) groepsloop
tel. 043–3616285 
www.smloop.tk
jo.schoonbroodt@hotmail.com 

Voor meer informatie en eventuele 
wijzigingen: www.ultraned.org

‘Ondanks zijn harnas van weer-
barstigheid en wispelturigheid is 
Ron ook een aandachtsbeest’

Nederlandse Ultrakalender 2011

Twee korte documentaires van Nelleke Koop over 
Ron Teunisse vind je op http://vimeo.com/16151774. 
Lees meer werk van 
Ron Teunisse op: 
dekoerier.wordpress.com.

Ron Teunisse, De koerier die 
nergens bij hoort
Uitgeverij Parnassia 
Santpoort, 168 blz., ! 14,50
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