Millennium Mindset.
Mindset dat is zo'n mooi modern woord. Als je met andere sporters of coaches
praat dien je dit woord tegenwoordig regelmatig te gebruiken ten faveure van je
geloofwaardigheid. "Na 10km scheurde hij zijn Achillespees,
jammer van die blessure, maar goed voor zijn mindset." Vroeger zeiden we
gewoon "flink bikkelen" of "afzien", "karakter" o.i.d. Onze Millenniumloop was
dit jaar ook goed voor mijn mindset. Ik mocht 12,5 km lopen met uitsluitend
windkrachtje 6 tegen. Geen probleem, want ik heb een sterke vrouw(met goede
mindset) en die zou mij "uit de wind houden." Maar op het zwaarste deel van het
parcours haperde de fiets en maakte die een geluid alsof er een dynamo van een
"millennium" oud aan het "meedraaien" was. Gelukkig kon ik overschakelen
richting "juiste mindset" en moest ik accepteren dat ik de sterkste tegenwind
toch echt zonder gangmaker moest trotseren. Annelies had voor zichzelf al
moeite genoeg om Oudega te halen. En toen...nog nooit eerder meegemaakt in
mijn aktieve loopbaan. Ik moet eigenlijk onmiddellijk een toilet bezoeken, maar
ja, het 1e toilet is 5km van hier. Al mindsettend bereik ik Oudega waar Fleur het
stokje van mij overneemt. Toen mijn snelste 100 meter van de dag, de sprint
naar het toilet! Door dit ongeplande bezoek, begon ik 10 minuten te laat aan
mijn volgende taak; Fleur uit de wind zetten tijdens haar 11km(recht tegen de
wind) naar Workum en op een fiets waarvan het zadel ongeveer 20 cm te laag
voor mij stond. Ik kan iedereen verzekeren dat dat best pijn doet in je
bovenbenen als je net 12km hebt hardgelopen(wat ik overigens ook niet al te
vaak meer doe). Een paar km voor Workum achterhaal ik Fleur en gelukkig
heeft Wouter mijn taak uitstekend waargenomen. Kortom mijn inhaalactie is
eigenlijk niet eens nodig geweest; ook goed voor je mindset.
In Workum is het Wouter die 6 kilometer aflegt richting Gaast en hij vertrekt zo
snel dat ik bij de wissel weer op grote achterstand wordt gezet. De wind trekt
zelfs nog even aan, mijn bovenbenen voelen aan als een mengsel van beton en
spaanplaat. Dan waait de eerste zware regenbui over de zeedijk heen en alleen
de prachtige regenboog die dit veroorzaakt kan mijn mindset nog redden. Vlak
voor Gaast achterhaal ik Wouter, die de zware omstandigheden dapper trotseert
en diverse teams achterhaalt. Kortom, het was vandaag een geweldige dag. Er is
weer een gigantisch bedrag opgehaald voor The Hungerproject en wat is het
toch een zalig gevoel als je zo nu en dan flink mag bikkelen, afzien of een beetje
karakter tonen en dat ook nog op vrijwillige basis! Collega-sporters en coaches:
mijn mindset kan voorlopig niet meer kapot!
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