De Racerunner-kampioenen van Utrecht
door Eefje Muselaers
Zondag 21 juni 2015, Utrecht maakt zich al
weken op voor de Grand Départ, de start van
de Tour de France. De echte start zal pas
plaatsvinden op 4 juli, maar wielrenner Brian
Bulgaç van Team LottoNL-Jumbo wordt al in
Utrecht gesignaleerd. Op deze regenachtige
zondagochtend is hij op weg naar de
Atletiekbaan Maarschalkerweerd voor een
wedstrijd in het teken van de Tour de France.
In de Tour schijnt meestal de zon, maar de
Nederlandse zon laat het vroeg in de ochtend
nog een beetje afweten. De start wordt
opgeschort vanwege de regen. Het is dus nog
even wachten, maar in de kantine heerst een
goede sfeer onder de deelnemers en het
publiek. Onder het genot van een croissant,
muziek en een kopje koffie wordt de regen
afgewacht.
Intussen worden de vervoersmiddelen
ingesteld op de been- en borstlengte van de
deelnemers. Vandaag wordt er namelijk niet
gefietst, maar gaan de deelnemers de strijd
aan op de Racerunner. De Racerunner bestaat
uit een frame, zadel, borststeun, stuur en drie
wielen. Kinderen die normaal niet zelfstandig
kunnen lopen of rennen, zijn door de
Racerunner in staat om rennend een echte
wedstrijd met zichzelf en met elkaar aan te
gaan.

Een aantal kinderen is al bekend met de
Racerunner, zij wachten tot het opklaart om
op hun eigen Racerunner te mogen starten.
Anderen hebben het nog nooit geprobeerd, zo
ook Deston, hij komt vol ongeduld vragen
wanneer hij nou eindelijk (!) mag starten.
Gelukkig klaart het op en kan wielrenner Brian
Bulgaç een openingsronde fietsen op de 400meter baan. Hij zet nog even aan op het
laatste rechte stuk van de baan en wordt
enthousiast onthaald door alle deelnemers.
Daarna is het dan zover, de individuele tijdrit
van 100 meter staat op het programma. Sep
(7 jaar) zit er al helemaal klaar voor op
Racerunner 4, in zijn bolletjestrui. Daarnaast
staan Tom en Twan (beide 10 jaar) opgesteld.
Twan heeft zelfs zijn eigen Racerunner
meegebracht. Het rijtje wordt gesloten door
Gwen (11 jaar) met haar eigen fiets.

Klaar voor de start….

De Racerunner

Als het startschot klinkt gaan ze er met zijn
allen zo hard als ze kunnen vandoor.
Organisator Bas geeft live commentaar op de
races en de individuele tijden worden
bijgehouden per deelnemer. Om het feest
compleet te maken filmt ieder kind, met een
iPad op het stuur, zijn eigen race. Zo kunnen
ook de niet-sprekende kinderen, via ‘Mijn
Film, Mijn Verhaal’ hun ervaring over de race
delen.

Racen met een iPad op je stuur

Sep met echte ronde-missen en Brian Bulgaç

Vele kinderen maken het 400 meter rondje af,
sommigen moeten helaas al snel weer terug
naar de start om de Racerunner voor de
volgende sporter in te kunnen stellen.
Na de tijdrit start de familierace. Heel de
familie op de Racerunner, of rennend met de
Racerunner mee. Nu geen korte afstand, maar
een echte race over 400 meter. Het is een
ploegenrit, wat betekent dat alle leden van
het familie-team binnen moeten zijn voordat
de klok stilgezet wordt. Na het aftellen bij de
start vertrekt Robin (16 jaar) als een speer en
hij is bijna niet bij te houden. Met zijn
Racerunner-zweetbandje veegt hij af en toe
een paar druppels van zijn voorhoofd. Axel (8
jaar) blijft maar gaan met zijn handbike,
wanneer de baan even vrij is gaat hij weer een
rondje. Die gele trui draagt hij dus niet voor
niets! Sara (7 jaar) geniet samen met haar
vader van de race, terwijl uit de speakers weer
een kundig wedstrijdverslag van Bas klinkt.
Het wachten tot je eigen race is minder erg
doordat iedereen enthousiast blijft
aanmoedigen en het feest dat de
MuziekFabriek ervan maakt. En eindelijk
breekt dan ook het zonnetje door.

In tegenstelling tot de echte Tour de France,
wordt iedereen gehuldigd met een gouden
medaille, natuurlijk met een geel lintje. Want
vandaag waren alleen echte kampioenen
zichtbaar. Al deze kinderen en jongeren
bleven maar rennen op de Racerunner,
vermoeidheid kenden ze niet. En dat terwijl
een groot aantal niet zelfstandig kan lopen of
rennen. Pas na de prijsuitreiking kwam
iedereen tot rust. Gloeiend van trots, en ook
wel een beetje van vermoeidheid keerden de
sporters huiswaarts. Joop Zoetemelk zei ooit:
‘de Tour de France win je in bed’, en ik denk
dat alle fanatiekelingen van vandaag dit motto
die avond ter harte hebben genomen.

Na de familieraces is het alweer tijd voor de
prijsuitreiking. Voor de Eiffeltoren en
natuurlijk met echte ronde-missen in de
kleuren van de Tour de France.

Alle kampioenen voor de Eiffeltoren
Wil jij, of jouw kind, ook een keer racen op de
Racerunner? Kijk dan op de site
www.racerunner.nl of mail naar
racerunner@vumc.nl

