
 

De Lange Nacht van Deventer met 
12 en 24 uur 

Zaterdag 23 december 2017 

Omdat er in 2017 geen 24 uur zou worden georganiseerd in Steenbergen en de Langste Nachtloop in Santpoort 
vorig jaar z’n laatste editie kende dreigde er in 2017 geen 24 uur te komen en dus ook geen Nationaal 
Kampioenschap op 24 uur. Ed van Beek nam het initiatief om een 12 en 24 uur te organiseren op de wielerbaan in 
Deventer die naast de accommodatie van AV Daventria ligt. Een bijkans ideaal parcours van 1295 meter lang met 
mooi vlak asfalt en zonder scherpe bochten. Er schreven zich 22 deelnemers in voor de 24 uur en 23 voor de 12 
uur.  
 
Op vrijdag 22 december gingen er om 17.00 uur 15 mannen en 5 vrouwen van start in een mistig Deventer. Die 
mist zou de eerste uren van de wedstrijd dichter worden en pas verdwijnen na een regenbui. Daarbij was het best 
fris en stond er wat meer wind dan voorspeld. Het waren bepaald geen ideale omstandigheden. Het zou ook een 
lange nacht worden want pas om half 9 werd het een beetje licht. Wat dat betreft maakte de wedstrijd zijn naam 
meer dan waar.  
 
Er stond een klein maar fijn deelnemersveld aan de start, zie daarvoor de 
voorbeschouwing: http://ultraned.org/n_item/f7192.php In de wedstrijd nam Robert Boersma meteen de leiding. 
Robert had een mooi doel bepaald, maar kreeg al vrij snel in de wedstrijd te maken met een oude knie blessure en 
moest helaas na 45 km uitstappen. Ook de Nationaal Kampioen 24 uur van 2016 Wim Douw stapte uit net als 
Vincent Kalkman. Het was Edward de Leng die daarna de leiding kreeg. Edward liep eerder dit jaar een goede 
100 km van 8.29 en leek lang op weg richting een afstand van 210-215 km. De tijdregistratie kende een storing, 
waarbij alle data wel geregistreerd werden, met deels nog een handmatige back up van de passages. Er kon dus 
wel een goede en betrouwbare uitslag gegeven worden. Maar tijdens de wedstrijd was er geen overzicht van de 
gelopen afstand en konden de deelnemers niet geïnformeerd worden over de stand. Dat overzicht kwam 3 uur 
voor het einde van de 24-uurswedstrijd toen er nog maar 7 deelnemers in de strijd waren. Voor die kleine groep is 
er toen een voorlopige stand berekend, zodat de deelnemers konden worden geïnformeerd over de tussenstand.  
 
Edward de Leng kreeg het na ca. 17 uur moeilijk en moest het tempo laten vieren. Linda Voets en Wilma Dierx 
passeerden hem. Linda en Wilma maakten er een spannende strijd van in de laatste uren, waarbij Linda Wilma 
wist te passeren door een sterk eindschot. Linda won de 24 uur overall met 205,469 km en werd daarmee ook 
Nationaal Kampioene. Met die prestatie plaatste zij zich tevens voor het WK 24 uur in Oostenrijk in 2019. Wilma 
werd 2e en slaagde erin om zich met haar 204,388 km direct te kwalificeren voor de Spartathlon. Met haar 
afstand verbeterde ze het officieuze Nederlands record V50 van 200,216 km wat al op haar naam stond. Mooie 
prestaties van deze op dit moment sterkste 24-uursloopsters van Nederland. De in Nederland wonende Japanse 
Katie Unoki werd 3e met 175,753 km waarme zij voldeed aan de kwalificatie eisen voor de Elfsteden Ultraloop 
en Spartathlon. Edward de Leng zag Linda en Wilma passeren, maar bleef de nummer 2 bij de mannen Rinus van 
der Wal wel voor. Edward werd daarmee Nationaal Kampioen 24 uur met een afstand van 196,796 km wat een 
PR betekende. Rinus kwam tot een afstand van 193,020 km een knappe prestatie in een moeilijk jaar. De voor een 
ultraloper nog relatief jonge René Kromkamp maakte een goed debuut op de 24 uur met zijn 3e plek. René werd 
eerder dit jaar 2e en beste man bij de Indian Summer Ultratrail 127 km.  
 
Op de 12 uur was het de Spanjaard Ivan Penalda Lopez die zoals verwacht sterk liep. Ondanks dat zijn 
rondentijden aan het eind van de wedstrijd opliepen haalde hij een respectabele afstand van 140,560 km. Extra 
knap omdat Ivan door de gevolgen van een ongeluk een maand niet had kunnen trainen. Chris Dhooge werd 2e 
met 125,493 km. Voor beiden betekende dat een PR. Edwin Otto werd 3e. Bij de vrouwen verbeterde Jannet 
Lange haar PR net niet met haar afstand van 110,374 km. Zij kwalificeerde zich daarmee voor de Elfsteden 
Ultraloop. De Duitse vrouwen Sabine Luijken en Diana Flick werden 2e en 3e.  
 
De uitslag van de 24 uur was:  
 
Vrouwen:  
1. Linda Voets 205,496 km 1e Nationaal Kampioenschap  
2. Wilma Dierx 204,388 km 2e Nationaal Kampioenschap  
3. Katie Unoki (JPN) 175,753 km  
 
Mannen:  
1. Edward de Leng 196,796 km 1e Nationaal Kampioenschap  
2. Rinus van der Wal 193,020 km 2e Nationaal Kampioenschap  
3. René Kromkamp 181,300 km 3e Nationaal Kampioenschap  



 


