Utrecht Night of The 10.000 maakt opnieuw een stap voorwaarts
Door Herman Weening

Lornah Kiplagat haas in sterkst bezette 10.000 mtr ooit
Hardenberg-Vrijdagavond 17 juni is de Utrechtse atletiekbaan Overvecht weer het toneel van
internationale topatletiek. De internationale dames baanwedstrijd Utrecht Night of The 10.000
kent een prachtige internationale bezetting. De verwachtingen bij de organisatie zijn
hooggespannen. Maar liefst twintig dames gaan vrijdagavond van start waaronder de
gelauwerde internationale topatlete Edit Masai. Inzet is de snelste tijd op Nederlands bodem
gelopen.
Internationale wedstrijd
De 10.000 baanwedstrijd in Utrecht heeft de laatste jaren een enorme vlucht genomen. De
wedstrijd maakt deel uit van de bekende serie Utrechtse instuifwedstrijden. Nadat in 2001
Lornah Kiplagat voor het eerst deelneemster was in Utrecht ging de ontwikkeling snel. In
2002 liep Kiplagat opnieuw in Utrecht met een snelste seizoenstijd op 5000 mtr. Met de naam
Kiplagatmeeting als uithangbord werd in 2003 de baanwedstrijd uitgebreid tot een
internationale meeting. De 10.000 mtr van 2003 kreeg opnieuw de Nederlandse topatlete
Kiplagat als winnares . De eindtijd van Kiplagat 31.14.28 was de een na snelste tijd ooit in
Nederland gelopen. Het bevestigde de faam van Utrecht als snelle baan. De organisatie
slaagde er in 2004 een wereldeliteveld samen te stellen. De Kenyaanse Alice Timbilil werd de
winnares. Haar eindtijd van 31.23 en die van de nummers twee en drie Kuma (Eth-31.25.46
min) en Bekele (Eth-31.29.07 min) plaatsten Utrecht op de ranglijst snelste 10.000 mtr
baanwedstrijden als tweede. Alleen de olympische finale 10.000 van 2004 leverde nog
snellere tijden op. Het betekende de definitieve doorbraak van de wedstrijd in de
internationale atletiekwereld. Dit jaar is de wedstrijd opnieuw vooral in de breedte gegroeid.
Potentie
Natuurlijk kennen we in Nederland het atletiektoernooi FBK Games. Deze Grand Prix
wedstrijd trekt elk jaar de internationale top naar Nederland. Toch is daar een 10.000 mtr voor
vrouwen zelden onderdeel van het chronoloog. Wie in de historie duikt van de 10.000 in
Nederland komt uit in het jaar 1991. De Britse Liz McColgang won toen een 10.000 mtr in
Hengelo met als eindtijd 30.57.07. Sinds 1991 is er in Nederland niet meer sneller gelopen
door een vrouw. Het deelnemersveld van Utrecht night of 10.000 heeft voldoende potentie om
deze tijd te verbeteren. In totaal zullen 20 atletes van start gaan waaronder de veelvoudig
wereldkampioene cross Edit Masai. Tien atletes hebben persoonlijke besttijden onder de 32
minuten. "Sterkst bezette 10.000 mtr ooit op Nederlandse bodem", meldt de organisatie trots.
Lornah Kiplagat
Lornah Kiplagat is de haas van allure. De Nederlandse topatlete won dit jaar al zes
belangrijke wegwedstrijden en kiest in het na olympische jaar voor de weg. Utrecht en
Kiplagat hebben een speciale band sinds de atlete hier in 2003 zich kwalificeerde voor de WK
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in Parijs.Te vergelijken met Hengelo en Haile Gebrselassie. Kiplagat zal het veld aanvoeren
voor een tijd onder de 31.40. Deze 31.40 is de internationale A limiet voor het WK in
Helsinki. Het uit vele nationaliteiten bestaande damesveld kent vooral een aantal Afrikaanse
favorieten.
De Kenyaanse dames
Edit Masai (38) is een van de meest bekende Kenyaanse topatletes. De drievoudige
wereldkampioene korte cross grijpt de 10.000 mtr in Utrecht aan om zich te plaatsen voor het
WK in Helsinki. Ze acht de wedstrijd in Utrecht uitermate geschikt om met een snelle tijd de
keuzeheren van de Kenyaanse atletiekbond te overtuigen. Ik ben in een goede vorm en hoop
deze vorm vast te houden", aldus de 38 jarige Masai. Masai werd op drie opeenvolgende
kampioenschappen wereldkampioene korte cross. Van 2002 t/m 2004 was zij de beste ter
wereld op de korte cross. Ze was in 2004 de oudste wereldkampioene cross ooit. In 2003
behaalde ze een bronzen medaille tijdens het WK 5000 mtr. Masai heeft de rang van sergeant
in het Kenyaanse gevangeniswezen. Rose Chepchumba (26) is een landgenote van Masai en
werd dit jaar negende tijdens het WK cross. Doris Changewo (25) is vooral een wegatlete. Dit
jaar verbeterde ze zich op de baan tot 15.27 (5000 mtr FBK games). Irene Kwambai (26)
werd dit jaar negende tijdens het WK cross. Kwambai boekte als mooiste resultaat een tweede
plaats tijdens de African Championships (2004) met een tweede plaats op de 10.000 mtr. (in
31.57)
De Ethiopische dames
Het sportmanagement van Global Sports brengt een aantal Ethiopische dames aan de start.
Derbe Alemu ( pr 31,04), Bizunesh Bekele (pr 31,29)en Workitu Ayanu vertegenwoordigen
Ethiopië in Utrecht. De laatst genoemde is nog een veelbelovende juniore. Ayanu (18) liep
een 5000 mtr tijdens de FBK games van dit jaar en noteerde daar een nieuw persoonlijk
record van 15.17.45. Ayanu wordt door atletiekcoach Theo Joosten gezien als een geweldig
talent voor de toekomst. Ze werd dit jaar bij het WK cross als zesde junior geklasseerd.
Derebe Alemu (22 jr) is wat meer ervaren en werd dit jaar negende tijdens het WK cross in St
Galmier. Ook was ze al actief op de weg met een tweede plaats in de Zevenheuvelenloop in
Nijmegen (2004). Bizunesh Bekele (21) werd vorig jaar derde in de 10.000 mtr van Utrecht.
Dit jaar werd ze tiende tijdens het WK cross in St Galmier.
Japanse atletes
Dat er ook een aantal Japanse atletes aan het startveld zijn toegevoegd mag bijzonder
genoemd worden. Zelden of nooit staan er Japanse atletes aan het vertrek in Nederland.
Noriko Matsuoka (26) is de snelste Japanse atlete in het damesveld. Matsuoka kent een
persoonlijk record van 31.50. Matsuoka wordt vergezeld door haar landgenotes Norie
Takahashi (25) ,Yoko Yagi (25) Kanako Hori (22) Aardig detail is dat alle drie dames dit
seizoen een nieuw pr liepen (resp. 32.42, 32.26 en 34.39).
Andere namen
Het internationale veld wordt verder aangevuld met Ait Salem Souad (26). Zij is een
Algerijnse lange afstandsloopster met een persoonlijk record van 32.13. Souad is de nationale
recordhoudster van haar land op 5000 en 10.000 mtr. De twee Franse atletes zijn Christelle
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Daunay (30),die in 2004 tot een nieuw persoonlijk record van 32.09 kwam en de voormalige
Roemeense Rodica Moroianu (35). Haar persoonlijk record stamt uit 2002 (32.27). De
Europese inbreng komt verder van de Engelse Jade Wright (22) en de Duitse Michaela
Schedler (23)
Nederlandse atletes
Traditiegetrouw biedt Utrecht elk jaar een Nederlands talent de kans zich te meten met een
internationaal deelnemersveld. Waar vorig jaar Wendy Mullink haar kans kreeg, is dit jaar
Andrea Deelstra (20) aan het deelnemersveld toegevoegd. Anita Looper (29) heeft de laatste
twee jaar met name in de cross de stap gemaakt naar de nationale top. Ze werd in 2004
nationaal kampioene cross en 5000 mtr. Looper wil zich dit seizoen helemaal gaan richten op
de 10.000 mtr (pr 34.58)
Sponsoren
Danzkij de sponsoring van een aantal instellingen is de wedstrijd mogelijk gemaakt. Samen
met de Gemeente Utrecht, de Vereniging Utrecht Sport, David Delta Lloyd Sport, Adidas,
Eurosport en Arcadis wordt inmiddels al nagedacht over een verdere uitbreiding van de
plannen. "Wanneer wij onze plannen verder willen verwezenlijken is er met name meer steun
nodig vanuit het bedrijfsleven", aldus medeorganisator Arjan Pathmamanoharan
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