1988 - 16e Halve Marathon Egmond –
wijziging parcours met primeur businessloop
Het parcours was op verzoek van het PWN
aangepast. Door de groei van de laatste
jaren moesten ruimere paden in het parcours
opgenomen worden, zodat diverse heuvels
moesten vervallen. Jammer voor de entourage, maar het was niet anders. De loop was nu
sterk afgevlakt. De reacties in de pers waren
wisselend. Enerzijds artikelen met als kop
‘Loopfeest in Egmond waanzinnig populair’.
Anderzijds werd gesproken over een afgevlakte kustrace die veel van z’n charme had verloren. Deze gedachte werd nog versterkt door
de milde weersomstandigheden en het dus
duidelijk niet aanwezige barbaarse karakter.
Primeur bij deze 16e Halve Marathon was
het idee te komen tot een Businessloop. De
achterliggende gedachte was bedrijven meer
te interesseren voor dergelijke evenementen
en later mogelijk voor sponsoring. De kosten
voor deelname aan de Businessloop bedroegen 1000 gulden. Een fors bedrag, waardoor
het experiment niet bij voorbaat geslaagd leek.
Totaal tien bedrijfsteams deden deze eerste
keer mee. We waren er heel tevreden mee en
besloten direct al dit experiment door te trekken naar de Dam tot Damloop. En toen bleek
al gauw dat dit idee tot een uniek succes zou
gaan leiden …

1989 - 17e Halve Marathon van Egmond –
Le Champion sponsort …
Bij de 17e Halve Marathon in Egmond op 8
januari 1989 waren we er niet in geslaagd
een opvolger voor Nationale-Nederlanden als
hoofdsponsor te vinden.
Positief gezien gaf dat een unieke kans om
startnummers met de naam LE CHAMPION
in te zetten. En onze vereniging Le Champion
uitgebreid ook met clubvlaggen te promoten.
Een idee ‘sponsoring omgekeerd’ werd ook
uitgevoerd.
We besloten nu publiciteit voor ideële instanties te maken. Instanties als Greenpeace,
Amnesty International, Foster Parents, Terre
des Hommes en World Runners kregen alle
mogelijkheden bij de Halve Marathon promotie
voor hun organisatie te maken.

1992 - 20e Halve Marathon Egmond

1994 Egmond

Afscheid na deze 20e Halve Marathon in Egmond namen wij onder meer van onze vaste
speaker Cees de Ruijter. Vanaf de beginjaren
was hij in Egmond tot volle tevredenheid speaker geweest. Eerst altijd alleen, later samen met
Frans Heffels. Cees de Ruijter was een echte
sfeermaker en heeft zijn deel bijgedragen aan
het succes wat deze halve marathon nu heeft.

De 22e Nike Halve Marathon vanuit Egmond.
De naam geeft al aan dat toch weer een
hoofdsponsor was gevonden. Een combinatiecontract voor drie jaar was afgesloten met Nike
voor zowel de Halve Marathon Egmond als de
Dam tot Damloop. Een prachtig succes, waar
ieder dan ook heel blij mee was. Deze 22e
editie werd zeer verrassend gewonnen door
John Kiprono. Vooral verrassend omdat hij niet
tot de genodigde lopers behoorde. Bij de vrouwen was de overwinning van Tegla Loroupe
geen verrassing. De loop was uitermate zwaar
door weinig strand waardoor gedeelten door
het water gelopen moest worden. “ … De wind
kwam uit het zuiden en het opkomende water
zorgde voor een smalle strook zand. Mul zand,
wat ploeteren voor velen betekende. Menigeen
was daarbij niet te beroerd om dan maar een
stuk door het water te lopen. De laatste zeven
kilometer was met recht een cross in een halve
marathon. Onwaarschijnlijk zwaar en velen
zullen beslist de gedachte gehad hebben nooit
meer naar dit evenement terug te keren. Maar
wanneer je dan eindelijk het strand verlaten
hebt en ploeterend op je tandvlees, aangemoedigd door het duizendkoppige publiek,
de laatste meters naar de finish aflegt, krijg je
een voldaan gevoel over je heen, dat je nog
tot voor de finish tot andere gedachten brengt.
Zo’n evenement en zulke omstandigheden
moet je als sportman waarderen. Zoiets moet
je meegemaakt hebben en zal je beslist nog
vaker willen meemaken … “

Ook over deze editie schreef de pers weer menig uitgebreid verhaal en vooral de aandacht die
de landelijke pers aan dit evenement besteedde
viel in positieve zin op. Ook de Hardloopkrant
berichtte uitvoerig en hieruit citeren we: “…
Waar andere loopevenementen het steeds
moeilijker krijgen om in de belangstelling van het
loopvolk te blijven, is het in Egmond nog steeds
hosanna. Dit jaar werd zelfs, zij het nipt, een
recordaantal deelnemers genoteerd. Egmond
heeft uiteraard het probleem dat de bereikbaarheid moeilijk is, als vele duizenden mensen
tegelijkertijd erin of eruit willen, daarom is een
verdere uitbreiding van het deelnemersaantal
dan ook niet zo zeer te verwachten.
Maar dat hoeft ook helemaal niet. Egmond
barst een dag lang van de sfeer. De duizenden
lopers en tienduizenden toeschouwers zorgen
voor een prachtige ambiance. Op die zondag
in januari is Egmond een hardloopoord. Het is
een jaarlijkse reünie voor lopers. Het klimaat is
de laatste jaren dan wel minder geworden en
het parcours een stuk begaanbaarder, maar het
Elfstedengevoel blijft toch immer door Egmond
waren. En dan is het toch wel zo leuk als het
een graadje of acht boven nul is …”

