Hedlich Waarde
Ik verhuisde eind jaren tachtig vanuit Suriname naar
Sint-Maarten en nam daar actief deel aan de lokale
wedstrijden. Een paar keren vertegenwoordigde ik StMaarten bij de Schottegatloop. In 1993 verhuisde ik
naar Curaçao en sloot me aan bij de Road Runners Club
Korsou.
Ik heb aan vrijwel alle wedstrijden van de RRCK
meegedaan.
Mijn beste tijd bij de Schottegatloop was 1:13.
Ik doe intussen al langer dan dertig mee aan
lange afstand hardloopwedstrijden.
De meeste lopers kennen mij als Baloi.
Hoe kom ik aan deze naam vraagt u?
Simpel, mijn achternaam is Waarde, in het
Engels Value. Waarde in het Engels uitspreken
is lastig en al gauw werd er op St. Maarten Baloi
(lijkt een beetje op Value) van gemaakt.
Goede herinneringen heb ik aan ons Road Test
team.
Het idee van het team is ontstaan bij de
Ekidenloop. Dit is een marathon die je met een
team loopt.
Met collega’s van mijn toenmalige werkgever,
de Antillen, hebben wij toen een team
gevormd.
Dat team beviel goed en wij zijn daar mee
doorgegaan.
Ook toen de Antillen werd overgenomen door
de Curaçaose Wegenbouw Maatschappij
werden wij vanuit de firma ondersteund.
Het originele team bestond uit Peter Koper,
Carlos Angelica (Papito), Moises Juliana (Moi),
Francis Elvia en ikzelf.
Als Road Test Team hebben we vele jaren
meegedaan met de St-Maarten “around the
island run”.
Dit is een wedstrijd van veertig kilometers die
je met een team van tien personen moet
afleggen.
Het team moest bestaan uit twee dames en
acht heren. Edwin en ik stelden dan het team
samen.

De dames die mee zijn geweest zijn Gieny van
Niejenhuis, Jantje Slange en Margreet Lukan.
Ook jongere veelbelovende lopers namen we
in het team op, waaronder Marvyn Josefa.
Ik heb het altijd belangrijk gevonden jonge
lopers te motiveren en bij te staan in hun
sportontwikkeling.
Edwin Lopes Ramirez is een grote inspirator
voor mij geweest.
Hij was onze trainer en vele lopers zijn door
zijn trainingen omhooggeschoten.
Naast de donderdagavond trainden we op
dinsdag en zaterdag onder leiding van Edwin.
Op dinsdagen in en rond Julianadorp (Malpais
en Vaersenbaai) deden we intervaltrainingen,
liepen de berg bij Julianadorp op en
krachtoefeningen. Zaterdag liepen we lange
afstanden.
Met een uitgebreid Road Test team hebben wij
meegedaan met de halve en hele Srefidensie
marathon in Paramaribo (Suriname) in
november 2007.
Met Martin Eekhof, Tito Libert, Carlos Angelica,
William van Heyningen, Diello Arvelo en
Angeles Steenbergen hebben we de halve
marathon gelopen.
Herman Couperus, Jan Steenbergen en Franklin
Margaritha hebben aan de marathon
meegelopen.
Op Curaçao heb ik in 1999 aan de eerste
marathon meegedaan. Ik heb toen een tijd van
3:24 geregistreerd.
De party’s na de donderdagavond trainingen
waren reuze gezellig, de after-party’s
eindigden vaak in de vroege uurtjes bij de een
of andere snack.

Het mooie van de RRCK vind ik nog altijd de
saamhorigheid; het maakt niet uit of je
hoog/laag geschoold bent of Europese
Nederlander of Yu di Kòrsou bent, we zijn één.
We jutten elkaar op tijdens de race en drinken
daarna samen een biertje.
Tegenwoordig wandel ik af en toe, aan
hardlopen kom ik vanwege allerlei kwaaltjes
niet meer toe.

