Tito Libert
Tito vertelt dat hij niet altijd een hardloper is geweest.
Voordat hij op Curaçao is komen wonen heeft hij zo’n 3
jaar aan Karate gedaan.
Toen hij op Curaçao is komen wonen is hij begonnen
met hardlopen om zijn conditie op peil te houden.

De eerste hardloopwedstrijd waaraan hij ooit
heeft deelgenomen was er niet een van de
Road Runners Club Korsou maar eentje van
ca. 13 km, georganiseerd door Mundial, die
eindigde in Mundu Nobo.
Tito heeft vrijwel vanaf het begin in 1981
meegetraind met de Road Runners Club
Korsou en hij heeft veel waardering voor
Edwin Lopez Ramirez die destijds de
trainingen verzorgde en ook op zaterdag
vanuit zijn huis in Julianadorp met goede
lopers van de club trainde.
Hij kan zich niet meer herinneren wanneer hij
precies lid van de RRCK is geworden.
Trainingsschema:
Tito liep indertijd 5 maal per week 10 tot
15 km. Toen hij pas op Curaçao woonde
was hij werkzaam bij de DOK
maatschappij als schrijnwerker en hij liep
regelmatig na het werk van de DOK
maatschappij terug naar zijn huis op Boka
St. Michiel.
-

-

In de tijd dat er triatlons georganiseerd
werden ging hij hiernaast ook op
maandagmiddag zwemmen met de groep
van Martin Eekhof op Boka en hij fietste
de triatlon route van Boka op
woensdagmiddag.
Tegenwoordig loopt Tito nog 2 maal per
week op dinsdag en donderdag 5 tot 6 km
en hij zwemt nog op maandagmiddag.

De beste prestaties uit zijn loopcarrière
waren:
- hij won de Schottegatloop in 1999 in een
tijd van 1:08:51.
- hij heeft de ronde Klip Loop (“Klip Kleun”)
een keer gelopen in 17 minuten.

Tito merkt op dat hij in 1999 een ingezonden
stuk heeft geschreven over de
Schottegatloop. Dit moet in het clubblad uit
die tijd nog wel terug te vinden zijn.
Een typisch iets van Tito is ook dat hij
indertijd regelmatig op blote voeten liep.
Tito heeft de sfeer bij de trainingen en de
verschillende hardloopwedstrijden en
funruns altijd als fantastisch en heel gezellig
ervaren. Vooral ook bij de Breakfastloop en
de Moddercross, waar de lopers met hun hele
gezin heen kwamen.
Tito schroomde ook niet om als lid een
helpende hand uit te steken bij de organisatie
van de verschillende evenementen.
-

Zo heeft hij jarenlang de welbekende
Road Runners soep opgehaald vóór de
wedstrijden. Toen Tito geen pick-up meer
had is deze taak overgenomen door
Argimelo (“Micho”) Nahr samen met Tito.

-

Achteraf de overgebleven soep afleveren
bij sociale instanties, zoals bijvoorbeeld
huize Hebron.

-

Ook hielp hij trouw bij het opzetten en
afbreken/opruimen van de finish. Hij
geeft aan dat ook Hedlich Waarde (bij de
clubleden beter bekend als “Baloi”) altijd
aanwezig was om hierbij een helpende
hand te bieden.

Tito geeft aan dat Hedlich Waarde (“Baloi”)
ook veel jonge lopers heeft geïnspireerd om
fanatiek te trainen. Ze mochten dan mee met
“the Road Test Team” naar St. Maarten. Dit
werd gesponsord door “De Antillen”
wegenbouwmaatschappij, waar “Baloi”
werkzaam was.

