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Diana Gorter en Tonny Blom van het ZSC 
Oceanus/ Multi Triathlon Team uit Aalsmeer 
stonden op 12 oktober aan de start van de 
Ironman World Championships in Kona, Ha-
waii (VS). Tonny finishte in een tijd van 10.15 
uur en werd daarmee de 200ste Nederlander 
die in de afgelopen 35 jaar de streep haalde in 
Kona. Voor Diana Gorter was het haar debuut 
op de hele triathlon en ze finishte in een tijd 
van 10.35 uur, goed voor een 13e plaats in 
haar leeftijdscategorie.Hierbij haar verslag.

De Ironman op Hawaii is voor iedere triatleet het 
Mekka van de triathlonsport. Daar begon het 35 
jaar geleden allemaal met een wedstrijd over 
3,8km zwemmen, 180km fietsen en 42,2km lo-
pen. Waar bij de eerste editie in 1978 nog slechts 
een handje vol atleten aan de start stond, zijn dat 
er tegenwoordig ruim 2000. Voor die 2000 triat-
leten, afkomstig uit meer dan vijftig landen, zijn 
5000 vrijwilligers in touw. De 35ste editie van het 
WK Ironman op Hawaii is daarmee ondertussen 
uitgegroeid tot één van de grootste internationale 
sportevenementen in de wereld. 

Tien jaar geleden kwalificeerde clubgenoot Frans 
van Heteren zich en reisde ik met mijn man mee 
als supporter. Op dat moment had ik nooit durven 
dromen 10 jaar later zelf aan de start te staan. 
Met een gezin en een baan was trainen voor 
halve triathlons al meer dan genoeg, de Ironman 
in Hawaii leek dan ook onmogelijk ver weg. Toch 
kwam het ineens dichtbij toen ik mij dit jaar met 
een groepje clubgenoten had ingeschreven voor 
de Halve Ironman in Wiesbaden. Vlak nadat we 
ons hadden ingeschreven hoorden we dat daar 
een paar slots (kwalificities) voor de Ironman 
Hawaii te behalen zouden zijn. Het gebeurt 
zelden dat je je op een halve Ironman in Europa 
kan kwalificeren en voor mij dus een unieke 
mogelijkheid om zonder een hele triathlon gedaan 
te hebben toch op Hawaii terecht te komen. De 
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wedstrijd in Wiesbaden verliep goed en ik finishte 
als vijfde dame in mijn leeftijdscategorie. Dit bleek 
later die avond goed voor een Hawaii-kwalificatie. 
Een grote droom ging in vervulling! 

Op dat moment had ik nog twee maanden tot 
de start van de Ironman in Hawaii, volgens mijn 
coach Frank Heldoorn was dat voldoende om een 
mooie en vooral gezonde race te kunnen doen. 
Hij kreeg gelijk, na twee maanden was het hem 
gelukt me goed voorbereid en blessurevrij richting 
Hawaii te laten afreizen. 

Op 28 september stapte ik met vriendin en 
trainingsmaatje Carla van Rooijen, die in 2010 
zelf in Hawaii aan de start stond, in het vliegtuig 
richting Kona. De familie zou een week later ar-
riveren als ik een omvangrijke trainingsweek daar 
achter de rug zou hebben. In totaal stonden er 
dit jaar 18 Nederlanders aan de start, waaronder 
ook clubgenoot Tonny Blom. Hij kwalificeerde zich 
eerder dit jaar tijdens de Ironman in Frankfurt. In 
de week voorafgaand aan de race zijn er verschil-
lende evenementen, de Ironman kids (waarbij 

mijn dochter aan de start stond), de landenparade 
en de openingsceremonie. De sfeer die er hing 
was geweldig en met geen enkele wedstrijd te 
vergelijken. 

Toen brak de wedstrijddag aan. Om 6.30 uur 
startten de professionals, een half uur later de 
2000 agegroupers. Ik voelde me goed en had er 
zin in. Vandaag moest het gebeuren. 
Om precies 7 uur klonk voor ons het kanonschot 
en weg was iedereen. Ik startte rustig, probeerde 
in mijn slag te komen en klappen links en rechs 
te ontwijken. Het ging lekker, ademde rustig en 
probeerde te voorkomen dat ik te veel zout water 
binnen krijgen. Ik kon de boeien goed zien en 
navigeerde rustig door de golven heen. Na 1u10 
stond ik weer op de kant en met een goed gevoel 

begon ik aan het fietsen. We fietsten eerst een 
kleine lus van 10km door het dorp voordat we het 
verlaten lavalandschap in reden. 
Het publiek in het dorp was uitzinnig, gelukkig 
lukte het me om mijn familie tussen al die mensen 
te ontdekken. Mijn benen voelden goed, het 
fietsen ging dus heerlijk. Het was verleidelijk om 
harder te gaan fietsen maar ik hield me aan het 
afgesproken plan. Ik moest ook blijven drinken. 
In de 5.28 uur dat ik op fiets zat, dronk ik in totaal 
8,5 liter! 
De laatste 40km waren pittig, want op dat stuk 
van het parcours hadden we de wind vol tegen. 
Toch voelden de benen nog fris toen ik na 180 km 
van de fiets af stapte en mijn loopschoenen aan 
trok. Op weg voor de marathon, het onderdeel 
waar ik van te voren het meest tegen op zag. 
Ik startte rustig en dronk bij elke mile voldoende 
vocht. De eerste 16km vlogen voorbij, ook al 
omdat dit stuk van het parcrous door het dorp 

ging en je werd gedragen door het enthousiaste 
publiek. 
Daarna volgde een lang, saai en warm stuk over 
de snelweg naar het beruchte Energy Lab. Hier 
ging het pijn doen en kwam het aan op mentale 
kracht. Steeds meer mensen gingen stukjes wan-
delen. De verleiding was groot om ook te gaan 
wandelen, maar ik bleef gewoon doorlopen. 

Op weg naar het Energy Lab kom ik clubgenoot 
Tonny tegen die op zijn weg terug was. Hij liep 
nog goed en zag er fris uit. Na 40 km liep je vanaf 
de snelweg het dorp weer in. Die laastste 2km 
gingen vanzelf. Het publiek stond rijen dik en 
schreeuwde “almost home”! Ik begon te lachen. 
Ik ging het halen en hoe! Ik draaide Alli Drive op, 
de laatste 400 meter parcours. Mijn familie stond 
bij de finish, daar moest ik heen! Na 10 uur en 35 
minuten ging ik lachend over de streep. I did it, 
I’m an Ironman!!


