
In The Picture Bastiaan Winkelaar
november 2016 Mede-organisator 3 bruggen ultra

Mede-oprichter Bee Sports

Bastiaan  Winkelaar  woont  in  Kampen  en  is  werkzaam  als  ambulant  hulpverlener  binnen  de  jeugdzorg.  Hij  is
ondertussen ultraloper, maar hij wil nog steeds een tijd van 2 uur 59 minuten en 59 seconden neerzetten op de
marathon afstand. Hij is getrouwd met de liefste vrouw, die hem alle ruimte geeft om die gekke, lange afstanden te
lopen. In April zal hij tevens vader worden. 

De 3 bruggen ultra was dit jaar weer een succes.
Zijn  er  zaken  die  je  voor  de  volgende  editie
anders zal doen?

De 3 bruggen ultra was zeker weer een succes. We
waren  een  beetje  bang  dat  de  mist  roet  in  het
eten  zou  gooien,  maar  we  kregen  veel  goede
reacties  terug  van  de  lopers.  Het  was  een
mysterieuze, sprookjesachtige omgeving. Dat zijn
omgevingsfactoren waar je niks aan kan doen en
dat maakt het juist ook zo gaaf. Er zijn altijd wel
kleine dingetjes die mis gaan tijdens de wedstrijd,
maar daar hebben de lopers geen last van gehad.
Volgend jaar willen we een dubbele afstand toe-
voegen.  Dat  wordt  dus  130  kilometer.  Verdere
informatie zal nog volgen hierover.

Valt ultralopen goed te combineren met organi-
seren?

De combinatie tussen organiseren en zelf trainen
vind ik wel erg goed. Ik krijg juist inspiratie door
het organiseren van een loop. En tijdens het lopen
kom je weer op duizenden ideeën. Dat maakt het
juist een mooie combinatie. En die combinatie kan
ik  daarbovenop  ook  nog  eens  delen  met  mijn
maatje Erik Kuijer. Ideeën vliegen soms van de ene
kant van de tafel naar de andere kant van de tafel. 

We zien ondertussen meer organisaties van Bee
Sports.  Is  dit  ondertussen  een  full  time  job
geworden?

BEE Sports, wat staat voor Bastiaan en Erik Sports,
brengt de juiste balans in mijn leven. We hoeven
niet  rijk  te  worden.  We  hebben  Bee  Sports
opgericht  omdat  we  plezier  hebben  aan  het

organiseren.  Bijkomend  willen  we  dat  mensen
een mooie dag hebben beleefd. Dat staat vooral
centraal  voor  ons!  Het  is  geen  fulltime job,  net
omdat we het niet voor het geld doen. We doen
het vooral voor het plezier en als we er een aantal
stuivers  aan  overhouden  is  dat  mooi  meegeno-
men.  BEE  Sports  zorgt  ook  voor  tijdsregistratie.
Wij bieden tijdsregistratie tegen een scherpe prijs.
Dat is dan wel een beetje commercieel gericht. 

Jullie richten jullie  specifiek op de ultra organi-
saties. Zijn er plannen voor een 24-uur wedstrijd
of een etappeloop?

We hebben inderdaad wel plannen om een etap-
peloop in de toekomst te organiseren. Over een
24-uur wedstrijd hebben we nog niet gesproken.
Maar deze zal dit jaar georganiseerd worden door
Marathon Plus.

Je zal weldra vader worden. Zal  Erik Kuijer dan
een deel  van je taken overnemen of blijven de
taken verdeeld zoals ze nu verdeeld zijn?

Voorlopig blijven Erik Kuijer en ikzelf dezelfde ta-
ken  uitvoeren.  We  gaan  dus  geen  wijzigingen
aanbrengen aan de taakverdeling.

Bedankt  voor  het  interview  Bastiaan.  Alvast
succes gewenst met BEE Sports en je persoonlijke
loopcarrière. We wensen je vrouw ook een voor-
spoedige bevalling toe. 

Kevin Simons
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