“Als ik wil nadenken,
ga ik even rennen”
Jelle Coen Bijlsma zoekt fysieke uitdaging
In veertig uur tijd 172 kilometer lopen over veredelde geitenpaadjes. “Je moet een beetje
gek zijn om dat te doen”, zegt Jelle Coen Bijlsma over zijn ultraloop rond de Mont Blanc.
Hij heeft fysieke uitdagingen echter ook gewoon nodig om goed te kunnen functioneren.
“Als ik wil nadenken, ga ik even rennen.”

Het wordt omschreven als de moeilijkste hardloopwedstrijd van Europa: de Ultra Trail du Mont Blanc, die voert van het Franse Chamonix
via Italië en Zwitserland terug naar Frankrijk. Jelle Coen Bijlsma liep
hem afgelopen zomer. Een dikke 100 mijl (172 kilometer) over bergpaadjes, waarbij hij in totaal een hoogteverschil moest overbruggen
van 11.000 meter, en dat alles binnen maximaal 46,5 uur. Een selecte
groep van 2300 ultralopers uit 83 landen mocht eraan meedoen.
Bijlsma heeft zich vier jaar lang grondig voorbereid op deze uitputtingsslag door veel te lopen en sober te leven. En uiteindelijk ‘viel het
mee’, al moest hij wel onderweg zijn strategie bijstellen. “Ik had me
voorgenomen om niet te gaan slapen. Op vrijdagavond ben ik gestart, op basis van een schema met een finishtijd van 34 uur. Dat leek
mij haalbaar, maar na 80 kilometer lopen was ik helemaal gaar en heb
ik besloten om anderhalf uur te gaan slapen. Mijn lichaam gaf aan dat
het nodig was. Toen ik wakker werd, was ik me er weer goed van bewust wat slaap met je doet. Ik was zo fris als een hoentje. Met mijn
verzorger, die ik bij elke post ontmoette, heb ik toen afgesproken dat
ik op de rest van de route na elke vijf à zes uur lopen een uurtje zou
gaan slapen. Ik heb mijn doel dus moeten bijstellen en heb een
nieuw schema gemaakt. Maar ik was er relaxed onder. Uiteindelijk
ben ik zondag om twaalf uur gefinisht, in een tijd van 41 uur.”
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Bijlsma is erg blij met zijn prestatie. “Ik ben gelukkig niet gevallen,
ook al loop je een deel in het donker en over veredelde geitenpaadjes. Ik heb geen moment getwijfeld dat ik het zou halen. De tijd vind
ik niet zo belangrijk. De winnaar liep hem in 22 uur, maar dat was
een prof die zich jaarrond alleen op de sport richt. Ik heb mijn werk
en mijn gezin. Met 100 tot 120 kilometer trainen in de week hield het
voor mij wel zo’n beetje op.”

Pippi Langkous
Wat bezielt hem eigenlijk om zo veel van zichzelf te vragen? Hij glimlacht: “Je moet een beetje gek zijn om dit te doen. Het is een stukje
spanning, jezelf prikkelen. Een beetje zoals Pippi Langkous het zegt:
ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan.” Bijlsma
was altijd al een sporter en ook zijn achtergrond als marinier verklaart het één en ander. Daar draait het om fysiek en mentaal uithoudingsvermogen, het uiterste van jezelf vragen. Toen hem tijdens
de opleiding werd gevraagd waarom hij op een dag niet zo’n beste
tijd liep, antwoordde hij dat hij die week de Elfstedentocht had
geschaatst. “Het was waar, maar ze geloofden me eerst niet.”
Bijlsma schat dat hij momenteel zo’n tien à vijftien uur in de week
traint. Het kost hem niet veel moeite om daar tijd voor te vinden.

Jelle Bijlsma BV
Jelle Bijlsma BV is sinds de oprichting in 1961 uitgegroeid
tot een belangrijke regionale speler in de grond-, weg en
waterbouwsector. Eén van de visitekaartjes van het F riese
familiebedrijf is de vloot met rupsdumpers die ervoor
zorgt dat er ook op lastig bereikbare plekken a
 ltijd kan
worden gewerkt. Het bracht het bedrijf ook al ver b
 uiten
Friesland. Baggerwerken en saneringsoperaties vormen een ander belangrijk deel van de werkzaamheden.
Verder is het bedrijf actief in sloopwerken, groenonderhoud en transport. Agrarisch loonwerk zit niet in het
pakket, uitgezonderd grondwerk en transport. Er werken
ongeveer 120 mensen bij Bijlsma. De hoofdlocatie is in
Gytsjerk. Daarnaast opereert het bedrijf vanuit een tweede locatie in Kootstertille.

Hij heeft zijn leven erop ingericht. “Er zijn voor mij drie dingen
belangrijk: mijn gezin, mijn werk en trainen. In die volgorde. Alle andere dingen zijn voor mij al snel bijzaak. Ik stem mijn sociale agenda
af op de sport en vermijd het liefst verjaardagsfeestjes. Mijn vrouw
weet hoe ik in elkaar zit en accepteert dat gelukkig. Eigenlijk ben ik
een beetje asociaal dus. Voor mijn gezin maak ik echter tijd. Mijn
werk heb ik zo ingericht dat ik vrijwel altijd weg kan. Dat heb ik moeten leren. Mijn vader was nog van de oude stempel. Die wist alles en
deed alles. Ik heb leren loslaten, door meer verantwoordelijkheden
bij mijn mensen neer te leggen. Dat kan natuurlijk ook vanwege de
grootte van ons bedrijf, maar je moet daar zelf ook een drempel
voor over.
Sinds twee jaar is hier een bedrijfsleider. Pas toen hij er was, ben ik
voor het eerst zonder laptop op vakantie gegaan. Inmiddels heb ik
alle alerts op mijn telefoon standaard uit staan, inclusief WhatsApp
en e-mail. Net als bij de mariniers wil ik mijn mensen instrueren en er
dan op kunnen vertrouwen dat ze hun ding doen. De meeste mensen vinden dat ook fijn en presteren beter.
Gaat het dan altijd goed? Nee, maar dat gaat het ook niet als je het
allemaal zelf doet.”

Bepakt
In de weken na de Mont Blanc-loop moest zijn lichaam herstellen.
“Je leeft eerst nog een poosje op de adrenaline. Een heerlijk gevoel,
alsof je alles aankunt. Daarna slaat echter de vermoeidheid toe en
moet je heel veel rusten en slapen. Helaas kwam daar meteen het
gezeur over PFAS en stikstof achteraan. Daar heb ik echt van wakker
gelegen, want het betekent nogal wat voor onze sector. Sporten is
dan weer mijn uitlaatklep. Als ik wil nadenken, ga ik rennen en worden de dingen weer helder.”
De volgende uitdaging staat inmiddels op stapel. Hij maakt deel uit
van het Korps Mariniers, dat een aanval doet op het wereldrecord
om de marathon (42 kilometer en 195 meter) binnen vier uur af te
leggen in volledige gevechtsuitrusting met een zware b
 epakking. In
de voorselectie is hij over, met een groep collega-mariniers van
meest midden twintig. “Jongens die fysiek in de kracht van hun
leven zitten. Hopelijk kan ik ze mentaal hebben”, grijnst hij. “Volgend jaar april wordt de definitieve selectie bekend. Dan hoop ik dat
ik bij de laatste acht zit.”
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