
Premium

Als voorbereiding op de halve marathon van Egmond en die van Schoorl begin

volgend jaar, verscheen de Haarlemse aan de start van de KAV Holland Cross op het

terrein rond Wheelerplanet Spaarndam. Ze was op het hobbelige en blubberige

parcours 5.500 meter direct de beste. In het seizoen 2019-2020 won zij al het
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een goede afwisseling. Al zijn het zeker niet mijn favoriete wedstrijden. Ik ben altijd

bang om te vallen en loop dus nogal voorzichtig. Dat kost veel kracht.”

Kroon verbaasde haar omgeving én zichzelf toen zij op haar dertigste begon met

hardlopen en direct ging als een speer. „Ik blijk van nature heel soepel te lopen.

Daardoor gaat het mij gemakkelijk af. Al zijn de goede resultaten in de voorbije jaren

het gevolg van keihard werken. Consequent vier keer in de week trainen.”

Uit haar PR op de marathon blijkt dat Lineke Kroon (43) welbeschouwd een

toptalent is. „In 2019 liep ik in Frankfurt 2.58.22. Met het gevoel dat het nog sneller

kon.” Dat Kroon wellicht een succesvolle sportcarrière is misgelopen, deert haar niet.

„Als ik jaren eerder was begonnen, dan had ik mijn man niet ontmoet aan de bar van

onze studentenvereniging.” Ze kreeg met hem twee kinderen.

Een recente carrièreswitch heeft het Haarlemse krachtmens als geschiedenisdocente

doen belanden op een middelbare school in Bergen. „Heel erg leuk om voor de klas te

staan.”

Haar stage bracht zij vorig jaar door op het Haarlemse lyceum Sancta Maria. Ze nam

er meteen maar even deel aan de jaarlijkse bosloop. Ze was er toch. Op één na liet zij

alle leerlingen achter zich.

Toch beweert Lineke Kroon met droge ogen dat winnen er voor haar nauwelijks toe

doet. Hoe komt het dan dat zij zondag als eerste over de streep vloog tijdens de KAV

Holland Cross? „In de slotfase zag ik dat er nog twee vóór mij liepen. En ja, dat was

nou ook weer niet de bedoeling.”
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