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Gerda loopt met Olympische vlam - 22/03/2012
SCHELLE - Gerda Andries (47)
uit Schelle mag op 15 juniin het
Engelse Morpeth een stukje lopen
met de Olympische vlam. Die is
dan op weg naar Londen voor de
Olympische Spelen. Ze is één van
de weinige Belgen en buitenlanders
die werd uitgekozen om met de
vlam te mogen lopen.
Haar nominatie om een stukje met
de Olympische vlam te mogen
lopen dankt Gerda Andries,
ambtenaar op het Schelse
gemeentehuis en moeder van drie
kinderen, aan haar man Luc. Die
stuurde vorig jaar stiekem haar
kandidatuur in. Gerda is één van de
weinige Belgen en buitenlanders bij de 7.300 uitverkorenen die met de Olympische vlam
mogen lopen.
'Ik was heel verrast, maar ook heel blij. Ik ben mijn man enorm dankbaar. Dit is een droom
die werkelijkheid wordt. Ik zal op 15 juni in Morpeth, op weg naar Newcastle, met de vlam
mogen lopen. Ik mag misschien maar 300 of 500 meter met die vlam lopen. Maar hoe kort
ook, ik zal heel intens genieten van dat moment', weet Gerda nu al.
De Olympische vlam wordt op 18 mei aangestoken en start een dag later haar zeventig dagen
durende reis door Groot-Brittannië in Land's End, het meest zuidwestelijke punt. Om op 27
juli, bij de start van de Olympische Spelen, in Londen aan te komen.
Na een cursus Start-to-run begon Gerda zeven jaar geleden intensief aan atletiek te doen. Ze
legt zich vooral toe op de vijf- en de zevenkamp en begon vorig jaar ook met de 400 meter
horde. 'In die discipline verbeterde ik dit jaar al het Belgisch record bij de masters (45plussers, nvdr) met drie seconden. Deze zomer hoop ik, bij het Europees kampioenschap, op
het podium te staan', blikt Gerda ambitieus vooruit.
Gerda brak bij de masters al een aantal Belgische records. Op de 4 x 200 meter indoor in
Gent behaalde ze ook een zilveren Europese medaille. 'Ik had als kind al graag atletiek willen
doen. Maar dat kon toen niet. Ik moest, samen met mijn broers en zussen, naar de Chiro.'
Toen de jongste dochter Joke aan atletiek begon te doen, volgden haar mama, haar papa en
haar broers al snel. Nu doet het hele gezin aan atletiek. Vader Luc en zoon Bob (18) doen aan
steeple en langeafstandslopen. En oudste zoon Jeroen (21), dochter Joke (14) en Gerda doen
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meerkamp.
'Ik train op maandag, woensdag en vrijdag. Bij de club AVKA, de Atletiekvereniging
Kontich-Aartselaar, geef ik ook twee keer per week jeugdtraining. En ook op zondag is er
bijna altijd wel een wedstrijd of een extra training. Deze zomer wil ik me ook wagen aan het
wereldkampioenschap dertienkamp, dat op 30 juni en 1 juli in Turnhout plaatsvindt', zegt
Gerda nog.

Kristof Lauwers
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