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Arlar in finale van Miss-verkiezing

UITDAGING Op 8 april wordt in het 
Figi Theater in Zeist bekend ge-
maakt wie zich Miss Beauty of 
Utrecht mag noemen. Tot die tijd 
volgen de dertien finalisten work-
shops, een bootcamp en worden er 
acties op touw gezet voor het goede 
doel. ,,Zo hadden wij laatst een vrij-
willigersdag.

We waren niet verplicht om te gaan, 
maar ik vroeg vrij op mijn werk en 
ben toch gegaan. Die dag hebben wij 
enkelen ouderen geholpen en hen 
een gezellige dag bezorgd.
Beetje kletsen en thee drinken en 
de mannen wilde natuurlijk met 
ons op de foto. Ik ben van mening 
dat je als Miss een voorbeeldfunctie 

hebt. Daarom vond ik het belangrijk 
om onze bekendheid, voor zover je 
daarover kunt spreken, in te zetten.”
 
GALA Dat haar leven na april kan 
veranderen, is Arlar zich goed van 
bewust. Momenteel is ze werkzaam 
bij een groot sieradenmerk, waarbij 
ze wordt opgeleid tot manager. ,,Op 
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Amersfoorter loopt marathon in Tokio voor KiKa
daarmee tot nu toe meer dan 70.000 
euro in. In 2017 ga ik de marathon in 
Tokio én Chicago lopen. Ik ben heel 
benieuwd hoe het publiek in Japan 
is. Alle Run For KiKa Marathon 
lopers hebben hun naam in het Ja-
pans op het hardloopshirt, we gaan 
het zien of het publiek ons succes 
gaat wensen.’’
De la Fuente omschrijft zichzelf niet 
als ‘snelle loper’. ,,Eerder een mid-
delmatige, maar het gaat wel steeds 
sneller. Over mijn allereerste ma-
rathon in Spijkenisse deed ik meer 
dan 4,5 uur, ik was kapot. Inmid-
dels gaan de marathons wel sneller, 
vooral door veel en intensief te trai-
nen. Ik hoop daarom mijn persoon-
lijk record, 3 uur 41 minuten, gelo-
pen tijdens mijn laatste marathon te 
verbreken. Het allermooiste zou zijn 
om onder de 3 uur en 30 minuten te 
duiken.’’

Om aan geld te komen heeft de 
Amersfoortse hardloper diverse ac-
ties op touw gezet. ,,Naast de bijdra-
ges van bedrijven, familie en vrien-
den zamel ik in supermarkten geld 
in door middel van statiegeldbon-
nen. Ik heb daarnaast onder andere 
chocoladebonbons verkocht en ga ik 
later dit jaar twee sponsorlopen or-
ganiseren.’’

MoUNT FUJI De la Fuente vertrekt 
vandaag, 22 februari, en komt op 
woensdag 1 maart weer terug. ,,Ik 
zal in Japan ook Mount Fuji gaan be-
kijken en nog vele andere highlights 
zien. Op de zondag is de marathon, 
er doen meer dan 30.000 hardlopers 
aan mee.’’

De marathon in Tokio is niet het 
einddoel voor de Amersfoorter. ,,Ik 
ga zeker door met hardlopen, het 
lopen bevalt me al jaren heel goed. 
In oktober van dit jaar hoop ik de 
marathon van Chicago uit te lopen. 
Mijn einddoel is om in april van 2018 
de marathon in Boston te lopen en 
zo alle zes de World Marathon Ma-

jors te voltooien. Wat zou het mooi 
zijn om daar over de finish te komen 
en te kunnen zeggen dat je in zes 
jaar met zes marathons meer dan 
100.000 euro hebt ingezameld voor 
Stichting Kinderen Kankervrij. Dat 
is eigenlijk mijn droom.’’

STeUNeN De la Fuente betaalt zelf 

De la Fuente 
droomt van 
100.000 euro 
voor goed doel
AMerSFoorT Ramon de la Fuente 
uit Amersfoort vertrekt vandaag sa-
men met zestig KiKa-runners naar 
Tokio. In het land van de rijzende 
zon wil hij op zondag 26 februari 
hardlopend de marathon voltooien. 
Het wordt alweer zijn vijfde mara-
thon voor KiKa.

De Amersfoorter legt uit waarom hij 
juist voor KiKa loopt. ,,Marathons 
lopen voor KiKa is een uit de hand 
gelopen hobby van me en de inza-
meling voor KiKa ook. Ik wil het 
liefst een bijdrage leveren aan een 
fantastisch doel: een grotere over-
levingskans voor kinderen. Ik heb 
zelf twee lieve, gezonde dochters 
en ik kan me er geen voorstelling 
van maken wat het zou betekenen 
als er bij hen kanker geconstateerd 
zou worden. Iedereen kent in zijn 
omgeving wel mensen die aan kan-
ker lijden of hieraan zijn overleden. 
Daarom is het van belang dat er 
voor alle varianten een behandeling 
wordt gevonden. Dit gun je iedereen 
en kinderen in het bijzonder.’’

GrAND SLAMS De zes World Mara-
thon Majors voor KiKa lopen, zeg 
maar de Grand Slam van de mara-
thons, dat is het doel. ,,Ik liep al eer-
der de marathons van Berlijn, New 
York en London voor de Stichting 
Kinderen Kankervrij en zamelde 

 p Vandaag vertrekt Ramon de la Fuente uit Amersfoort samen met een 60-tal KiKa-runners naar Tokyo.

mijn werk vinden ze het geweldig 
dat ik aan de verkiezing mee doe. 
Ook als ik win, blijf ik hier zeker 
werken. Ik heb het naar mijn zin, 
werk met mensen en krijg van mijn 
baas mooie uitdagingen.”
Ondanks dat de finale nog ver weg 
is, bereidt Arlar zich al voor op de 
grote dag. Zo traint ze drie dagen in 
de week met een personal trainer en 
is de gala-jurk ook al aangeschaft.
,,Een schitterende jurk die van zil-
ver overgaat naar blauw. Een mooie 
diepe V-hals maakt het helemaal 
af.”
 
GeeN SPANNING Daarnaast zet zij 
zich ook in voor het goede doel dat 
verbonden is aan de verkiezing. 
,,Voor Stichting Haarwens ga ik een 
flessenophaalactie starten. Je bent 
daar niet toe verplicht, maar ik zet 
mij er graag voor in. Het is namelijk 
mooi dat ik in de finale sta en ik wil 
de maatschappij ook wat bieden. 
Aan alleen maar mooi zijn en niets 
doen heeft niemand iets.”
Stemmen heeft de 23-jarige inwo-
ner van Amersfoort ook nodig. Door 
‘Poll Utrecht Manon’ naar 3010 te 
sms’en, krijgt ze een stem. Deze tel-
len voor twintig procent mee met de 
eindbeoordeling. ,,Maar”, wil ze be-
nadrukken, ,,het kost 1,10 euro. voor 
een stem. Als men van plan is om te 
stemmen, doe het dan één keer, het 
is anders ook zonde van je geld.”
Spanning voor de finale kent Arlar 
niet. ,,Ik heb er juist zin in. 
Mijn kansen inschatten vind ik las-
tig. Ik ga er gewon van genieten en 
afwachten wie de jury kiest.”

zijn reis en verblijfskosten, dus alle 
donaties gaan naar KiKa. Hij roept 
iedereen op om zijn actie te steu-
nen. ,,Doneren kan via mijn website 
going42.com. Of wil je misschien 
zelfs ook eens hardlopen voor 
KiKa? Zie voor meer info: www.
runforkikamarathon.nl of op www.
runforkika.nl.’’ 

Amersfoortse 
heeft de ‘beauty 
and the brains’
Jeroen van der Veer
 
AMerSFoorT Hoe je het wendt of 
keert; een modellenwedstrijd is 
vaak een vleeskeuring en die ge-
dachte had de Amersfoortse Manon 
Arlar ook. Toch doet de 23-jarige 
mee met de Miss Beauty of 
Utrecht-verkiezing. Ze hoopt hier-
mee het vooroordeel weg te nemen. 
Inmiddels is zij doorgedrongen tot 
de finale en daarbij wil ze op diverse 
manieren opvallen.
 
Via Facebook werd ze door ken-
nissen aangespoord om zich op te 
geven voor de verkiezing. Hierbij 
kwam de inwoonster van het Soes-
terkwartier direct door de eerste 
castingsronde. ,,Ik gaf me op zonder 
er veel van te verwachten. Tot ik het 
bericht kreeg dat ik door was. Vanaf 
dat moment is het echt gaan leven 
en nu wil ik winnen ook.”

De zelfverzekerde Arlar overleefde 
vervolgens ook de voorronde. Daar-
bij moest ze zichzelf in een gala-jurk 
hijsen en zichzelf showen. Daarna 
volgde een bikini-ronde en moest 
de twintiger ook Engels spreken. 
,,Als je Miss Utrecht wordt, kan je 
ook internationaal gaan. Dan moet 
je natuurlijk wel een woordje Engels 
spreken. Of die dag onwennig was? 
Welnee, helemaal niet. Ik vond het 
super leuk om te doen.”

 p De 23-jarige Manon Arlar kent geen spanning voor de finaledag: ,,Ik heb er juist heel veel zin in.”
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