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Hoe het begon: eens een marathon lopen.   
Ergens in ons hoofd was er een stemmetje: om 1x een marathon te lopen. Kunnen we dit ook? En 

dan hebt je het er weleens over met andere leden die al eens een marathon hebben gelopen. Hoe 

deed jij dat? Welke is de leukste, de mooiste? November vorig jaar werd het meer van “zullen we het 

maar eens proberen” Als we nou eerst een schema hebben. Wat doe je dan! Magriet inschakelen! Zij 

heeft voor ons een schema gemaakt die met 3x trainen in de week een marathon haalbaar zou 

moeten zijn. Door dit schema kregen we vertrouwen “dit kunnen wij toch ook” Hierna maar eerst 

een hotel dichtbij de start en finish uitgezocht en geboekt. (We konden ons nog niet eens inschrijven 

voor de marathon zelf)  

De voorpret werd alleen maar groter toen we eind November ons dan in konden schrijven. Op 5 

december hebben we middels een mooi Sinterklaasgedicht het aan onze hardloopmaatjes van de 

dinsdag/zondag bekend gemaakt. We moesten immers apart van ons “groepje” gaan trainen om ons 

voor te bereiden op de Marathon van Rotterdam. We gaan het doen! In deze aanloop hebben eerst 

Dik en Nicole en later ook Lineke zich aangesloten, ze hadden nog iets af te maken daar in 

Rotterdam. In januari zijn we daadwerkelijk begonnen met trainen volgens het schema van Magriet. 

Vele gezellige kilometers volgden.  

Af en toe hebben we wat bijgeschaafd in het schema en moest er wat geschoven worden door werk, 

storm of een vakantie en zorgde ook nog een coronabesmetting voor nieuwe aanpassingen en 

uitdagingen. De een worstelde met hoe ziek word ik? en de ander met nu moet ik alleen de lange 

afstanden gaan lopen. Dit stond niet in ons schema! De lange afstanden was al een uitdaging op zich 

als je dit alleen doet maar zeker als je gezondheid je wat in de steek laat, bij Anita de conditie na 

corona en bij mij mijn darmziekte. Tijdens de lange afstanden is er ook de uitdaging met voeding. 

Wordt het repen of gelletjes? Gaandeweg maar proberen en leren. Wat voor de een werkt, werkte 

dus niet goed voor de ander. 



En dan zijn de trainingen gedaan. Rust! 

 
In de 2 weken vooraf aan dé marathon wordt de spanning merkbaar. In deze weken RUST ontstaat er 

een soort van onrust: heb ik wel genoeg getraind? was die laatste training wel goed genoeg? Ga ik 

het redden zonder te veel in de bosjes te moeten zitten? zijn er dixies onderweg? is het wel 

verstandig om op het laatst nog te switchen van voeding voor onderweg en gaan we dit echt doen, 

het komt nu wel heel dichtbij! naar “we hebben het nog nooit gedaan dus we denken dat we dit wel 

kunnen. Samen kijken naar het parcours en uitzoeken wat er dat weekend allemaal is en wat we 

gaan meemaken. Iedereen geeft je nog wat tips en adviezen her en der, de een zegt dit en een ander 

zegt dat.  De voorpret wordt iets van zenuwachtigheid naar ik ben er klaar voor: ik wil nu wel gaan.  
Op naar Rotterdam. 
Zaterdagochtend zijn we dan met ons zessen (Janneke gaat mee als onze grootste Fan) vertrokken 

naar Rotterdam. We hadden een hotel geboekt op 7 minuten lopen van het station en dichtbij de 

start en finish op de Coolsingel. Daar ingecheckt en onze spullen op de kamers gebracht. Anita en ik 

kwamen in een sauna terecht, de verwarming stond op 32 graden, na dit gemeld te hebben zijn we 

richting de expo gegaan in het WTC-gebouw. Hier konden we onze startnummers ophalen. Natuurlijk 

ook een bezoekje aan de expo kon niet ontbreken. Daarna zijn we nog even over de Coolsingel langs 

de finishboog en de startvakken, de vele dixies naar de Erasmus brug gelopen S ávonds gezellig eten 

en nog even kletsen in de 

eetzaal van het hotel met 

een kop koffie/thee. 

Waarna we allen naar ons 

eigen kamer terugtrokken 

en ons opmaken voor de 

nacht. Van slapen kwam 

niet veel, onze kamer was 

wel afgekoeld en de 

verwarming uitgeschakeld 

maar ons hoofd dus niet. 

 

 

Enfin na een korte nacht en een chaotisch ontbijt op de kamer sta je dan klaar voor die 42,2 

kilometer. Op naar het start-vak. Om daar te komen was nog wel een dingetje, we moesten door een 

metrostation om van de ene kant van de weg naar de ander kant van de weg te komen. Door de 

poortjes maar geen hardloper heeft een ov-kaart mee, wachten dat er mensen zijn die de poortjes 

voor je openen en dan met z’n tweeën of drieën erdoor. En zo raakten we elkaar kwijt, 

stressmomentje maar elkaar toch weer gevonden. 



In het start-vak hangt een gemoedelijke sfeer met veel mensen om je heen die allemaal diezelfde 

achterlijke afstand gaan afleggen, ieder met zijn 

eigen doelen in het hoofd maar allemaal een 

gezamenlijk doel  “De Finish” 

Lee Towers konden we niet zien zingen, joe 

never walk aloon, staand in een hoogwerker 

maar dan is daar die scheepstoeter van de start. 

Onze oude jasjes kunnen uit en smijten we weg, 

Anita haar jasje beland tegen een hoofd van een 

hardloper die dat wel heel zonde vond, “ik hoop dat ik 

iemand anders er gelukkig mee kan maken” was Anita 

haar reactie, het is voor een goed doel. We gaan richting 

de Erasmusbrug en vlak daarvoor zag ik de Burgemeester 

staan en geef Anita een por en zie 50 meter verderop ook 

Lee Towers staan. Anita ziet hem ook en bedenkt zich niet 

en neemt een haakse bocht naar links richting Lee en 

beland door een achter opkomende hardloper bijna bij Lee in de armen tegen de dranghekken, maar 

ze heeft hem de hand 

geschud, giebelend verder 

de brug over. Onderweg 

zie je een bonte menigte 

met jouw lopen en langs 

de kant veel muziek en 

gezelligheid. Er haakt een 

Roel bij ons aan die zich 

stuk heeft gelopen bij de 

eerste kilometers en ons 

tempo beviel hem wel.          

Zo rennen we gezamenlijk de helft aan kilometers weg, met een paar x een sanitaire stop van een van ons 

beide. Voor elke waterpost even de energie aanvullen en het water en sportdrank aannemen en door. 

Maar dan wordt de menigte enthousiaster en het wordt drukker langs het parcours, door de drukte en de 

opkomende pijn in mijn voeten was ik bij 27 kilometer er klaar mee en merkte dat de aanmoedigingen 

van de omstanders Anita vleugels gaf, dus dit is het moeilijke moment om elkaar dan toch los te laten. Ik 

voelde het loopvlak onder mijn linker grote teen en moest even lopen en Anita gaat op haar eigen tempo 

door. We hadden dit van tevoren afgesproken. 

Toch door de pijn heen lopen en zonder mijn maatje, me opmaken voor de volgende schreeuwende 

mensen massa. Ik merk dat dit mij erg veel energie kost en rennen moet ik afwisselen met lopen om op te 

laden de volgende drukte weer in te duiken. Maar wetende dat er een berichtje voor me is op het 34 

kilometer punt van Tineke Hemmes, die wil ik zien. Dit moet ik kunnen halen. Nogmaals een vervelende 

sanitaire-stop moeten houden en door het Kralingsebos even weer op adem komen. 



Daar haakt Roel ook weer aan en samen met hem ren en loop ik al kletsend over of we de laatste loper 

willen zijn, die vervelende kilometers door het bos. Links en recht zie je hier meerdere hardlopers langs de 

kant zitten en liggen en af en toe een ambulance, dit doet wel wat met je. Aangekomen op het 34 

kilometer punt komt daar dan het opbeurend berichtje van Tineke, dat geeft je weer moed om door te 

zetten en die eindstreep komt dichterbij. Nog 8 kilometer te gaan.  De verzuring in mijn benen wordt nu 

heel vervelend en je hebt het idee dat ze niet meer kunnen. Mijn linkervoet is inmiddels ook aan het 

tegen werken en ik voel aan beide voeten de blaren zitten. Bij de laatste waterpost nogmaals een gelletje 

en water en sportdrink en de bananen, winegums aangenomen die me toegestopt werden in die laatste 

kilometers. Blik op de weg en proberen mezelf af te sluiten voor de drukte en focus op de Finish.   

Er wordt geschreeuw nog 2 bochten, nog 2 keer, dan is 

het nog 1 bocht en dan ren je in een sukkeldrafje, want 

meer is het niet, ineens de Coolsingel op, weer ruimte. 

In de verte zie je de finish, het einddoel, ik kijkt om me 

heen en ziet een loper zonder schoenen en ik denk O dat 

had ik ook kunnen doen, niet zeuren je bent er bijna, zie 

de finish, BIJNA en dan staan daar Janneke en Dik. Ik zie 

Dik met een bloemetje in zijn handen, ik zwaai en ben ze 

voorbij en 

bedenk me 

dan ik had die bloemen aan moeten nemen. Dan is daar de 

finish, emoties komen ineens omhoog en wil ik ook weer 

tegen houden, niet leuk voor de foto denk ik nog, Handen 

om hoog en over die EINDSTREEP  Na de finish was mijn 

eerste missie de schoenen uit. En dan een berichtje 

naar thuis gestuurd met eerst alleen maar een foto over 

de finish. De tekstberichtjes komen later, helder 

nadenken lukt niet. 

Een EHBO-er kwam er direct aan met 

water en wilde wel even naar mijn 

voeten kijken. Dat was schrikken. 

Meerdere blaren rechts en een 

bloedblaar links rijker. Ze waren al 

stuk dus advies na het douchen 

verzorgen. Zo loop je met je schoenen 

in de hand door de lange fuik richting 

uitgang. Mijn handen worden nog 

voller gedrukt met koek en drinken. 

En dan is daar de medaille. Als held op 

sokken is hij mij om gehangen. Dan is 

er trots. 

 IK HEB HET ECHT GEDAAN. Nu op 

zoek naar de anderen, maar door die 

belachelijk lange fuik belande ik bij 

het centraal station. Te ver 

doorgelopen.Dus terug en dan ineens 

zie ik Anita en we vliegen elkaar om de hals, zo blij. En ook  tot de ontdekking komen dat iedereen het 

gehaald heeft.  



Tja en toen moesten Anita en ik onze medaille nog laten graveren, geen idee waar dat kon, maar 

vragen. Met de gevraagde route op sokken door Rotterdam op zoek naar “de Doelen” Na een dikke 

kilometer wandelen hadden we de plek nog niet gevonden, dan nog maar eens vragen en  nog eens 

een kilometer terug lopen zien we de tenten waar we onze naam en eindtijd in onze medaille kunnen 

laten graveren. Na nog een site seeing route( gewoon domweg verkeerde kant op lopen) weer terug 

naar het hotel. 

        

Daar de sokken weer uit en inmiddels zijn de blaren weer volglopen. Na een heerlijke douche, 

doorprikken van de blaren en pleisters er op, voel je je weer een heel ander mens. De euforie van “Dat 

hebben we toch maar gedaan” voert nu de boven toon en de adrenaline zit erg hoog. 

 We zijn lekker met elkaar uit eten gegaan. Onder het eten delen we alle belevenissen tijdens het 

“pestpleuriseind” 

Na weer een korte nacht, ging het opstaan moeizaam en waren de benen zeer pijnlijk. Het traplopen naar 

beneden werd opeens een uitdaging. We hebbe nog gezellig ontbeten met elkaar. Dan terug naar 

Uithuizen. 

 

 

 


