
LONDON MARATHON: een droom die in vervulling ging! 

 

Onverwachts toch aan de start in Londen 
Eind maart dacht ik eraan forfait te geven voor de London marathon. De marathon waar ik al jaren 
van droom. Toen ik begin april begon kon ik amper een uur lopen aan 14km/u. Ik had toen nog altijd 
last aan mijn knie en het was telkens afzien tijdens deze duurloopjes. In de tweede trainingsweek 
besloot ik eens enkele versnellingen in mijn duurlopen te steken. Ik schrok dat de conditie zo snel 
verbeterde. Ook de knie herstelde beter dan verwacht. Ik deed tijdens de Lakosta halve marathon 
dan de ultieme test. Zo kon ik al een beetje inschatten wat ik momenteel waard was en wat er 
eventueel in Londen mogelijk was. De test was zeer positief en ik besloot dan toch naar Londen af te 
zakken. Ik wou er lopen tot halfweg of iets verder en zo ervaring opdoen voor de editie in 2016. Ik 
dacht er aan om een groep op sleeptouw te nemen die onder de Olympische limiet van 2u17 wou 
duiken. 
 
Dag 1 in Londen 
Ik nam op vrijdag 24 april de trein in Calais-Fréthun richting Londen. In de namiddag kwam ik dan aan 
in het atletenhotel 'The Tower'. Dit hotel is gelegen naast de prachtige Tower Bridge. Na het ophalen 
van mijn startnummer en chip mocht ik meteen naar de dopingcontrole. Bij iedere elite atleet werd 
er bloed afgenomen en dat is toch wel een goede zaak. Alle toppers waren aanwezig met daarbij 
wereldrecordhouder Dennis Kimetto, de op één na snelste atleet ter wereld EmmanuelMutai en de 
derde snelste atleet ter wereld en ex-wereldrecordhouder Wilson Kipsang, EliudKipchoge, 
GeoffreyMutai, SergiyLebid, ... om die maar te noemen. Ook de allerbeste dames waren present in 
Londen waaronder Florence en Edna Kiplagat, Mary Keitany en PriscahJeptoo. Nadat ik mij op mijn 
kamer geïnstalleerd had maakte ik nog een wandeling om de buurt wat te verkennen. De eerste 
avond ging ik ook nog pasta gaan eten met de Nederlanders Koen Raymaekers en Paul Zwama, de 
Britten Scott Overall en MatthewHynes en de Australiër Michael Shelley. Het werd een gezellige 
avond. Nadien keek ik nog wat televisie om vervolgens onder de wol te kruipen. 
 
 

 



Dag 2 in Londen 
De dag voor de marathon hadden we om 6u30 's morgens afgesproken om met de Afrikaanse atleten 
te gaan loslopen. Ook enkele atletenmanagers trokken de loopschoenen aan. De Afrikanen liepen 
bijzonder traag en zochten steevast het gras op wanneer dit mogelijk was. Op deze manier hadden 
we de dag goed ingezet. Nadien volgde een warme douche en een stevig ontbijt. De rest van de dag 
hield ik mij rustig. Ik maakte mijn sporttas klaar om mee te nemen naar de start. Op de middag ging 
ik dan samen lunchen met de Nederlander Koen Raymaekers. We kochten wat brood, kaas, confituur 
en multi vruchtensap in een nabijgelegen supermarkt. In de namiddag maakte ik mijn isotone 
sportdrank van Etixx klaar. Ik wist nog altijd niet of ik de marathon volledig zou uitlopen. Ik zorgde er 
wel voor dat ik op elke drankpost (om de 5km) een bidon had staan. In elke bidon had ik +/- 25cl 
voorzien. Het indienen van de bidons duurde wel wat lang, want iedereen kwam precies op hetzelfde 
moment. Er waren 6 dranktafels voorzien en ik mocht kiezen waar mijn drank zou staan. Ik koos voor 
tafel 2 en mijn bidons zouden telkens op het einde van de tafel staan. Zo moest ik niet telkens zoeken 
naar mijn bidon. 

 
 
Net voor het avondeten (de pasta party) stond de technische meeting op het programma. We 
moesten eerst ons wedstrijdtruitje en broekje aan de jury tonen om te zien of er geen overbodige 
reclame en zo op het truitje en broekje stond. Er werd ook uitleg gegeven hoe we naar de start 
zouden gaan en om hoe laat de bussen vertrokken. Ook werd er wat uitleg gegeven over de omloop, 
de weersvoorspelling, de tempomakers, de verschillende groepen, de dagindeling op zondag, ... . Na 
het avondeten trok iedereen naar zijn kamer. Ik kreeg die avond nog bezoek van 'de harde kern' met 
daarbij ook trainer KristofHaverbeke. We besloten om de marathon uit te lopen en te starten op een 
tempo van 1u11' halfweg en dan de schade proberen te beperken in de tweede helft indien mogelijk. 
Bij pijn aan de knie zou ik onmiddellijk stoppen. 

 



 
 
Wedstrijddag 
Om 6u15 schoof ik aan bij het ontbijt. Iets voor 7u vertrokken we dan te voet naar de gekende rode 
dubbeldekkers op de Tower Bridge. Na een halfuurtje wachten in de bus ging het eindelijk richting de 
start. Rond 8u kwamen we daar aan. Aan de start was er een tent voorzien voor de elite mannen en 
één voor de elite vrouwen. Daar konden we nog wat rusten, relaxen voor we aan de opwarming 
begonnen.De ene atleet luisterde nog wat muziek, de andere verkoos nog wat te slapen. Sommige 
atleten lieten zich nog wat losmaken door de kine van de organisatie. Dat er daar zo'n 40.000 atleten 
aanwezig waren in de buurt van de start heb ik niet gemerkt. Ongeveer 10 minuten voor de start 
mochten we nog wat versnellingen doen in de startstrook, daarna namen we plaats aan de startlijn 
en werden de favorieten voorgesteld. Daarna sloot de grote massa aan bij de start.  



 
 
De start 
Om 10u10 was het zover en werd de wedstrijd op gang geschoten. De Afrikanen vertrokken opnieuw 
als een speer. Daarachter vormden zich reeds enkele kleinere groepjes. In het begin liep ik nog 
tussen 3'15" en 3'17" per kilometer. Na 5km kwam ik 16'29" door (schema 2u20’). Atleten voorbij 
steken deed ik niet echt. Ik werd zelf meestal ingehaald en dat was mentaal toch zwaar. Ik probeerde 
dan telkens aan te pikken. Bij het ene groepje of atleet lukte dat wat langer dan bij de andere. Op 
zo'n momenten deed het wel pijn dat ik niet in topvorm was door mijn blessureleed in maart. Het 
gevoel in de benen was niet super. Ik dacht echt dat ik de finish niet zou halen. Ik focuste mij dan 
maar op de passage over de Tower Bridge halfweg. 



 
 

Na 10km klokte ik 33'15" (16'46" voor de laatste 5km) (schema 2u20’). Ik genoot van de 
aanmoedigingen van het talrijk opgekomen publiek, want daarvoor was ik ook naar Londen afgezakt. 
Na 15km haalde ik 50'12" (16'57" voor de laatste 5km) (schema 2u21’). Na 20km had ik 1u07'20" 
(17'08" voor de laatste 5km) (schema 2u21').  

Tower Bridge 

Eindelijk zag ik de Tower Bridge voor mij, nu wou ik extra genieten en dat heb ik dan ook gedaan. 
Wauw, dat was echt super. Het halve marathon punt passeerde ik na 1u11'01", dus alles verliep nog 
volgens het vooropgestelde plan. Wel begon ik per 5km telkens trager en trager te lopen. Na mijn 
doorkomst over de Tower Bridge kreeg ik wel een boost en ook bij het zien van mijn supporters na 
22km. Daarna begon ik het pas echt lastig te krijgen en er volgden enkele zware stukken. Ook stond 
er nog een strakke en koude winden dat maakte het extra zwaar. Zeker omdat ik bijna de hele tijd 
alleen liep of op kop van een groepje. 
 
Na 25km stond de klok op 1u24'42" (17'22" voor de laatste 5km) (schema 2u23’). Op dat moment 
dacht ik echt dat ik volledig zou stilvallen. Zeker toen een grote groep atleten mij voorbij kwam en ik 
zelf niet eens een halve kilometer kon aanpikken. Ik kon me gelukkig opnieuw herpakken mede 
dankzij het publiek. Na 30km had ik 1u42'41" (17'39" voor de laatste 5km) (schema 2u24'). Tussen 30 
en 35km kon ik mijn tempo ongeveer aanhouden. Ik kwam door in 2u00'04" na 35km (17'43" voor de 
laatste 5km) (schema 2u24'). De finish halen was nu het doel, want ik was er bijna. Toch had ik nog 
enkele moeilijke momenten. Het publiek stuwde me echt vooruit en dat heb je op zo’n momenten 
echt wel nodig. Na 2u18’07” kwam ik aan het 40km punt (18’03” voor de laatste 5km) (schema  
2u25’). Opnieuw trager dan de vorige 5km, maar dat was te verwachten zonder voorbereiding. Ik 
vond het al straf dat ik nog in de wedstrijd zat en nog op een schema liep van 2u25’. Al zat ik niet zo 
in met die eindtijd. Ik genoot van elke minuut. 



 

Big Ben – BuckinghamPalace - Finish 

Na het uitkomen van de laatste tunnel kon ik mij richten op de Big Ben. We liepen op dat moment 
langs de Thames. Dit stuk leek wel uren te duren. Net voor de Big Ben draaiden we rechts af richting 
BuckinghamPalace. In de laatste kilometer ging er nog één atleet mij voorbij, maar dat kon me in 
feite niets meer schelen. De finish was nabij en mijn knie had stand gehouden. De laatste rechte lijn 
was dan ook dubbel en dik genieten. Ik plaatste zelfs nog een sprintje om onder de 2u26’ te blijven 
en met 2u25’52” lukte mij dat ook. Opdracht volbracht! 

Toen ik aankwam ging er zoveel door me heen. Ik was zo blij dat ik de marathon had uitgelopen. De 
tijd was bijkomstig, maar 2u25’ is bijlange niet slecht na amper vier weken training. Ik deed zelfs 
geen specifieke marathontrainingen. Ik bleef genieten. Hier moet ik terugkomen in topconditie dacht 
ik meteen. Na het ontvangen van de medaille en het poseren voor de vele fotografen aan de 
aankomst zocht ik naar de tent van de elite atleten. Ik kwam terecht in de tent waar de eerste drie 
telkens naartoe gebracht werden. Enkel wereldrecordhouder Dennis Kimetto zat daar nog met een 
zak ijs op zijn knie. Ik zocht dan maar de andere tent op en daar vond ik de andere elite atleten terug. 
Ik trok snel wat droge kleren aan en dronk wat warme thee om opnieuw op temperatuur te komen. 
Er was ook een overvloed aan eten in de tent om de reserves aan te vullen. Na een tijdje wachten 
trokken we met de bus richting de Thames en daar gingen we de boot op richting ons hotel aan de 
Tower Bridge. Zo konden we nog wat aan sightseeing doen. Toen we aan ons hotel waren vormde 
het hotelpersoneel een erehaag aan de ingang. En onder luid applaus kwamen we ons hotel binnen. 
Dat was wel fijn. We ‘snelden’ meteen naar de lunch, want we hadden grote honger. Na een 
deugddoende douche mocht ik ’s avonds naar de prijsuitreiking met buffet in een ander hotel. Super 
om dit mee maken. 



 



 

 

 



Dag 4 in Londen 

Tevens mijn laatste dag. Na een stevig ontbijt nam ik afscheid van iedereen en nam ik gepakt en 
gezakt de metro richting Victoria Station. Daar zat ‘de harde kern’ op mij te wachten. We bezochten 
nog enkele bezienswaardigheden, we aten en dronken nog iets en tegen 19u30 zaten we alweer op 
de Eurostar richting Calais-Fréthun. Daar nam ik afscheid van ‘de harde kern’ en was het nog een 
uurtje met de auto richting mijn woonplaats in Varsenare. Het was een super weekend en ik ben dan 
ook bijzonder blij dat ik een droom in vervulling zag gaan. Deelnemen aan de grootste marathon ter 
wereld en dat tussen de absolute wereldtop van de marathon. Ik zou dan ook heel graag in 2016 
terugkomen, maar dan in topconditie. Het is geen supersnelle omloop, maar je kan er zoveel meer 
door de enorme steun van het publiek. Dat heb ik echt mogen ervaren. De volgende weken en 
maanden werk ik opnieuw hard om eind september in topconditie aan de start te komen van de 
marathon van Berlijn. Dit is de allersnelste marathon ter wereld, want daar werd al meermaals het 
wereldrecord gelopen. Ik zou al blij zijn als ik daar onder de 2u17’ (Olympische limiet) kan duiken. 

Tot slot wil ik nog eens iedereen bedanken voor de steun en ondersteuning! 


