
Stijn Fincioen als tempomaker naar de Mumbai marathon in India 

Net voor de kerstperiode kreeg ik van mijn management de vraag of ik op 19 januari samen met 
Stefan Van den Broek het tempo wou maken voor de eerste dames tijdens de Mumbai marathon in 
India. De bedoeling was om minstens 30km lang het tempo te bepalen voor een eindtijd van +/- 
2u25’. De organisatie hoopte natuurlijk dat we de dames langer zouden kunnen bijstaan. 

Heel wat papierwerk 

Voor ik naar India kon vertrekken moest ik nog een nieuw internationaal paspoort aanvragen. Niet 
evident rond de kerstperiode. Zonder internationaal paspoort kon ik echter geen visumaanvraag 
doen. Er kwam dus nog heel wat papierwerk aan te pas. Net voor de jaarwisseling mocht ik dan mijn 
paspoort gaan ophalen en meteen maakte ik mijn papieren in orde voor mijn visumaanvraag. Ik ging 
die persoonlijk gaan afgeven in Brussel. Een week later mocht ik mijn visum daar al gaan ophalen. Ik 
kon eindelijk vertrekken naar Mumbai. 

Lange vermoeiende reis 

Op donderdag 16 januari was het 
zover. Om 6u vertrok ik met de 
trein vanuit Brugge richting de 
luchthaven in Zaventem. Daar 
zag ik Stefan Van den Broek. Om 
10u vertrokken we met 
vliegtuigmaatschappij Etihad 
naar Abu Dhabi in de Verenigde 
Arabische Emiraten. Na zo’n 
6u30 vliegen konden we onze 
benen strekken op de luchthaven 
van Abu Dhabi. Ons uurwerk 
mochten we meteen 3u 
doordraaien. Op de vertrekborden zagen we dat onze vlucht naar Mumbai pas een uur later zou 
vertrekken dan voorzien en zo zaten we ruim drie uur vast op de luchthaven. Daar merkten we 
meteen de verschillende culturen op. 

Rond 23u plaatselijke tijd konden we eindelijk vertrekken naar onze eindbestemming Mumbai. Als 
blanken waren we nog serieus in de minderheid en dat was voor mij wel even wennen. Net voor het 
vertrek spoot men nog twee bussen leeg tegen ongedierte in het vliegtuig en zo konden we met een 
gerust hart vertrekken. Na een vlucht van zo’n 3u30 kwamen we aan op de luchthaven van Mumbai. 
Ons uurwerk mochten we nog eens anderhalf uur doordraaien. Het was daar al 4u in de ochtend en 
dat is 4u30 later dan in België. Leve de tijdszones. 

Voor we de luchthaven konden verlaten moesten we nog de immigratiedienst passeren. Daarna 
konden we onze bagage gaan ophalen. Normaal moest onze bagage nog een controle doorstaan, 
maar iemand van de organisatie van de Mumbai marathon zorgde ervoor dat we deze konden 
overslaan. Toen we buiten de luchthaven kwamen was het al bijzonder druk. Een beetje chaotisch 
zelfs.  



Even later werden we met een taxi naar ons hotel gebracht aan het Nariman Point. We verbleven in 
het luxe hotel Oberoi. Ons hotel was zeer goed beveiligd. Met een spiegel onderzocht men de 
onderkant van onze taxi om te zien of er geen bom aanwezig was. Daarna mochten we doorrijden tot 
aan de inkom van het hotel. Onze bagage ging daar ook nog eens door een scanner. Om 6u30 
plaatselijke tijd konden we eindelijk ons bed in. Onze eerste indrukken van het hotel: prachtig! 

Dag 1 in Mumbai 

Na ruim 6u slapen schoven we aan bij de 
lunch voor de atleten. We maakten voor 
het eerst kennis met de Afrikaanse 
toplopers en -loopsters en de 
Nederlandse managers van Global Sports 
waaronder de bekende ex-atleet Jos 
Hermens. Zij helpen mee de wedstrijd 
organiseren en zorgen ook voor het 
atletenveld. In de namiddag verkende ik 
met Stefan eens de boulevard langs de 
baai van Mumbai. Er hing wel heel wat 
smog in de lucht en het was warm. In de 
namiddag werden van ons ook nog foto’s 
genomen alsook een filmpje voor de live 
uitzending op zondag.  

In de late namiddag trok ik 
met Stefan de loopschoenen 
aan voor een duurloop van 
een uurtje. Er stond heel wat 
wind en dat zorgde wel voor 
wat afkoeling. De temperatuur 
was wel aangenaam om in te 
lopen.  

Even waagden we onze tussen 
het verkeer, maar dat was niet 
echt mijn ding. Alle voertuigen 
toeteren daar de hele tijd en 
het verkeer is echt een chaos. 
Veilig voelde ik mij niet echt. 
Ik was dan ook blij toen we 

opnieuw op de boulevard konden lopen. Tijdens de laatste kilometers van onze duurloop doken plots 
een aantal fotografen op. Een journalist vroeg of we even wat tijd hadden voor een kort interview als 
voorbeschouwing op de Mumbai marathon. Dit deden we dan ook met plezier. Even later waren de 
Afrikanen aan de beurt. Na het lekkere avondmaal trokken we nog even op verkenning in de straten 
rond ons hotel. Ik zag opnieuw veel armoede, verschillende culturen en chaos. 

 



Dag 2 

Na een goede nachtrust volgde een 
stevig ontbijt, waardoor we niet 
meteen konden gaan lopen. Net voor 
het middaguur trokken we dan toch 
opnieuw de boulevard op voor een 
duurloop van zo’n 50 minuten. Deze 
keer was de warmte wel serieus 
voelbaar. Men begon intussen met de 
opbouw van de houten afsluiting voor 
de wedstrijd. Ook de TV-ploeg was 
zich aan het installeren langs de 
omloop.  

Technical meeting 

In de vooravond stond de technical 
meeting op het programma. We 
kregen informatie over de omloop, 
over de drankposten, … . Ook de 
tempomakers werden voorgesteld. De 
dames wisten meteen wie ze moesten 
volgen. Er werd gevraagd om halfweg 
door te komen in 1u12’45”. Nadien 
volgde opnieuw een koolhydraatrijke 
maaltijd. Ik koos net als op vrijdag 
voor rijst met kip.  

Na het avondmaal begon ik mijn 
bidons te vullen met mijn isotone 
sportdrank van Etixx. Om de 5km kon 
je een bidon laten zetten. Er was een 
aparte tafel voorzien voor de bidons 
van de tempomakers en dat was wel 
gemakkelijk. Tijdens de marathon 
drink ik normaal altijd zo’n 20cl per 
5km.  

 

 

 

 

 



Dag van de marathon 

Het werd een korte 
nacht, want de wekker 
ging zonder genade om  
4u af. Stefan en ik 
waren meteen wakker. 
We maakten ons klaar 
en gingen ontbijten. Om 
5u30 werden we dan 
naar de startplaats 
gebracht en iets voor 6u 
waren we ter plaatse.  

De start van de 
wedstrijdlopers was 
voorzien om 7u20. De 
recreanten waren al om 
5u40 begonnen aan hun 
marathon. De halve 
marathon werd dan 
weer om 6u op gang geschoten. Voor we begonnen met onze opwarming konden we nog wat rusten 
in een ruimte nabij de start. In de buurt van deze ruimte lagen nog heel wat mensen op straat te 
slapen. Rond 6u30 begonnen we met de opwarming. De temperatuur was wel ok. Ik denk dat het 
toen al rond de 20 graden was. Naast de Afrikaanse toplopers waren ook de betere Indische atleten 
van de partij. Om 7u gingen we in groep naar de start. De publieke opkomst mocht er wel zijn. De 
favorieten werden nog vlug aan het publiek voorgesteld en om 7u20 vertrokken we dan voor 
42km195m.  

De marathon  

Vanaf de eerste meters zaten we op 
het gevraagde tempo. We kregen 
ongeveer een 10-tal dames mee in 
ons spoor. Ik vertrouwde mijn 
Garmin in plaats van de 
kilometerborden langs de kant. 
Stefan had alle tussentijden 
opgeschreven en dat was wel 
handig. Tijdens de eerste kilometers 
liepen we zelfs iets voor op het 
schema, maar de zwaarste stukken 
van de omloop moesten nog 
komen. Bij de waterposten nam ik 
meestal twee flesjes en deelde die uit aan de dames in de groep. 

De start  

Net voor de start 



De communicatie 
met de atletes was 
moeilijk omdat ze 
bijna geen Engels 
spraken. De 
Nederlandse 
manager van Global 
Sports volgde de 
wedstrijd vanop de 
moto en gaf ons 
richtlijnen. De 
wedstrijd werd live 
uitgezonden en zo 
werden we de hele 
tijd gevolgd door een 
cameraploeg. Na 8km kregen we een zware lange klim te verwerken. Nu was het de kunst om de 
groep samen te houden. Bij de tweede drankpost zag ik mijn bidon met isotone sportdrank niet 
staan. Even verder nam ik een flesje water aan om de dorst te lessen.  

Na 15km begonnen 
we aan de bijzonder 
lange Sea Link Bridge. 
Daar kregen we de 
wind vol tegen. 
Hierdoor zakte het 
tempo gevoelig en 
verloren we opnieuw 
wat terrein. We 
wilden onze 
compacte groep bij 
elkaar houden tot het 
halve marathonpunt 
en dat lukte ons ook. 
Vanaf dit punt 
trokken we het tempo 
opnieuw de hoogte in. 
Er volgden enkele kilometers aan +/- 18km/u. Voor veel atletes was dit te snel en de groep spatte 
uiteen.  

Opsplitsen kopgroep 

Nadien liepen we opnieuw kilometers rond de 3’25”. Na zo’n 27km werd ons gevraagd om ons op te 
splitsen. Ik nam een Ethiopische en een Keniaanse atlete verder op sleeptouw. Stefan bleef bij de 
nummers drie en vier van de wedstrijd. Enkele kilometers verder bleef ik enkel met de Ethiopische 
Dinknesh Mekash vooraan over. Een atlete die in 2013 in Parijs haar besttijd op 2u25’09” bracht. 

Op de 'Sea Link Bridge' 



 

Buikkrampen 

Rond het 35km-punt moesten we opnieuw een zware lange klim bedwingen. Nadien begon ik last de 
krijgen van buikkrampen. Wellicht van het water dat ik na zo’n 10km had gedronken. Het flesje was 
al open toen ik het aangereikt kreeg en daarmee moet je in India opletten. Tijdens de laatste 
kilometers zakte het tempo ook bij de Ethiopische. Het begon ook steeds warmer te worden. Ik had 
mijn werk al goed gedaan, maar ik wou tot de finish de eerste dame bijstaan. Ik bekeek het nu 
kilometer per kilometer.  

Laatste kilometer 

Toen we uiteindelijk in de laatste kilometer kwamen deed ik teken naar Dinknesh dat ze me voorbij 
mocht gaan. Als tempomaker moet je dan niet meer in de weg gaan lopen en zo bekeek ik haar 
zegetocht op enkele meters afstand. Dinknesh Mekash won de Mumbai marathon bij de dames in 
2u28’08”. Zelf finishte ik als 22ste in een tijd van 2u28’13”. Na de finish deelde ik even in de vreugde 
van de verdiende winnares. Nadien moest ik wel wat bekomen van mijn inspanning, want de 
omstandigheden waren toch zwaar geweest en ik was ook niet voorbereid op een volledige 
marathon. Veel water drinken en wat koolhydraatrijk voedsel eten waren nu prioritair om de 
reserves opnieuw aan te vullen. 

 

De aankomst na 2u28' 

 



 

Terug naar België 

Met de bus gingen we opnieuw richting het 
hotel. Daar konden we genieten van een 
lekkere lunch en een deugddoende douche. In 
de namiddag konden we nog wat relaxen en 
een laatste keer genieten van een wandeling op 
de boulevard. We brachten nog een bezoek aan 
het cricketstadion in de buurt en genoten nog 
van het laatste avondmaal in Mumbai. Nadien 
was het nog wat wachten in de lobby van het 
hotel. Rond 22u30 vertrokken we met de 
Afrikaanse atleten per bus naar de luchthaven. 
Iets na 5u ’s morgens vertrokken we dan vanuit 
Mumbai naar Abu Dhabi. We waren intussen 
25u wakker. Tijdens de eerste vlucht viel ik dan 
ook als een blok in slaap. Vanuit Abu Dhabi ging 
het dan opnieuw richting Brussel. Om 13u30 
Belgische tijd waren we in België. Nadien 
volgde voor mij nog een treinrit naar Brugge en 
zo kwam er een einde aan de lange en 

vermoeiende terugreis. 

Mooie ervaring en voor herhaling vatbaar 

Ik kijk met een goed gevoel 
terug op deze ervaring als 
tempomaker. Ik hoop in de 
toekomst nog meer 
marathons als tempomaker 
te mogen lopen voor de 
wereld(sub)top bij de dames. 
Mijn eigen marathoncarrière 
blijft wel nog altijd het 
belangrijkste. De winnares 
was alvast tevreden over ons 
werken. Tijdens de 
persconferentie bedankte ze 
haar tempomakers en dat is 
wel fijn. Mijn volgende 
marathon wordt de marathon 
van Rotterdam op zondag 13 
april. Dan loop ik voor mezelf. Ik hoop er op een verbetering van mijn besttijd die sinds 2011 op 
2u17’56” staat. 

Samen met de winnares Dinknesh Mekash 

Met enkele atletes uit Ethiopië 



 

 

Met de Afrikaanse atleten 

Top-5 mannen: 

1) Evans Ruto (KEN) 02.09.33 (amper 1 seconde boven het wedstrijdrecord) 

2) Lawrence Kimaiyo (KEN) 02.09.45 

3) Philemon Baaru (KEN) 02.09.58 

4) Stephen Chebogut (KEN) 02.10.56 

5) Shhimael Bushendich (KEN) 02.11.18 

Top-5 dames: 

1) Dinknesh Mekash (ETH) 02.28.08 

2) Gladys Kipsoi (KEN) 02.29.53 

3) Bizunesh Urgesa (ETH) 02.30.00 

4) Etalemahu Kidane (ETH) 02.31.53 

5) Asnakech Mengistu (ETH) 02.32.42 


