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Marathon Barcelona 2018  

Na de zomer van 2017 kwamen een aantal leden van loopgroep Galder met het idee om Barcelona 
Marathon 2018 te gaan lopen. Kort na de lancering van dit idee werd de groep verder uitgebreid en 
eind november schreven Debby en Maikel den Ouden, Esmee Geerts, Kirsti Nooten, Berry Lips, Jos 
Schetters en Jan Bastiaansen zich in voor deze marathon. 

Vanaf de inschrijving waren er nog 16 weken om ons te gaan voorbereiden op de marathon, 
eenieder met zijn of haar doelstelling of beoogde eindtijd. Voor de dames werd het de tweede 
marathon, dus er stond een PR die verbroken kon worden. Van Maikel wisten dat hij wilde vlammen 
tijdens de marathon en hij ging minimaal voor een eindtijd onder de 3.30 uur. Het uitgangsniveau 
voor de marathontraining was dat je de halve marathon gemakkelijk kon lopen. Met deze gegevens 
werden de trainingsschema’s opgemaakt en kon de voorbereiding beginnen. 

 

In de voorbereiding konden we met een groeps-WhatsApp onze persoonlijke doelen en ervaringen 
delen. Lange duurlopen (bijv. RTRT Sprint) en de zondagochtend-lopen deden we zoveel mogelijk 
gezamenlijk. Kleine trainingen (tempolopen, interval etc.) was op individueel niveau of op 
woensdagavond training met LGG. Er waren succes-trainingen maar ook tegenslagen, zoals 
blessures. Door dit in de groep te delen was er altijd steun en tips om een vervelende 
blessureperiode te verwerken. Dat was een sterke eigenschap van deze groep! Begin januari gaf 
Berry aan dat hij door persoonlijke omstandigheden niet naar Barcelona te kon gaan. Heel jammer 
maar de groep had daar begrip voor. Zijn plaats werd later door Marc van Alphen opgevuld. Marc 
had heeft veel marathon ervaring en dat was een mooie aanvulling op deze groep. Begin maart werd 
er gestopt met trainen. We hadden voldoende kilometers in de benen, sommigen wel meer dan 600 
trainingskilometers. De laatste week was het “rusten” en om er voor te zorgen dat we fit aan de 
start zouden verschijnen. Op woensdagavond werden er met de groep nog de laatste zaakjes 
geregeld en konden de koffers gepakt worden.     
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Op vrijdagochtend 9 maart was het dan eindelijk zo 
ver, we gingen vertrekken naar Barcelona! 
Morgens om 4.30 uur werden we met een 
taxibusje richting vliegveld Eindhoven gebracht. Op 
het vliegveld was er na het inchecken nog ruim tijd 
voor koffie en broodje. Er was via Debby een kaart 
van Berry meegekomen waarin hij ons succes 
wenste met de marathon. Een mooi moment. Na 
een korte vlucht lande we omstreeks 9.15 uur in 
Barcelona en kort daarna melden we ons in 
Leonardo Hotel Barcelona Gran Via. Onze bagage 
werd hier afgezet en we gingen te voet richting 
Plaça de les Cascades en Montjuïc. Op deze berg 
bezochten we het olympische stadion van de 
zomerspelen 1992. Heel indrukwekkend. Met een 
mooie wandeling vanaf de berg gingen we 
omstreeks 15.00 uur richting Marathon Expo-hal 

om daar onze startnummers op te gaan halen. Deelname aan de marathon werd steeds concreter. 

 

 

Op The Wall of Fame moesten toch nog even onze namen geschreven worden. Omdat er alleen nog 
maar boven de 2,5 meter hoogte plaats was om te schrijven werd onze reisleidster Kirsti door Jan 
een “handje“ geholpen. LGG had naam gemaakt in Barcelona!    
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Op zaterdagmiddag stond er een fietstocht op het programma. Kirsti had bij organisatie Cruising 
Barcelona Bike Tours een stadstour geboekt en onze gids voor die dag zou Dorien van Riel zijn. 
Helaas had Dorien begin die week een zeer vervelend ongeluk gehad en zij moest worden vervangen 
door Manon. Na een hele mooie en interessante fietstourtocht door de stad was er nadien nog een 
terrasmomentje met Dorien om samen nog wat te drinken. Een gezellig Galders onderonsje op Plaça 
del Sol, het plein van de zon. Omstreeks 19.00 uur werd er door ons nog stevig pasta gegeten en 
rond 20.30 uur waren we weer terug op de hotelkamer. Door alle spanningen, inspanningen, 
verkoudheidjes en opkomende griepjes van de afgelopen dagen, kropen we op tijd in ons bedje. We 
hadden een goede nachtrust hard nodig. 

 

Op zondagochtend waren we weer vroeg uit de veren en om 07.00 uur was er ontbijt. Iedereen had 
een redelijke tot goede nachtrust gehad en het ontbijt smaakte goed. De koolhydraten gingen gretig 
naar binnen. Om 07.30 uur was het dan tijd om naar de start te vertrekken. Het was een klein 
kwartiertje wandelen vanaf het hotel naar Torres Venecianes, vlakbij Plaça d’Espanya.  
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Bij de start aangekomen werd nog snel een laatste toilet aangedaan, de gezamenlijke sporttas in 
bewaring gegeven en het toegewezen startvak opgezocht. Klokslag 08.30 uur klonk het startschot en 
kwam er langzaam beweging in de ca. 17.000 lopers van de 40ste Zurich Marató de Barcelona. Tijdens 
de start werd het nummer Barcelona van Freddie Mercury in duet met operazangeres Montserrat 
Caballe gedraaid. Een fantastisch moment om zo te starten.  

De marathon ging langs een groot aantal bekende plaatsen zoals Camp Nou, Pedrera, Sagrada 
Família, Torre Agbar, Arc de Triomf en het strand. De verzorging langs het parcours was prima, om 
de 2,5 km was er een drankpost met water, sportdrank, divers fruit en er waren toiletten. Op heel 
veel plaatsen traden er ook livebands op. Daarmee was de sfeer langs het parcours uitstekend en 
het publiek moedigde uitbundig aan. Er waren zelfs supporters uit Galder aanwezig. Coen en Tamara 
Nooren, Frank en Lian van Alphen waren ook aan het supporteren en waren herkenbaar aan de 
bekende blauwe Maerkratten-vlag. Super dat ze er bij waren. In café het Knooppunt Galder waren 
ook een aantal zondagochtendlopers bij elkaar gekomen om ons via Live Tracking te volgen.  
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Het parcours van de marathon had veel “vals plat” dat vanaf 34 km goed voelbaar werd. De finish 
was dan ook voor iedereen zwaar want de laatste 3 kilometers gingen redelijk omhoog en werden 
de bovenbenen flink in de verzuring getrokken. Maar dan was er het mooiste moment van de 
marathon, de finish. Een onvergetelijke ervaring om tussen de twee torens samen met tientallen 
lopers tegelijk te finishen. Maikel was als eerste over de finish gekomen, gevolgd door Jan, Marc, 
Kirsti, Jos, Debby en Esmee. De finish van de groepsleden was heel emotioneel, er waren zelfs even 
tranen. Maar bovenal, iedereen was super blij en trots! Regelmatig ontvingen we WhatsApp 
berichtjes van de zondagochtendlopers uit Galder, hartstikke leuk om zo de eerste felicitaties te 
ontvangen. Het meebeleven vanuit Galder was TOP.     

 

 

 

 

 

 

 

 

Na wat nagenoten te hebben bij de finish vertrokken we met het eremetaal om de hals weer richting 
ons hotel voor een welverdiende douche of bad. Vervolgens nog even lekker met de beentjes op bed 
om daarna met de Galderse supporters nog wat te gaan drinken en eten. Een mooie afsluiting van 
een geweldige, zware maar vooral sportieve dag.  

Op maandagochtend werd er na goede nachtrust nog heerlijk en uitgebreid ontbeten en na het 
uitchecken vertrokken we weer richting het vliegveld. Na een voorspoedige vlucht en taxirit waren 
we omstreeks 18.00 uur weer in Galder.  
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We kunnen terug kijken op een fantastische weekend Barcelona met een mooie marathon die 
iedereen geweldig heeft uitgelopen. Een onvergetelijke ervaring en voor herhaling vatbaar! 

Marc van Alphen met het startnummer van 
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Met sportieve groetjes, 

Debby, Esmee, Kirsti, Jos, Marc, Maikel en Jan. 


