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Half 2019 werden er plannen gemaakt om met leden van Loopgroep Galder weer eens in het 
buitenland een marathon te gaan lopen. Dit in navolging op eerdere marathons in Barcelona, 
Valencia en Rome. Al snel viel de keuze op Sevilla. Een mooie stad met een aangename
temperatuur voor de wintermaanden. De marathon van Sevilla is een marathon die sinds 1985 
jaarlijks in de straten van Sevilla wordt gehouden en heeft een vlak parcours. De route gaat door 
het stadscentrum met zicht op bijzondere bezienswaardigheden, waaronder de Plaza de España, 
Torre del Oro, La Giralda, Maria Luisa Park en La Maestranza. Door 14000 lopers uit diverse 
landen werd aan deze marathon deelgenomen. De 36ste editie van deze marathon werd op 23 
februari 2020 gelopen. 

De lopers die deze uitdaging aangingen waren; Kethlin Biemans, Kirsti Noten, Debby den Ouden, 
Esmee Geerts, Diana Daemen, Will Antens, Maikel den Ouden, Rob Marijnissen en Jan 
Bastiaansen.

Een mooie groep lopers met ieder zijn of haar doelstelling en beoogde prestatie. 





Dag 1

Onze reis begon op vrijdagochtend 21 februari. Om 04.45 uur vertrokken we met een 
taxibus richting vliegveld Eindhoven voor de vlucht van 07.35 uur richting Sevilla. Na 
ca. 2,5 uur vliegen stonden we rond 10.00 uur in de stralende zon. Een groot verschil 
met Nederland. Nadat we bij ons hotel de bagage hadden afgegeven gingen we de 
stad in voor een verkennende wandeling en lunch. In de namiddag waren we weer 
terug bij het hotel, konden we onze kamers in en niet veel later lagen we te chillen op 
het dakterras aan het zwembad. We konden het slechter treffen.. ☺

Omstreeks 17.00 uur gingen we met taxi's naar Expo Marathon Sevilla in het 
congresgebouw Palacio de Exposiciones. (FIBES). Op deze expo stonden de grote 
sponsoren van de marathon met hun stands. Tevens de plek om onze startnummers en 
shirts op te halen. Op de wall off fame vond o.a. Debby haar naam en startnummer 
terug.  







Dag 2, zaterdag 22 februari.

Na een heerlijke nachtrust begroeten we Diana 
en haar moeder Jeanette tijdens het ontbijt. Zij 
waren vrijdagavond laat bij het hotel 
aangekomen. Op deze dag stond een fietstocht 
door de stad op het programma. Samen met 
de Vlaamstalige stadsgids Michiel al fietsend 
langs bezienswaardigheden en dit alles met 
een heerlijk zonnetje en ca. 22 graden. Wat 
een mooie en fascinerende stad. Ook kregen 
we meteen een indruk van het 
marathonparcours en zagen we her en der ook 
al wat voorbereidingen voor morgen.   



Marathon, 23 februari. 

Op deze zondagochtend ging omstreeks half 6 
ging de wekker en zaten we om 6 uur al in de 
ontbijtzaal. Het ontbijtbuffet was wederom 
heerlijk gevuld en er was voor iedereen wat 
wils. De meeste kozen toch wel voor een stevig 
ontbijt want het zou toch een lange, zware 
ochtend worden. De laatste calorieën werden 
naar binnen gewerkt en omstreeks 7.30 uur 
vertrokken we wandelend naar de start. 



Onze supporters waren inmiddels ook paraat
met vlaggen van Mearkrattenland, ons
herkenningspunt bij grote
loopevenementen. Omdat de marathon 2 
keer langs ons hotel kwam was dat een
ideale pek om te supporteren. Ed en Lieke
gingen naar de startplaats om het startschot
van de marathon van dichtbij mee te maken.  



Precies op tijd arriveerde wij in het 
toegewezen startvak. Er galmde stevige muziek
uit de speakers en de adrenaline begon sneller
te stromen.  

Klokslag 08.30 uur klonk het startschot en 
kwam langzaam de grote massa lopers in 
beweging. In het voorste vak de 
wedstrijdlopers, gevolgd door duizenden
recreatielopers. 



Dit was de plek voor ons hotel waar we onze
supporters voor de eerste keer zagen staan. Voor
de verzorging werden zelfs stroopwafels
aangeboden!   



Het eerste deel van de marathon ging over 
brede autowegen met na 5 km de eerste 
drankpost. Vanaf 5 km was er om de 2,5 km een 
drankpost en dat was hard nodig omdat het 
zonnetje gaande weg steeds harder ging 
schijnen. Het hele parcours was gemarkeerd 
met een groene stippellijn met daarin de 
afstand. De ideale lijn voor de lopers.



De finish was voor elke marathonloper een 
fantastisch beleving. Wat een ontlading en wat 
een support van de toeschouwers. Die 
Spanjaarden konden pas lawaai maken. Een 
tiental meters achter de finish stonden wij 
elkaar op te vangen en waren er emotionele 
felicitaties. Yes, we did it!! 

Al onze loopsters slaagden erin om enkele 
minuten van hun PR af te lopen. Kirsti dook 
zelfs onder de 4 uur. Maikel en Rob hadden 
hun battle gestreden, helaas voor Rob was een 
eindtijd onder 3.13 uur niet haalbaar. Er zal 
vast nog wel eens herkansing komen voor Rob. 
Jammer genoeg had Will de marathon bij ca. 
34 km opgegeven. De griep die hem 2 weken 
voor de marathon overviel had zijn tol geëist.  

In de Loopgroep Galder app was Charl onze 
razende reporter. Hij deed live verslag van onze 
marathonlopers aan de hand van tracking en 
maakte de finishtijden bekend. Dit gaf een 
extra beleving van de marathon Sevilla.   
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De laatste dag, maandag 24 februari. 

Na een heerlijk diner met ons gehele gezelschap en 
na een welverdiende nachtrust zagen we elkaar de 
volgende ochtend weer bij het ontbijt. Hier en daar 
waren er zichtbaar pijntjes maar het moraal was 
prima. Op deze laatste dag gingen we nog een keer 
de oude binnenstad in om kasteel Arcazar te 
bezoeken en om op een terrasje nog van het 
prachtige weer te genieten. 

Omstreeks 5 uur was het al weer vertrek richting 
het vliegveld. Na enkele uren vliegen waren we 
omstreeks 11 uur weer in het natte en koude 
Eindhoven. En wat waren we jaloers op de 
achterblijvers. Will, Leny, Diana en Jeanette plakte 
er nog een paar daagjes vakantie aan vast. 

We kunnen terugkijken op een fantastische tijd in 
Sevilla met als hoogtepunt de marathon. Voor ons 
en supporters een supermooie ervaring, we 
hebben ervan genoten!  

Met sportieve groetjes. 




