Goed te doen:
TEKST EVA DE VRIES

4 PEAKS MOUNTAIN
CHALLENGE
Afstand: 24 kilometer
Waar: Witteberg Mountain Range in Zuid-Afrika
Wanneer: 24 september 2016

Lekker lang:

VICTORIA FALLS MARATHON
Afstand: 42,195 kilometer (of 21 kilometer)
Waar: Victoria Falls (op de grens tussen
Zimbabwe en Zambia)
Wanneer: 2 juli 2017

Het startschot van de Victoria Falls Marathon
wordt gegeven in het Zimbabwaanse stadje
Victoria Falls, genoemd naar de nabijgelegen,
gelijknamige watervallen in de Zambezi-rivier.
Met een watergordijn van 1708 meter breed en
honderd meter hoog zijn dit de breedste
watervallen van Afrika. Het relatief vlakke
parcours loopt over de Victoria Falls brug
buurland Zambia in. Lopers kunnen hier
genieten van prachtige uitzichten. Opstuivend
water biedt de nodige verkoeling.
‘Deze marathon stond ook al jaren op mijn
bucketlist,’ zegt de Zwitserse loopfanaat
Michelle Nagel. ‘Het is bijzonder om tijdens
één race door twee landen te lopen én een van
de zeven wereldwonderen te aanschouwen.’
De marathon gaat verder door het groene
Zambezi National Park. Langs de oevers van
de rivier komen kuddes olifanten en giraffen
regelmatig hun dorst lessen. De lopers betreden daarna opnieuw Zimbabwaans grondgebied, waar ze op weg richting de finish muzikaal en feestelijk onthaald worden door de
inwoners van Victoria Falls.
Volgens organisator Debbie Harrison kunnen
natuur- en sportliefhebbers ook na de marathon hun hart ophalen in de buurt van de
watervallen: ‘Zo smaakt dat koude Zambezi
biertje na ruim 42 kilometer ook heerlijk tijdens
de wildlife cruise op de rivier.’

De 4 Peaks Mountain Challenge is een trailrun
van 24 kilometer in het Zuid-Afrikaanse Witteberg gebergte, ten zuiden van Lesotho. De route
bestaat uit een combinatie van steile heuvels en
afdalingen, continu met een adembenemend
uitzicht over spitse rotsachtige toppen en
groene valleien. Locals op paarden trekken af en
toe voorbij. Hun dieren beladen met koopwaar,
brandhout of gras.
‘De race vindt plaats in een deel van Zuid-Afrika
waar nog weinig toeristen komen, maar dat
desalniettemin onwaarschijnlijk mooi is,’ vertelt
Adrian Saffy van Pure Adventures, de organisatie achter 4 Peaks. ‘Het is aan te raden om
deelname te combineren met een lang weekend
weg met familie of vrienden, zodat je ook
kan genieten van een echte Zuid-Afrikaanse braai (barbecue) en de sociale
sfeer om de wedstrijd heen.’
Voor hardloper Gerhard Beuke was de
race vorig jaar een thuiswedstrijd. Al was
Witteberg voor hem onbekend terrein.
‘Ik was gewend om grote afstanden op
de weg te lopen, maar deze 24 kilometer in de bergen leek me een avontuurlijk alternatief.’ Beuke heeft vooral
mooie herinneringen aan het laatste
deel van de wedstrijd: ‘Het beeld van de
lopers die voor mij de berg afstoven richting de
finish, omgeven door een spectaculaire omgeving, vergeet ik nooit meer.’
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Kort maar krachtig:

RAHAL MARRAKECH
10K INTERNATIONAL
Afstand: 10 kilometer
Waar: Marrakech in Marokko
Wanneer: 2 oktober 2016

Ieder jaar in oktober, als de hitte is afgenomen
en de verfrissende bries steeds vaker
opsteekt, vindt de Rahal Marrakech 10K
International plaats in Marrakech. Een goede
reden om de volgende stedentrip naar deze
Marokkaanse koningsstad te plannen, op
minder dan vier uur vliegen van Amsterdam.
Het snelle en vlakke parcours begint bij het
grote postkantoor in de moderne winkelwijk
Gueliz. De route meandert door de met
olijfbomen gevulde Menera Gardens en langs
de oude stadsmuren. Terwijl de lopers het
oude gedeelte van de stad verlaten, beginnen
ze aan hun eindsprint richting de finish.
Jonathan, een Amerikaan die woont, werkt en
hardloopt in Marrakech (en de man achter de
blog www.runninginmorocco.com) heeft de
race al meerdere malen gelopen. ‘Het
mooiste vind ik de amicale sfeer onderling. Er
wordt veel gebabbeld onderweg.’ Naast
buitenlanders doen er ook veel Marokkanen
mee. ‘Sommigen lopen nauwelijks hard, maar
pakken voor deze thuiswedstrijd toch de
schoenen uit de kast, ieder jaar opnieuw.’
Volgens organisator Rachid Ben Meziane kan
de race uiteraard goed gecombineerd
worden met het bezichtigen van de stad.
‘Dwalen door het labyrint van smalle straatjes
in de medina, kleurrijke paleizen bezoeken of
snuisterijen kopen op de Djemaa El Fna
markt: Marrakech is de mooiste stad ter
wereld.’

‘Hidden gem’:

MAURITIUS MARATHON IN MAURITIUS
Afstand: 42 kilometer (Of 21 / 10 kilometer)
Waar: Mauritius, een eilandstaat ten oosten van Afrika.
Wanneer: juli 2017

Parelwitte stranden, wuivende palmbomen, felgroene bergen en een oceaan in
vele tinten blauw. Voor veel stellen is Mauritius een uitmuntende huwelijksreisbestemming. Toch is dit paradijselijke eiland in de Indische Oceaan, ruim 800
kilometer ten oosten van Madagaskar, ook uitermate geschikt voor het lopen van
een marathon. In juli vindt hier voor de zevende keer de Mauritius Marathon
plaats.
Voor de Italiaanse loper Benedetto Patti was het een droom die uitkwam: ‘Ik heb
al 83 marathons op mijn naam staan, maar ik wilde deze race per se aan mijn lijst
toevoegen.’ De route volgt een van de mooiste kustwegen ter wereld, met een
prachtig uitzicht op de Baie du Cap-lagune en de Le Morne-berg. Onderweg
passeren de lopers diverse vissersdorpjes waar de hartelijke Mauritianen hen
enthousiast aanmoedigen. Het parcours eindigt op het Saint Felix strand, waar
een verfrissende duik in het heldere water de hartslag rustig laat zakken.
‘Het eten smaakte heerlijk die avond,’ herinnert Patti zich. ‘Er zijn zoveel verschillende soorten fruit op het eiland, en de kwaliteit van de vis is uitmuntend.’
Wolfgang Slawisch, organisator van de marathon, legt uit dat de wedstrijd
kleinschalig is, zodat er een persoonlijke sfeer gecreëerd kan worden voor de
lopers. ‘Een mooie bijkomstigheid is dat wij ons inzetten voor twee belangrijke
goede doelen; de SOS Kinderdorpen op het eiland en de Mauritiaanse Kanker
Vereniging Link to Life’.
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