
ZAGREB MARATHON 2015 
Zoals al vele jaren planden de joggers van 
KASVO ook dit jaar opnieuw een marathon in 
het buitenland.  En nu viel de keuze van onze 
reisleider Christophe op de marathon van 
Zagreb op 11 oktober.  Veel info over die 
organisatie was er op internet niet te vinden 
maar dat weerhield 5 joggers en 2 supporters 
er niet van om toch al in juli een goedkope 
vlucht te boeken naar de hoofdstad van Kroatië.  

Als goede leider zorgde Christophe er voor  dat we op een deftig uur konden 
vertrekken en terugkeren.  Wat hij niet voorzien had was dat er “zeer uitzonderlijk” 
een treinstaking was op de dag van ons vertrek en we dus moesten uitkijken voor 
alternatief vervoer naar de luchthaven.  En geluk met een ongeluk : onze last-minute 
supporter Luc Van Rumbeke zorgde voor een busje en dat kwam ons nog goedkoper 
uit dan het goedkoopste treinticket ! 

Om kwart voor tien vrijdagmorgen stond iedereen dan ook klaar aan het stadion 
behalve David.   Hij had niet zoveel kunnen trainen en dacht nog wat extra kilometers 
te kunnen gebruiken en kwam te voet naar de afspraak.  Maar ofwel had hij de 
afstand onderschat of zijn conditie overschat met resultaat tien minuten te laat.   
Geen nood echter want geen files onderweg en dus toch nog tijdig in Zaventem.  
Komt daarbij nog dat onze vlucht met een half uur werd uitgesteld en we dus rustig 
nog een laatste pint op Belgische bodem konden drinken. 

In Zagreb werden we dan opgewacht door Jelena en Zrinka die ons naar hun hostel 
“Casablanca” brachten.  En dat hostel was op alle gebied  een absolute meevaller 
zowel wat prijs als accommodatie betreft.  En van de service mochten we al zeker 
niet klagen !   Van direct na aankomst gaf uitbaatster Jelena ons al enkele goede 
adressen om te gaan eten en ze zorgde ook al direct voor een reservatie.  Bij regen 
boden ze ons spontaan een paar paraplu’s aan.  Onze drank voor de after party 
mocht zonder probleem in hun frigo en ze zorgden zelfs voor de champagneglazen.  
Toen op zaterdag er plots problemen waren met de Wifi bewoog ze hemel en aarde 
om ons toch nog internet te kunnen geven. 

En dat internet was zaterdagavond een absolute must om de match van de Rode 
Duivels live te kunnen volgen.  Christophe had zijn laptop bij en via allerlei 
kunstgrepen slaagde hij er in via live stream de match op zijn scherm te toveren.  In 
het begin liep alles perfect maar tijdens de eerste helft begon het beeld te sputteren 
en viel tenslotte ook de klank weg.    Van alles werd geprobeerd tijdens de rust en de 
tweede helft maar zonder resultaat.  Tot het plots op het einde van de reguliere 
speeltijd toch nog lukte en we de 3 minuten extra nog konden volgen.  Daarna 
konden we ook nog de nabeschouwingen vanuit de studio in Brussel volgen en 
zagen we ook nog de doelpunten en de belangrijkste fases van de match. 



Zondag was dan de grote dag van de 
marathon en dat zag er niet goed uit : er 
was regen voorspeld en die was er dan 
ook gedurende de ganse dag !  De 
organisatie van de marathon was een 
flop.  Er stond een parcours op hun 
website en het enige wat we er konden 
van maken was dat we tweemaal een 
grote en een kleine lus moesten lopen 
heen en terug over dezelfde weg. 
Voorzienig om aan de start iets van kledij 

af te geven nergens te zien.  Er waren natura prijzen voorzien voor de eersten van 
iedere leeftijdscategorie (en zowel Veerle als ik waren eerste in ons categorie) maar 
waar en wanneer die prijzen werden overhandigd : geen kat die het wist.  
Kilometeraanduidingen op onregelmatige afstanden en je moest maar aan de hand 
van je tijd inschatten of die aanduiding gold voor de heenweg of de terugweg.  Vijf 
minuten voor de start begaf de boog over de start- en finishlijn het dan nog en moest 
die opgevangen worden door de lopers van de eerste rij.  Gelukkig was dat euvel 
nogal rap opgelost en konden we met een paar minuten vertraging toch beginnen 
aan onze 42 kilometers in de regen. 

Een voordeel van een parcours heen en terug over dezelfde weg is dat we de andere 
lopers konden volgen.  Zo was het uitkijken door Veerle en mij om te zien in welke 
volgorde  onze makkers zouden voorbij komen.  Als eerste zagen we Kenny met 
toen al ruime voorsprong op Christophe die op zijn beurt al een kleine voorsprong 
had op David.  Bij een volgende passage 
bleef Kenny ruim voorop maar was David al 
dicht genaderd op Christophe die hij wat 
later zou inhalen en achter laten.  Toen 
Veerle en ik bijna aan het einde van onze 
tweede grote lus waren kwamen we Kenny 
al tegen op weg naar ons hostel (dat we 4 x 
moesten passeren tijdens onze marathon).  
Ook David finishte terwijl wij het klein stukje 
tussen grote en kleine lus (waar we elkaar 
niet kruisten) aflegden.  En van kruisen gesproken : op het einde van de kleine lus 
moesten de deelnemers van de halve marathon die samen met ons waren gestart de 

lopers van de hele marathon dwarsen om 
naar de aankomst te komen ! 

Niet zo lang na Christophe kwamen Veerle 
en ik als laatsten (maar tevens oudsten) 
van onze groep in minder dan 4 uren hand 
in hand over de finish.  Veerle was iets 
sterker dan mij maar bleef toch gans de 
wedstrijd solidair aan mijn zijde en zo 



kwamen we beiden kletsnat maar zeker niet uitgeput over de meet.  Daar waren 
flesjes water voorzien en in de tent zelfs bier.  En ondanks de koude kon ik het toch 
niet laten een grote pint bier naar binnen te kappen.  En als ik zeg dat ze me 
smaakte weten de kenners meteen dat ik mijn 69° marathon goed had verteerd.  De 
terugweg van een dikke kilometer naar het hostel was echter een echte marteling :  
het bleef maar regenen en met schudden en beven probeerden we de kou buiten te 
houden maar het resultaat was nihil.  Onze kamergenoten waren echter vooruitziend 
geweest en hadden de kamer reeds flink opgewarmd. Na een lange warme douche 
waren we helemaal klaar voor de obligate after-marathon party.  Naast ons KASVO 
vijftal waren nog drie Belgen aan de start : de eerste eindigde tussen Christophe en 
het duo V&M, de tweede een heel stuk na het duo en de derde (Micha, inrichter LPM 
marathon) gaf op.  

En onze supporters Carine en Luc waren 
ook tijdens de wedstrijd een grote steun 
voor ons.  Carine liep de lopers tegemoet 
op de lange lus :  liep eerst een tijdje mee 
met Kenny om dan terug te keren en met 
de volgende opnieuw een stukje mee te 
lopen.  Zo vergezelde zij ook Veerle en mij 
op het laatste stuk van onze eerste grote 
lus om zich  daarna te gaan opwarmen in 

ons hostel.  Daarna kwam ze terug naar de aankomst om iedereen te zien finishen 
maar door kou en regen moest ze toch terug naar het hostel vooraleer ik bijna een 
uur na Kenny aankwam.  Ook Luc liep een tijdje met Veerle en mij mee maar had 
zich een beetje mispakt aan de afstand en het tempo dat wij er na meer dan 30 Km 
nog op nahielden.  Hij hield het echter goed vol en daarmee had ook hij zijn 
zondagse  training gehad.  

Maandag een droge dag en zelfs een klein beetje zon gezien en dus de ganse dag te 
voet op stap om de stad te verkennen.  En Zagreb is een mooie stad met brede 
lanen en veel mooi aangelegde pleinen. Veel mooi gerestaureerde gebouwen en 
zelden verkrotting gezien.  Aan restaurants en cafés geen gebrek en de prijzen 
vallen enorm goed mee : voor 10 tot 15 € aten en dronken we zeer goed. Op onze 
eerste verkenning vonden we zelfs drie bars met een enorm aanbod van Belgische 
bieren.  Ook mijn favoriete drank was te krijgen maar Wittekes kan ik hier genoeg 
drinken en dus hield ik het bij de 
lokale bieren.  De kleinste pinten 
waren 33 cl maar meestal werden 
toch halve liters gedronken (in 
ieder geval door mij toch). 

 

Dat vele stappen op maandag 
brak David echter zuur op nadat 
hij zondag al diep was gegaan om 



Christophe eerst in te halen en daarna voor te blijven.  Maandag stapte hij al minder 
soepel dan de rest en dinsdag was het helemaal om zeep.  Opgestaan met koorts 
bleef hij dinsdag dan ook in het hostel om uit te zieken en proberen te overleven op 
Cola.  Ondertussen bezocht de rest nog een “klein”  parkje van 36 hectaren waar we 
bijna niet meer uit geraakten.  Door het oriëntatie vermogen van Carine en geholpen 
door het kompas op haar smartphone vonden we noch nog tijdig de uitgang om ons 
laatste middagmaal op Kroatische bodem te nuttigen.  

En toen was het alweer tijd om terug te keren en afscheid te nemen van onze 
sympathieke gastvrouwen Jelena en Zrinka.  En al viel de marathon zelf wat tegen 
(al zal Kenny met zijn knalprestatie daar misschien wel anders over denken) het was 
al bij al toch weerom een mooie uitstap en kunnen we nu al uitkijken naar onze 
volgende buitenlandse marathon.  Als de plannen niet veranderen wordt het volgend 
jaar tijdens de herfstvakantie Dublin.  Zo kunnen de mensen die in het onderwijs 
staan ook nog eens meegaan. 

Marc Vanmaldegem                    17 oktober 2015 

 

Uitslag Marathon Dames (54 deelneemsters) 

26 MICLOTTE Veerle   3u54.54 10,78 Km/u 

  1°  van 6 dames 55-59 jaar 

Uitslag Marathon Heren (289 deelnemers) 

42    DEBISSCHOP Kenny  3u04.17 13,74 Km/u 

63    DE CLERCK David             3u19.49 12,67 

119  LAMONT Christophe   3u40.00 11,51 

166  VANMALDEGEM Marc  3u54.55 10,78  

  1° van 6 heren 70+ 

 


