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 “hey muzungu, how are you doing?” 

 



Donderdag 27 december ~ de reis 

Op deze donderdag na kerst vloog ik om 20.40 uur vanaf Amsterdam naar Nairobi, waar ik om 06.45 uur 
lokale tijd aankwam. Het tijdverschil tussen Nederland en Kenia is slechts twee uur waardoor het dus iets 
meer dan acht uur vliegen is. Omdat ik tijdens de kerstperiode bij mijn ouders logeerde en mijn koffer al 
bijna was ingepakt kon deze dag mooi besteed worden aan het nodige kluswerk in de tuin. Een dag fysieke 
arbeid in de buitenlucht zou ook weleens goed kunnen zijn voor de nachtrust tijdens de vlucht. Na een 
vroeg avondmaal (de kalkoen van eerste kerstdag smaakte nog steeds erg goed) werd ik rond 18.00 uur 
naar Schiphol gebracht door mijn vader, luxe. Het was niet erg druk op Schiphol waardoor ik al snel door 
de checks heen was en bij Starbucks lekker kon relaxen. Nog niet zo heel lang geleden kwam ik, door de 
meer internationaal getinte functie die ik had bij Initial/CWS, vrij frequent op Schiphol. Ik kan echter niet 
zeggen dat ik dit heel erg mis. Rond 20.15 uur was het tijd om plaats te nemen in het vliegtuig van Kenya 
Airways. Op tweede kerstdag had ik reeds ingecheckt waarbij het vreemd 
genoeg al niet meer mogelijk was om een stoel te kiezen. Tijdens de kerst 
werd er al gegrapt dat ik vast tussen twee hele dikke Keniaanse dames zou 
komen te zitten. Ik moest dan eigenlijk ook wel lachen toen ik mijn stoel 
zag, tussen twee Keniaanse dames in dus. Ze waren echter niet dik maar 
roken enorm naar zweet, waarna ik mij de vraag stelde wat ik nu liever had, 
een dikke of een stinkende dame naast me. De dame die aan het raam zat 
keek al wat benauwd, veroorzaakt doordat er wat interieurbekleding ont-
brak waardoor het leek alsof je zo naar buiten kon kijken. De dame vond 
het echter helemaal niet grappig en pakte haar kans toen zij zag dat er een 
andere stoel leeg bleef. Hier was ik erg blij mee, kon ik lekker aan het raam 
zitten, met een lege stoel naast me, puur comfort. De reis verliep verder 
heel comfortabel, direct maar een film aangezet (Ocean’s 8 beveel ik niet echt aan) en twee happen ge-
nomen van de vliegtuigmaaltijd (geen idee waar het voor door moest gaan). Rond 23.00 uur vond ik het 
wel een mooi moment voor een slaappil waarna ik een half uurtje later als een blok in slaap viel totdat er 
rond 04.00 uur (NL-tijd) ontbijt werd geserveerd, ook dit was niet van sterrenkwaliteit maar dan had ik in 
ieder geval iets gegeten voordat ik aankwam.  

Vrijdag 28 december ~ dagje Nairobi 

Aangekomen op het vliegveld van Nairobi was het direct een grote chaos. Er stonden twee zeer lange 
wachtrijen voor de paspoortcontrole echter viel het mij ook op dat er een hele korte rij stond voor het 

aanvragen van een visum. Een visum voor Kenia in 
Nederland aanvragen kost al snel 100 euro terwijl 
het ook gewoon ter plaatse op het vliegveld kan 
voor 40 euro. Bijkomend voordeel was dat deze rij 
dus erg kort was en ik na 30 minuten in het bezit 
was van een visum én door de paspoortcontroles 
was. Op het vliegveld ook direct wat Keniaanse shil-
lings weten te scoren, de derde ATM op rij deed het 
wel, en op zoek naar de taxichauffeur welke was 
geregeld door Eunice, de eigenaresse van Claire’s 

haven, een appartement welke ik voor deze dag Nairobi had geregeld. De taxichauffeur bleek snel gevon-
den en toen ik aangaf uit Nederland te komen en vooral voor het hardlopen in Kenia ben voor twee weken, 
moest ik direct de groeten doen aan een handjevol Nederlanders die hij kende (maar ik niet). Later bleek 
dit een Keniaanse atleet te zijn geweest die in zijn periode als atleet werd begeleid door een Nederlandse 



atletenmanager. Vanaf het vliegveld was het ongeveer een 
half uur rijden naar Embakasi, een wijk in Nairobi. Omdat 
het nog erg vroeg was viel het vooral op hoeveel mensen er 
langs de kant van de (snel)weg wandelend op weg waren 
naar hun werk. Wat ook direct duidelijk werd was dat Nai-
robi een arme stad is met diverse sloppenwijken. De wijk 
waarin mijn appartement stond was volledig afgegrendeld 
met bewaking en al. Op deze manier leven dus de rijkere 
inwoners van Nairobi, afgezonderd van de rest van de Nai-
robi-populatie. Nadat ik had kennisgemaakt met Eunice en 

haar zoontje kon ik mij even opfrissen en een po-
wernapp doen van 30 minuten waarna om 10.00 uur 
mijn daggids annex taxichauffeur voor de  deur stond 
om met mij op pad te gaan om Nairobi te verkennen. 
Van tevoren had ik drie plaatsen uitgekozen die ik echt 
wilde zien: David Sheldrick Elephant Orphanage, Gi-
raffe Centre en het Nairobi National Museum. Op de 
eerste plek werden jonge olifanten weer klaarge-
stoomd om terug het wild in te gaan, bij de giraffen 
was het vooral de bedoeling om hen te voeren (maar 
niet teveel want ze waren op dieet), maar vooral het 
Nairobi National Museum was echt de moeite waard, 

wat mij betreft vooral vanwege de verhaallijn hoe Kenia is ontstaan 
en welke enorme geschiedenis dit land met zich meedraagt. Daar-
naast werd ik persoonlijk rondgeleid door een gids die mij in een uur 
tijd door het hele grote museum wist te praten. Bij het giraffencen-
trum ook nog leuk om weer eens een zeepdispenser van Initial te-
gen te komen. Tussen de bedrijven door nog geluncht waarbij de 
eerste kennismaking met ugali (maismeelbrij) plaatsvond. Omdat ik 
wist dat ik dit nog heel vaak zou gaan eten was ik erg blij dat ik het 
prima te eten vond. Omdat ik ook vooral veel van de stad zelf wilde 
zien hebben we tussendoor veel gereden door de stad, dat wil zeg-

gen heel veel in files gestaan 
en  veel schietgebedjes gedaan omdat ook het verkeer in Nairobi 
nogal ongeorganiseerd is (of lijkt). Na nog een douche afscheid ge-
nomen van de zeer gastvrije Eunice en haar zoontje en rond 17.00 
uur op het vliegveld Nairobi afgezet waarvandaan mijn volgende 
vlucht naar Eldoret zou vertrekken om 18.50 uur. Uiteindelijk werd 
dit rond 19.30 uur. De 
vliegmaatschappij was dit 
keer Jambojet, mooie 

naam voor een airline ook. Even voor halfnegen kwam ik aan 
op vliegveld Eldoret waar de taxichauffeur al klaar stond om 
mij naar Iten te rijden, een rit van ongeveer 1,5 uur. Een andere 
atleet, een Zweedse 800 en 1500m loper, reed ook direct mee 
naar Iten, ook wel bekend als het hardloopwalhalla van de we-
reld. Dit werd nogal een enerverende taxirit, eerst dwars door 
het stadje Eldoret en daarna regelmatig vol op de rem om een 



van de vele niet reflecterende drempels te kunnen passeren. Wat ook direct zichtbaar was waren de vele 
ongelukken in het verkeer.  Later vernam ik dat dit komt doordat er in Kenia een enorm probleem is met 
alcohol in het verkeer en hier dagelijks vele doden door worden veroorzaakt. Rond 22.30 uur kwam ik aan 
op de plaats van bestemming. Het laatste stuk van de rit voerde 
nog twee km door het bos, het Kilima Resort ligt bovenop een 
heuvel, op 2300m hoogte, aan de Kerio vallei. Dit Kilima Resort 
wordt beheerd door Koen Raymaekers en zijn Keniaanse vrouw 
Florence.  Koen is een Nederlandse top marathonloper 
(www.koenraymaekers.nl) en woont al een aantal jaar in Kenia.  
De ontvangst in het Resort was erg hartelijk, met een volledige 
avondmaaltijd. Helemaal kapot stapte ik even later mijn bed in, 
het was toch wel een vrij drukke dag geweest… 

Zaterdag 29 december ~ martelmassage 

Mijn eerste echte dag in Iten. Na een wat onrustige nacht, de gelui-
den van de vele dieren zijn hier toch wat natuurlijker en indringen-
der dan in het stadse Rotterdam, een ontbijt met zelfgebakken 
brood en goede koffie, blijer kun je mij niet maken in de ochtend. 
Om 10.00 uur stond vervolgens de eerste training op het pro-
gramma. Samen met Koen een duurloop van 45 minuten (10km) die 
al uitdaging genoeg bood. Allereerst omdat een duurloop na een 
dag reizen nooit goed voelt, maar ook omdat je hier dus loopt op 
2300m hoogte. Veel minder zuurstof dus waardoor vooral het hart-

longsysteem harder moet werken met als gevolg een hogere hartslag. Thuis had ik echter al 1,5 week in 
mijn hoogtetent geslapen, hetgeen moest helpen bij 
snel acclimatiseren zodat ik sneller gewend was aan de 
hoogte. Na de duurloop wat gerust en genoten van de 
fantastische natuur. De apen zitten hier letterlijk in de 
bomen op het terrein. De lunch bestond uit pannenkoe-
ken van aardappels en groente. In de middag vervolgens 
zelf nog een duurloop gedaan van 60 minuten (13km) en 
daarna door naar de masseur in het dorp Iten. Ik werd 
op de 125cc motor gebracht door het broertje van Flo-
rence, Gilbert Kemboi. Erg mooi hoe dit soort zaken al-
lemaal geregeld worden, het is allemaal via via en de af-
spraken zijn (mij) nooit helemaal duidelijk. Uiteindelijk troffen we elkaar bij het tankstation, het verzamel-
punt van Iten, en na een korte wandeling door een vrij arme buurt, kwamen we aan bij het huis wat het 
huis van de broer van de masseur bleek. Geen massagetafel en massageolie, nee gewoon een bed en 
babyolie. Kurui, de masseur, bleek zelf ook hardloper en loopt een halve marathon in 1.04. Voor Keniaanse 

begrippen niet heel erg spannend maar mijn record van 1.07 steekt hier 
toch wat schril tegen af. Kurui loopt vooral wedstrijden in Azië, en dan 
niet voor de tijd maar voor de klassering. Een aantal weken terug deed 
hij nog mee aan de marathon van Indonesië waar hij een paar km voor 
de finish de race moest staken omdat hij gewoonweg niet meer kon lo-
pen, vooral veroorzaakt door de enorme luchtvochtigheid aldaar. Afijn, 
deze massage vergeet ik nooit meer. Ik heb nog nooit zoveel pijn gele-
den. Men spreekt weleens van een oppervlakkige of een diepe massage 

http://www.koenraymaekers.nl/


maar deze massage was er een van buitencategorie. Met zijn sterke vingers leek hij wel door de spieren 
heen te willen duwen. Omdat ik al langere tijd serieus last heb van een blessure aan mijn linker onderbeen 
leek de massage van dit gedeelte van mijn lichaam wel een marteling. Omdat ik maar niet van deze bles-
sure lijk af te komen beet ik maar even op mijn tanden hopende dat dit wellicht wel zou helpen. Na een 
massage van ruim een uur stond ik volledig bezweet op van het bed en rekende ik 500 shilling af, omge-
rekend ongeveer 5 euro, voor Keniaanse begrippen ongeveer een dagloon. Direct ook zijn nummer ge-
vraagd en afgesproken om nog een aantal keer langs te komen in 
de komende twee weken. Ook opvallend trouwens, iedereen loopt 
hier met een mobiele telefoon rond, ook de mensen die zonder 
stromend water en elektriciteit in een hutje wonen. Iten ligt in een 
gebied waar vooral boeren wonen, vaak levend van de melk van 
hun koeien of het verbouwen van mais. In de avond stond er ugali, 
een Keniaanse variant van boerenkool (sukuma wiki) en zelfge-
maakte worst op het menu. Later op de avond nog even wat gere-
laxt waarna ik moe mar voldaan mijn bed opzocht.  

Zondag 30 december ~ Youtube-automonteur 

Na het ontbijt was het plan om rond 10.00 uur samen met Koen te 
gaan lopen. De gezinsauto stond echter al een aantal weken stil en 
vandaag zou deze gerepareerd worden. In Kenia is het dan wel ver-
standig om er zelf bij te blijven, de monteur die was gekomen bleek 
ook niet echt een automonteur, de meeste kennis werd nog via 
Youtube verkregen en uiteindelijk moest hij een collega bellen om 
echt aan de slag te gaan met de reparatie. Uiteindelijk zelf een duur-
loop gaan doen van 72 minuten (18km). Langzaamaan merk ik dat ik 
begin te wennen aan het trainen op hoogte. Deze duurloop ging al 
weer in gemiddeld tempo 4.12 min/km waarbij onderzoek heeft uit-
gewezen dat je er op deze hoogte ruim 
20 seconden mag aftrekken om het ver-
gelijk te kunnen maken met het tempo 
in Nederland. Na de duurloop stonden 

er pannenkoeken op het lunchmenu waar Keniaanse chai thee bij werd ge-
serveerd. Dit is een mengsel van melk, water, verse Keniaanse thee en veel 
suiker, een echte zoete thee dus. In de middag werd de verjaardag van Tom 
gevierd, de jongste telg van de familie. Nadat er cake was gegeten was het 
tijd voor de middagtraining waarbij ook de broers Bouchikhi aansloten. Sou-
fiane Bouchikhi is een professioneel topatleet uit België en doet mee aan 
internationale wedstrijden voor België. Samen met zijn broertje verblijft hij 
ruim zes weken in Kenia om zich voor te bereiden op de Olympische spelen 
van Tokio in 2020. De training van 52 min (12km) was rustig en vooral bedoeld om de benen even te 
strekken en nog wat extra kilometers te maken. In de avond stond er bami, ugali en een mango bietensa-
lade op het menu. Vrij snel na het eten was iedereen vertrokken naar bed en heb ik nog wat tijd besteed 
aan het schrijven van dit verslag.  

  



Maandag 31 december ~ Keniaans oud & nieuw 

Oudejaarsdag in Kenia begon rond 09.00 uur met ontbijt ge-
volgd om 10.00 uur door een wat langere duurloop van 75 min 
(17km) met beide broers. Dit keer zijn we eens een andere kant 
opgelopen, langs de atletiekbaan van oud-atlete Lornah 
Kiplagat. Op deze onverharde gravelweg trainen de meeste lo-
pers die naar Iten komen om te trainen. Dit zijn vooral Kenianen 
maar af en toe zie je ook wel blanken lopen, voornamelijk Euro-
peanen. De Keniaanse kinderen groeten bijna allemaal met de 
woorden die zij op school leren: How are you, soms voorafge-
gaan door Hey Muzungu. Dit betekent zoveel als Hey blanke, hoe gaat het met je? Helemaal leuk als ze 
vervolgens een stuk meelopen en/of een high five uitdelen. Zeker in zware trainingen zorgt dit toch altijd 

weer voor de nodige afleiding van de zelf gekozen pijn aan het lijf. Na 
deze training weer terug het bed in en het boek van Thomas Dekker 
uitgelezen. De wereld waarin hij leefde was duidelijk een andere dan 
waarin ik hier in Kenia ben gestapt. De lunch was wederom goed met 
zoete aardappelsoep met kaneelbrood. Vrij snel daarna ben ik nog 50 
minuten (12km) gaan lopen omdat ik om 16.00 uur een afspraak had 
met de masseur die dit keer ook de Belgische broers zou masseren en 
naar ons resort toe was gekomen. Het was een stuk minder pijnlijk 
dan de vorige keer. Na de massage douchen en vervolgens met Gil-
bert Kemboi op de motor naar Iten gegaan omdat ik de stad weleens 
echt wilde zien. We hebben wat rondgelopen op de lokale markt, van 
het uitzicht genoten vanaf een uitkijkpunt en wat winkels met Keni-
aanse prullaria bezocht. Op weg naar huis kwam er een auto vanuit 
een zijstraat direct de hoofdweg opgereden waar wij met onze motor 

op reden. Uitwijken was geen mogelijkheid en dus knalden we met de motor op de zijkant van de auto en 
lagen we ineens op straat. Een ongeluk zit ook hier in een klein hoekje. Een beetje geschrokken namen 
we de schade op maar naast wat schrammetjes en wat kapotte kleding was er verder niets aan de hand. 
Omdat het nogal druk werd met omstanders maar snel verder 
gereden, ook omdat Gilbert geen rijbewijs heeft en we ook 
geen helm op hadden. Terug in Kilima Resort aangekomen 
nog even naar de koeien en de moestuin van de familie gaan 
kijken waarna het tijd was voor het diner: aardappelpuree, 
stoofvlees, doperwten en een wortel-ananassalade. Ook dit 
smaakte weer erg goed en ook dit keer was het daarna al vrij 
snel verlaten in de gezamenlijke eetkamer. De jaarwisseling 
was dit jaar dus erg rustig en heeft niemand hier bewust mee-
gemaakt. 

Dinsdag 1 januari ~ afstompen 

Omdat het niet laat was geworden was het ook geen probleem om weer op tijd uit bed te gaan voor een 
volgende trainingsdag. Om 08.30 uur ontbijt en om 10.00 uur een volgende training. Dit keer stond er 75 
min (17km) op het programma met daarin wat intervalblokjes en op het einde een aantal versnellingen 
van 100m. Het is duidelijk merkbaar dat het lichaam zich aan begint te passen aan de hoogte. Dit merk je 
vooral aan een lagere hartslag bij dezelfde inspanning en het feit dat je niet meer hijgend bovenop een 
berg staat, ook al ben je slechts aan het wandelen. De training was redelijk zwaar te noemen met een 



aantal kilometers rond of zelfs onder de 3.50 min/km. In NL 
zou dit gelijk staan aan kilometers rond 3.30 min/km. Op de 
terugweg kwam een van de Belgen nog redelijk hard ten val 
over een losliggende steen, met als gevolg een bebloede 
knie, elleboog en hand. Met gravelpaden bezaaid met los-
liggende kleinere en grotere stenen blijft het hier altijd op-
passen, zelfs (of misschien wel juist bij) een rustige dribbel 
terug naar huis. Na het douchen eerst een uurtje liggen op 
bed waarna het tijd was voor lunch, dit keer rijst met linzen 
en viscurry. Al tijdens het eten kon ik, maar zo ook de Belgen, de ogen amper openhouden en dus was ik 

blij dat ik na de lunch weer terug mijn bed in kon voor twee uurtjes slaap 
voordat de volgende training zou aanvangen. Dit was slechts een korte rus-
tige duurloop van 40 min (9km) vooral bedoeld om het herstel te bevorde-
ren. Ik merk ook dat dit verslag wat repeterend begint te worden, maar dat 
is ook exact hoe het leven van een topsporter er uitziet: eten, trainen, eten, 
slapen, trainen, eten en slapen. Persoonlijk vind ik het erg knap hoe topspor-
ters dit week in week uit, maand in maand uit en jaar in jaar uit volhouden. 
Ik merk dat ik zelf echt meer afwisseling nodig heb en merk dat ik afstomp 
van dit repeterende schema. Wel levert het heel veel rust op en zijn de zor-
gen zeer beperkt. Een van de ergste dingen die kan gebeuren is dat je ge-
blesseerd raakt, aangezien trainen dan soms helemaal niet meer mogelijk is 
heeft dit hele grote impact op een atleet en wordt er zelfs gesproken over 

depressiviteit, hetgeen ik me erg goed kan voorstellen. Hetgeen ervoor 
wordt gedaan én gelaten is zo impactvol op het persoonlijke leven, dat ik 
me goed kan voorstellen dat het een enorme impact heeft als je (even) niet 
meer kunt doen wat je altijd zo graag doet en gewoon bent. Daarnaast is 
het ook goed om te realiseren dat slechts een zeer klein deel van de atleten 
veel geld verdient met de sport, de rest van de atleten moeten het doen 
met niet heel veel meer dan het minimumloon. Vaak betreft dit een kleine 
toelage van de overheid aangevuld met wat startgelden en prijzengeld. Zelf 
denk ik dat de enorme toewijding en volledige overgave van de atleten best 
wat meer gewaardeerd mag worden. Topsport kan wat mij betreft vergeleken worden met de top in het 
bedrijfsleven, het verschil in beloning is echter enorm. Afijn, de dag werd afgesloten met al weer een goed 
diner waarbij ugali, sukuma wiki én zelf gemaakte frites op het menu stond.  

Woensdag 2 januari ~ verbrandingsoven 

Het ontbijt vond iets vroeger plaats dan gewoonlijk omdat er 
een pittige training op het programma stond, namelijk 3 x 3km 
interval met slechts 2 ½ minuut rust tussendoor. Deze training 
hebben we afgewerkt op de weg waar ook de Kenianen hun 
intervaltrainingen doen. Deze weg is geen moment vlak en sa-
men met de ongelijke ondergrond en de stevige wind die er 
eigenlijk altijd wel staat vanuit de vallei is het met recht een 
lastig parcours te noemen. De eerste serie ging nog best wel 
goed, de benen waren nog fris en we hadden wind mee en het 
was vooral afdalen. De tweede serie was erg zwaar met wind 

tegen en vooral een oplopend parcours, na het afronden van deze serie kon ik eigenlijk al niet meer maar 
na 2 ½ minuut stond de derde serie dus op het programma, de benen waren al verzuurd en de longen 



stonden in brand. Ik was dan ook erg blij toen de derde serie erop zat en we rustig terug konden dribbelen 
naar ons resort. Daar aangekomen weer het standaard ritueel van rekken, douchen, op bed liggen, lun-
chen en slapen. Vervolgens in de middag nog even 40min (8km) rustig uitlopen. Ik begin me nu toch ook 
wel zorgen te maken over de twee blessures waar ik al voor Kenia mee te maken had: mijn linker onder-
been (vooral enkel en botvlies) en rechterknie (beurs na kleine valpartij). Ik heb nu al vijf dagen op rij 
tweemaal per dag getraind waardoor het lichaam ook nauwelijks tijd heeft om echt te herstellen. Het idee 
is wel om aan het einde van deze week een rustdag te nemen en dit te combineren met een safari, maar 
zeker na intervaltrainingen is de pijn tijdens het lopen eigenlijk niet meer uit te houden en dit ontneemt 
ook wel een deel van het loopplezier. Hetgeen mij ook opvalt is de snelheid waarmee ik hier gewicht 
verlies. Ik kwam aan met ruim 63kg en nu, slechts een kleine week later, weeg ik niet meer dan 60kg. Dit 
heeft vooral te maken met de twee trainingen per dag waardoor de motor (of beter: verbrandingsoven) 
eigenlijk continu aanstaat en alle voeding erg snel wordt verbrand. Daarnaast eet ik hier eigenlijk niets 
naast de drie standaardmaaltijden en wordt er eigenlijk enkel water en melk gedronken. Thuis is dit nogal 
eens anders. Vandaag stond er ugali, spinazie en kippenlever op het programma. Voor het laatste heb ik 
toch maar vriendelijk bedankt.    

Donderdag 3 januari ~ ongeluk no 2 

Ook vandaag stonden er weer ‘gewoon’ twee trainingen op het programma. In de ochtend een lange 
duurloop van 90min (20km) en in de middag een duurloop van 40min (9km). De ochtendduurloop was vrij 
pittig door het heuvelachtige parcours en de wind. We kwamen in het begin van de training al met de 
schrik vrij nadat we door een motor vanachter werden aangereden. Deze motor probeerde tussen ons 
door te rijden terwijl er echt niet meer dan een halve meter ruimte zat tussen ons. Ik werd nog licht ge-
raakt aan mijn been maar verder liep het wonderwel goed af. We waren dan ook blij dat we weer terug 
in het Kilima Resort waren na 1,5 uur rennen in de zon. Verassend genoeg had ik weinig last van mijn 
blessures, wat het lopen direct een wat plezierige bezigheid maakt. Nadat we terugkwamen eerst de bles-
sures behandelen met ijs, core stability training, rekken en strekken en douchen voordat de lunch op tafel 
stond, rijst met linzen en avocado. Hierna even relaxen en terug het bed in voor een uur, waarna de wek-
ker mij wakker maakte voor de volgende training. Dit is de eerste keer dat ik door de wekker gewekt werd, 
een signaal dat het lichaam vermoeid raakt. Vervolgens iets te laat uit bed gestapt waardoor ik de duur-
loop half slaperig begon waardoor het helemaal een zware exercitie werd. Gelukkig was het slechts een 
korte duurloop met eerst twee km naar de hoofdweg Iten – Eldoret lopen, en vervolgens twee km heen 
op deze weg, twee km terug en weer de twee km vanaf de hoofdweg naar het resort. Na deze training 
weer de massagetafel op waar Kurui al weer klaar stond om ons ruim een uur lang onder handen te ne-
men. Het is goed om te merken dat de spieren nog goed reageren, zelfs na 12 trainingen in 6 dagen tijd 
met daarbij nog de blessures waardoor je altijd wat aangepast gaat lopen met andersoortige klachten tot 
gevolg. De masseur gaf tijdens de massage nog even doodleuk aan dat hij deze ochtend om 06.00 uur met 
een groep Kenianen 38km had getraind. En ik vond mijn 20km 
plus 9km heel wat. Hetgeen wel wordt gezegd over de meeste 
Kenianen die hier hardlopen is dat zij eigenlijk continu over-
traind zijn en daardoor niet de prestaties leveren in wedstrij-
den die zij zouden kunnen leveren wanneer zij een verstandige 
trainingsopbouw zouden volgen. Vele Keniaanse atleten eindi-
gen dan vaak ook als lopers in B-wedstrijden in bijvoorbeeld 
Azië of als haas van Keniaanse dames. Op het menu stond van-
daag een soort van Indische pannenkoek gevuld met kip en 
groeten.  

  



Vrijdag 4 januari ~ safari zonder dieren 

Vandaag begon de dag veel vroeger dan normaal, om 
05.30 uur ging de wekker omdat we om 06.00 uur 
opgehaald zouden worden voor onze safari door het 
Rimoi National Reserve. Het weer was deze nacht echter 
volledig omgeslagen, het regende al heel de nacht en 
hierdoor was ook de stroom uitgevallen. Normaal 
gesproken is er altijd vers brood uit de broodbakmachine 
maar deze was dus ook uitgevallen waardoor er geen 
brood was, maar wel versgebakken pannenkoeken met 
verse koffie, er zijn slechtere manieren om een dag te 
beginnen dacht ik zo. De chauffeur kwam pas om 06.30 
uur, na enkele belletjes, aan waardoor we helaas niet zo vroeg als gedacht bij het park aankwamen. 

Aanbevolen werd namelijk rond 07.00 uur daar te zijn 
aangezien er dan meer kans is om olifanten te zien. Nu 
kwamen we rond 08.00 uur aan in het park, door het 
slechte weer was het ook niet mogelijk om snel te rijden, 
de wegen zijn hier niet geasfalteerd en daarnaast zitten 
er nogal wat gaten en heuvels in de weg. Aangekomen bij 
het park eerst de nodige administratie in orde gemaakt, 
en dat duurt lang in Kenia, van de lean-filosofie hebben 
ze nog nooit gehoord of ze moeten er gewoonweg niets 
van hebben, een aantal keer dezelfde informatie 
overschrijven en de formulieren door een aantal paar 
handen heen. Daarna stapte er een gids bij ons in de auto 

waardoor we nu met vijf door het park reden. Opvallend was 
dat het in het park, op 1100m in plaats van 2400m hoogte, 
veel warmer was, duidelijk een ander klimaat. Nadat we eerst 
al een impala hadden gezien kwamen we bij een water uit 
waar een krokodil te zien was. Daarna op zoek naar vooral de 
olifanten. Op basis van de sporen en uitwerpselen werd al 
snel duidelijk waar zij konden zijn, het probleem was echter 
hen te vinden nu het al later op de dag was en zij verder het 
bos in waren dan vroeg in de ochtend. Op een gegeven 

moment hadden we 
ze dan toch 
gevonden, dat wil 
zeggen we hoorden ze luid en duidelijk echter kregen we ze niet in 
zicht. De bossen en struiken hielden het zicht op de olifanten weg, 
zelfs nadat we een uur in de volle zon geduldig hadden gewacht 
zagen we ze nog niet waardoor we deze safari enigszins 
teleurgesteld beëindigden. We werden nog even verrast door 
onze chauffeur die ons eigenlijk opdroeg een cola voor hem te 
kopen bij de ingang van het park. Aan onze blikken (in de trend van 
koop lekker zelf je eigen cola) kon bij blijkbaar zien dat hij weinig 
kans maakte met dit vreemde voorstel. Nadat we dan het park 
waren uitgereden nog 1,5 uur terug naar huis gereden alwaar we 



exact op tijd aankwamen voor de lunch. Hierna snel naar bed 
voor het afronden van de nachtrust, na 2,5 uur werden we 
wakker waarna we 50min (11km) hebben gelopen, vooral om 
de benen even te strekken na de autorit maar ook om de 
benen gereed te krijgen voor de zware baantraining die 
morgen op het programma staat. Omdat we alle drie enorme 
honger hadden, de vele trainingen hebben nu goed impact op 
het atletenlijf, hebben we het laatste half uur tijdens het lopen 
enkel gepraat over eten waarbij vooral frites, cola, biefstuk en 
pizza ons deed glimlachen. Duidelijk dichtbij een hongerklop. 
Op het menu stond vanavond echter ugali, kool en vers 
gemaakte kippenworst.   

Zaterdag 5 januari ~ once a runner 

Vandaag stond de eerste (en voor mij enige) baantraining op het 
programma, met 5 x 2000m. Omdat we rond 10.30 uur zouden star-
ten met deze training extra vroeg ontbeten zodat ik hier in ieder 
geval geen last van zou hebben tijdens deze zware training. Rond 
09.45 uur reden we met z’n vieren (Koen, de twee Belgen en ik) weg 
richting de atletiekbaan in Tambach, een half uurtje rijden vanaf 
Iten. Geen tartanbaan zoals in Nederland maar een ouderwetse on-
verharde sintelbaan van Keniaans gravel. Na een aantal rondjes in-
gelopen te hebben en een aantal versnellingen te hebben gedaan 
was het dan echt tijd om de uitdaging aan te vangen. Grappig om te 
zien dat alle atleten toch altijd een soort van nerveus zijn voor zo’n 
soort training, je weet dat het afzien wordt en je bent tegelijkertijd 

benieuwd hoe de vorm ervoor staat. Zowel vanwege de hoogte, de baansoort als de trainingsomvang in 
de afgelopen week was het wat lastig inschatten wat het tempo zou moeten zijn op deze 2000m’s. Van 
tevoren dan ook besloten om wat rustig te beginnen, richting tempo 3.20 min/km terwijl dit in NL toch 
rond de 3.10 min/km is. Na twee rondjes werd al wel duidelijk dat een intervaltraining op hoogte echt wat 
anders is dan thuis op zeeniveau, duidelijk dat je het tempo dient aan te passen om niet veel te snel in de 
verzuring te lopen. Na de eerste keer 2000m vroeg ik mezelf al af hoe ik in hemelsnaam vijf van dit soort 
intervallen zou kunnen voltooien en na de tweede keer 2000m wist ik zeker dat ik de vijf niet zou gaan 
halen. Na de derde interval was ik eigenlijk al volledig op, waarbij het opvallend was dat de hartslag nog 
wel redelijk was maar ik op basis van ademhaling het gevoel had dat deze veel hoger was, een bekend 
verschijnsel bij intervallen op hoogte. Na deze drie intervallen 
van 2000m nog tweemaal een 1000m gedaan zodat het tempo 
behouden kon worden en het niet enkel harken werd zonder 
enige vorm van looptechniek en souplesse. Uiteindelijk was het 
gemiddeld tempo rond 3.16 min/km prima te noemen en was ik 
vooral heel erg blij dat de training erop zat. Na nog wat rondjes 
uitlopen en wat rekken en strekken togen we naar huis, waar we 
na de lunch direct ons bed opzochten waar ik als een blok in slaap 
viel en twee uur later werd gewekt door de wekker die op 16.30 
uur stond (altijd vreemd om je wekker te zetten op zo’n tijdstip) 
omdat we om 17.15 uur zouden beginnen met een korte uitlooptraining van 9km. Hierna weer douchen 
en verder in het boek ‘once a runner’, een echte aanrader voor eenieder met liefde voor de (loop)sport, 



dit boek heb ik al vaker gelezen maar het werkt enorm motiverend om dit boek te lezen tijdens een trai-
ningskamp, je wilt telkens zelf weer je schoenen gaan strikken voor een training. In de avond stond er rijst, 
avocado-tonijn salade, rundvlees en kool op het menu. Wederom twee borden vol, waar hier niet vreemd 
van wordt opgekeken, maar waar thuis de uitspraak ‘waar laat ie het’ op zou volgen. 

Zondag 6 januari ~ met vier is leuker dan met drie 

Na een nacht onrustig geslapen te hebben, de apen in de boom boven mijn banda maakten wel erg veel 
herrie, toch op tijd opgestaan om te ontbijten zodat we om 10.00 uur aan de training van 20km konden 
beginnen. Vandaag stond er maar één training op het programma dus dat was te overzien. De 20km 
werden in een eenvoudige vorm gelopen, namelijk 10km heen en 10km terug. De heenweg was daarbij 
relatief gemakkelijk met de wind in de rug en een aflopend parcours. Terug was dus anders. De heuvels 
leken wel hoger geworden en de wind leek aangetrokken, vermoedelijk was geen van beide waar. Op de 
terugweg maar op kop gaan lopen met twee Belgen in de rug. Door het tempo wat op te voeren lijkt de 
tijd wat sneller te gaan echter bereikte ik op een gegeven moment hartslagen die ik de vorige dag ook 
tijdens de intervaltraining voorbij had zien komen. Omdat de Belgen op het einde nog even het gaspedaal 
intrapten liet ik hen lopen zodat ik niet een tweede intervaltraining achtereen aan het uitvoeren was. In 
het Kilima Resort aangekomen was het zaak om eerst de blessures te behandelen met ijs, wat te rekken 
en vervolgens ook nog de core stability training te doen. Ook werd ik erg blij van de weegschaal die slechts 

nog 59kg aangaf, terwijl ik hier toch echt met iets meer dan 63kg 
aankwam. Vier kilo minder in tien dagen, daar wordt een atleet erg blij 
van. De blessures maken mij een stuk minder blij, gaan maar niet over, 
logisch ook met zoveel trainingen, het lichaam krijgt simpelweg niet de 
kans om te herstellen. Mijn idee is om de twee dagen voor Egmond 
Halve Marathon (volgende week zondag) rust te nemen en daarna nog 
een volledige week na deze wedstrijd. Hopelijk kan ik dan fit aan het 
marathonschema richting Rotterdam beginnen.  In de middag dus geen 
training op het programma maar weer even naar de stad Iten. Dit 

betekent een motorrit van ongeveer 10 minuten. Het doel in Iten was vooral om geld op te nemen en 
internetbundels te kopen. Het was echter zondag waardoor dit nogal een uitdaging was. Uiteindelijk 
kwamen we bij een Indische zaak aan die ons goed kon helpen. Terug nog even langs de markt gegaan 
waar we wat vers fruit hebben gekocht. Het fruit is hier echt 
heerlijk, mango’s, bananen, passievruchten, papaya’s, het 
smaakt allemaal zoveel beter dan in NL. Op de terugweg 
deden we toch een poging om met z’n drieën achterop een 
motor met chauffeur te zitten, dat betekent dus 4 man, 
250kg op een 125cc. We hadden de grootste lol en ook de 
Kenianen langs de weg vonden dit een vreemd tafereel, 
terwijl we hen toch ook regelmatig met z’n vieren op een 
motor hebben zien zitten. Blijkbaar is dit bij muzungu’s toch 
een vreemdere aanblik. Terug aangekomen in Kilima Resort 
was het een stuk drukker geworden, Koen’s ouders en oom en tante waren inmiddels aangekomen vanuit 
NL. Op het menu stond dit keer spaghetti, ugali en kip in kerriesaus. 

Maandag 7 januari ~ 57.5kg schoon aan de haak 

Op de een of andere manier was ik vandaag wederom vroeg wakker, dit terwijl het lichaam toch echt de 
nodige rust nodig heeft om te herstellen van alle trainingen op rij. Rond 7.15 uur maar naar de eetzaal 
gegaan maar daar aangekomen bleek dat het vers gebakken brood pas rond 07.45 uur klaar zou zijn dus 



toch maar weer even terug naar bed en een beetje gelezen in De 
Muur (een aanrader voor de wielerfans). Rond 08.30 uur toch 
maar aan het ontbijt zodat we om 10.00 uur weer klaar waren 
om te gaan trainen. Dit keer een gewone duurloop van 75min 
(17km), een relatief rustige trainingsdag dus, zeker omdat er voor 
mij geen middagtraining op het programma stond omdat ik het 
aantal trainingen wens af te bouwen richting Egmond Halve Ma-
rathon van aanstaande zondag. Onderweg kwamen we een 
enorme groep Kenianen tegen, met daarin ook onze masseur 
Kurui. De Kenianen trainen vaak twee maar soms ook drie keer 

per dag. In het laatste scenario starten ze om 06.00 uur met een korte inloopsessie van 45min voor het 
ontbijt waarna om 09.30 uur de zware training plaatsvindt en dan als sluitstuk nog een uitloopsessie van 
30min aan het einde van de middag. Een hele andere wereld 
dus. Het was erg opvallend dat tijdens onze training direct al 
weer het onderwerp eten ter sprake kwam. Normaal gespro-
ken was dit enkel het geval aan het einde van onze middag-
training maar nu spraken we al over eten aan het begin van 
onze ochtendtraining. Na een dag of tien trainen staan we al-
lemaal al redelijk strak met vetpercentages die in de gewone 
wereld als zorgwekkend betiteld zouden worden. Zelf kwam 
ik hier met ruim 63kg aan en tien dagen later is hier nog 
slechts 57.5kg van over. Niet omdat ik weinig eet, ik eet 
enorme maaltijden, maar omdat er twee trainingen per dag 
op het programma staan, we op hoogte verblijven én tussen de maaltijden door geen snacks op het pro-
gramma staan, toch wel anders dan in NL. Na de lunch nog wat heen en weer gemaild met trainer/coach 
Rob over de laatste details van het trainingsschema richting Rotterdam Marathon waarna er weer een 
massage op het programma stond. Na de massage vervolgens terug het bed in en de dag afgesloten met 
aardappels, doperwten en worst.  

Dinsdag 8 januari ~ rondje lopen 

Vandaag weer een standaard dag voor de boeg. Twee keer 
trainen, twee keer slapen en drie keer eten. Aangezien don-
derdag mijn laatste dag in Kenia is komt het einde ook al echt 
in zicht. Aan de ene kant prima, het repeterende bestaan be-
gint soms te vervelen maar aan de andere kant ook jammer 
vanwege het feit dat ik zie dat ik steeds beter in vorm begin 
te raken en het daar-
naast erg goed klikt met 
de familie hier en de 

twee Belgen. Voor hen stond er vandaag een heuveltraining op het 
programma, 12 x 250m pijn lijden, maar gezien Egmond nog maar 
een paar dagen weg is en de blessures, stond er voor mij een duur-
loop op het programma samen met Koen. Naast dat het gewoonweg 
veel gezelliger is om met meerderen te lopen is het ook leuk dat 
Koen hier rondjes kent zodat we niet enkel maar heen en weer lo-
pen. Ditmaal een mooi rondje van een uur (15km) dat in een 4.06 
tempo werd afgelegd. Op zich niet heel spannende cijfers echter be-
trof het wederom een onverhard, heuvelachtig parcours op hoogte. 



Het was de eerste keer sinds lange tijd dat ik redelijk pijnvrij heb kunnen lopen, hier werd ik dan ook erg 
blij van. Continu lopen met blessures maakt een atleet chagrijnig, enerzijds omdat het gewoon veel pijn 
doet en anderzijds omdat je niet weet of je het erger maakt of niet. Teruggekomen op het resort nog 
langere tijd met Koen gepraat over zaken waar hij mee te maken heeft in Kenia zoals de mentaliteit van 
de gemiddelde Keniaan (gemakzuchtig, relaxed, kijkend naar de dag van vandaag) en de manier waarop 
hij de Kenianen om zich heen helpt. Erg leuk om op deze manier echt iets mee te krijgen van het land, de 
gebruiken en de eigenaardigheden. Wanneer ik in een hotel had gezeten was dit een stuk minder het 
geval geweest, maar omdat je hier echt onderdeel uitmaakt van het gezin krijg je dit per definitie mee. In 
de middag vervolgens nog een korte training van 40min (9km) waarna het tijd was voor diner met we-
derom de Indische pannenkoek.  

Woensdag 9 januari ~ brakjes 

Om de een of andere reden wederom niet zo goed geslapen waar-
door ik enigszins brakjes en duidelijk nog niet hersteld van de trai-
ningen van gisteren mijn bed uit stapte. Wellicht dat het ’s avonds 
niet kunnen slapen ook wel veroorzaakt wordt doordat ik in de 
middag één a twee uur slaap en dat het lichaam hier nog aan 
moet wennen. Er is veel meer mogelijkheid tot rusten dan thuis 
het geval is. Om 10.00 uur met de Belgen een rondje van 16km 
gaan lopen, hetzelfde rondje als gisteren met daarbij nog een ex-
tra lusje. Op de terugweg een aantal km’s nog wat gas gegeven 
met kilometertijden van 3.39min/km tot gevolg. Vergelijkbaar met 3.20min/km thuis maar aangezien dit 
op heuvelachtig en onverhard terrein was stemt dit erg tevreden. De benen voelen goed en het lijkt echt 
alsof ik mijn vorm aan het vinden ben na een krappe twee weken trainen. Het is nu dan ook zaak om het 
lichaam te laten rusten en zodoende te laten herstellen van alle inspanningen. Sinds zaterdag 29 decem-
ber hebben er 20 looptrainingen plaatsgevonden in 12 dagen. Geen enkele volledige rustdag en op de 
meeste dagen dus twee trainingen per dag met de complicerende factor van de blessures. Na een uitge-

breide lunch toch maar weer terug het bed in, om zodoende weer 
uitgerust aan de middagtraining te kunnen beginnen. Dit keer 
50min (10km) op een rustig tempo. Thuis aangekomen even met 
Kemboi naar Iten om geld te pinnen en om wat fruit voor thuis te 
kopen. Helaas waren alle geldautomaten leeg en zal ik morgen 
nog een keer terug moeten, waarbij de tip hier is om niet ’s 
avonds geld te trekken omdat het dan wel vaker op is. In het re-
sort terug aangekomen ingecheckt voor beide vluchten van mor-
gen en vervolgens weer lekker gegeten met rijst, ugali, sukuma 
wiki en boontjes.  

Donderdag 10 januari ~ aan alles komt een eind 

Vandaag al weer de laatste dag. Het ontbijt smaakte, zoals op alle 
dagen, weer erg goed waarbij ik er vooral op moet letten dat ik 
niet te veel brood eet en koffie drink zodat ik er geen last van heb 
tijdens de training die 1,5 uur later op het programma staat. Ook 
dit keer gingen we weer rond 10.00 uur weg en omdat we het 
‘sweet sixteen’ rondje van gisteren zo leuk vonden hebben we 
ditzelfde rondje gewoon nog een keer gelopen. Eerst was het idee 
om het rondje andersom te lopen maar bij de hoofdweg 



aangekomen sloegen we automatisch rechtsaf en liepen we 
dus exact dezelfde route als een uur of 24 eerder. Ook 
hardlopers zijn gewoontedieren durf ik wel te stellen. Na de 
training via Netflix een volgende aflevering gekeken van 
Shooter, de snelheid waarmee je zo’n serie doorgaat op een 
trainingsstage is vrij hoog. En na het laatste ontbijt van 
vanmorgen was het nu ook tijd voor de laatste lunch in het 
Kilima Resort. Het was een waar feest met zowel wortel-
aardappelsoep als aardappelpannenkoeken en maanbrood. 
Met recht een heerlijk laatste middagmaal. Hierna met 
Kemboi wederom naar Iten om geld te pinnen om de 
accommodatie te kunnen betalen en ook dit keer was dit geen sinecure. Uiteindelijk bij bank drie was het 
raak en kon ik een deel van het geld opnemen dat ik wilde opnemen. Op de terugweg direct de twee 
oudste zoons van Koen opgehaald van school waarbij de jongste van de twee direct in slaap viel toen hij 
de motor opstapte, blijkbaar een erg vermoeiende dag op school gehad. Nadat ik de koffers had gepakt 

en de familie gedag had gezegd was het tijd om met de taxi naar het 
vliegveld van Eldoret te vertrekken. Met nog maar een uur voor vertrek 
kwam ik toch niet erg vroeg aan maar het was uitgestorven op het 
vliegveld. Met volle flessen water en alle elektronische devices kwam ik 
toch in één de security check door, er moet altijd wat te verbeteren zijn 
zeg maar. Een ander grappig detail was de Corruption Complaint Box van 
de immigratiedienst, weer eens wat anders dan een ideeën box in de 
kantine. Met een halfvol Jambojet toestel vlogen we exact om 20.00 uur 
richting Nairobi. Daar aangekomen nog even wachten tot de vlucht van 
23.59 uur richting Amsterdam, waarna de vakantie/het trainingskamp er 
dan toch echt helemaal op zit. Eindresultaat: iets meer dan 300 
kilometers in 13 dagen (vind ik leuk).   

Het geheim van de Kenianen 

In de afgelopen twee weken heb ik enorm genoten van mijn 
verblijf in Iten. Met eigen ogen wilde ik zien hoe het leven en 
dan vooral het hardlopen er hier aan toe gaat. Maar daarnaast 
zou ik ook graag de vraag beantwoord willen zien waarom die 
Kenianen allemaal zo hard lopen. Deze vraag ga ik natuurlijk 
nooit helemaal kunnen beantwoorden, maar er zijn wel een 
aantal factoren die zeker bijdragen aan de snelle looptijden 
waarbij het overigens zeker niet zo is dat alle Kenianen zo hard 
lopen. Het is slechts een hele specifieke groep Kenianen, levend 
in een relatief klein gebied in Kenia die zoveel opzien baren. 
Wellicht de belangrijkste factor is de lichaamsbouw van deze groep Kenianen. Ze zijn zeer mager en 
hebben lange benen met kuitspieren die zeer rank zijn en zich erg hoog in het onderbeen bevinden. Een 
tweede factor die meespeelt is ook zeker de hoogte. Trainen en leven op een hoogte van circa 2300m 
heeft simpelweg een groot effect op de aanmaak van rode bloedcellen die zorgen voor het 
zuurstoftransport door het lichaam. Het feit dat dit gesimuleerd wordt door bijvoorbeeld het slapen in 
een hoogtetent geeft aan dat lopers uit andere streken dit effect graag nabootsen. Daarnaast is ook zeker 
de armoede een factor. Op de plaatsen waar de meeste toplopers vandaan komen heerst nog erg veel 
armoede, de lokale bevolking woont veelal nog in hutjes zonder elektra en stromend water. Goed 
presteren als hardloper biedt hier een ontsnapping aan, voor jezelf en voor de familie. Een vierde factor 



wordt wat mij betreft gevormd door de 
vele rolmodellen die er zijn. Enkel al in 
de stad Iten zijn er tientallen 
voorbeelden te vinden van 
professionele atleten die het hebben 
gemaakt in de sport. De goede 
trainingsomgeving is zeker ook van 
waarde. Er zijn vele goed beloopbare 
gravelpaden en daarnaast een aantal 
atletiekbanen waarop getraind kan 
worden. De onverharde paden 

vormen, anders dan in NL, een zeer prettige ondergrond en zorgen voor minder blessures dan bij het 
lopen op het keiharde asfalt. Met typische Keniaanse gerechten als ugali, sukuma wiki en vele andere 
verse groenten en fruit is het Keniaanse eten voor een hardloper dik in orde. Alles is vers en vol met 
vitamines en mineralen, dit is zeer belangrijk voor de nodige brandstof om op te lopen maar ook voor het 
herstel na de vele trainingen. Echter, dé belangrijkste factor is wat mij betreft toch echt de combinatie 
van keiharde trainingen en de rust die daarop volgt. Doordat we met een aantal Keniaanse hardlopers 
hebben gesproken heb ik een goede indruk kunnen krijgen van hun trainingsschema en hetgeen wat zij 
naast het lopen doen. Zoals gezegd trainen Kenianen 
vaak twee, soms drie keer per dag waarbij dit 
afwisselende trainingen zijn met zowel 
intervalelementen, fartlek als vele duurlopen, vaak in 
progressieve vorm. Daarnaast zijn ze vooral zeer goed 
in het niets doen. Tussen de trainingen door wordt er 
goed gegeten maar vooral ook heel veel geslapen. De 
combinatie van zware trainingen en heel goed rusten 
zou ik, met daarbij aan de zijlijn de andere factoren, 
betitelen als het ‘geheim’ van de Kenianen.   

 


