
 
 

 
Two Rivers Marathon 2020 
Verhalen over de race die niet doorging 
 

 



 
  



 
 
 

 Denkend aan Holland 
zie ik breede rivieren 
traag door oneindig 
laagland gaan, 
rijen ondenkbaar 
ijle populieren 
als hooge pluimen 
aan den einder staan; 
en in de geweldige 
ruimte verzonken 
de boerderijen 
verspreid door het land, 
boomgroepen, dorpen, 
geknotte torens, 
kerken en olmen 
in een grootsch verband. 
de lucht hangt er laag 
en de zon wordt er langzaam 
in grijze veelkleurige 
dampen gesmoord, 
en in alle gewesten 
wordt de stem van het water 
met zijn eeuwige rampen 
gevreesd en gehoord. 
 
Hendrik Marsman  



 

Two Rivers Marathon editie 5, 9 februari 2020 
Dit jaar, de vijfde editie telde 940 inschrijvingen, waarvan 20% uit het buitenland. Met een 
team van 200 vrijwilligers hadden we een prachtig feest bedacht. Helaas hadden we ook 
een ongenode gast: winterstorm Chiara.  Het feest ging niet door. Of eigenlijk, toch wel, 
maar dan anders. 

 

 

De aanloop 
Het draaiboek start eind juli. Het organisatieteam samenstellen, heeft iedereen er nog zin in? 
Dan overleg met de sponsors, doen die weer mee? Het parcours gaat door twee gemeenten 
en dat betekent twee vergunningstrajecten. Voorbespreken met de ambtenaren zal ervoor 
zorgen dat de procedures na de zomer soepel zullen verlopen.  
Vanaf oktober start de inschrijving, de begroting moet dan rond zijn, welke extra’s kunnen 
we de lopers bieden. Hoe doen we de vormgeving dit jaar, in al onze communicatie moeten 
we een helder en consequent beeld hebben. En dan, met het openen van de inschrijving, de 
eerste piek in communicatie: website en socials draaien op volle toeren. Enorm gaaf om te 
zien dat we ieder jaar meer dan verdubbelen in aandacht op de social media. De 
inschrijvingen lopen razendsnel, de halve marathon is in 2 dagen uitverkocht, het aantal 
marathon inschrijvingen zal oplopen tot 750, meer dan dat we ooit vermoedden. 
 
Vanaf september komt het organisatieteam maandelijks bijeen, daarnaast aparte overleggen 
per deelterrein. Werving van vrijwilligers, nalopen draaiboeken, afspraken maken met 
leveranciers. Niet onbelangrijk detail: het uitzetten van de route. Ieder jaar zijn er kleine 
wijzigingen. Kilometeraanduidingen nalopen en eventueel nieuwe maken. 
 
  



 
 
 
  



 
 
 
De marketing loopt lekker. We hebben ondertussen een groot netwerk en beginnen op te 
vallen. Bijvoorbeeld via Olivier Heimel van Runner’s. 
 
In januari wordt het heel concreet: afleveren van materialen, instructie en trainen van 
vrijwilligers. Vragen zoals; hoe deel ik bekertjes uit? Hoe zet ik een kraam op? Hoe verzorg 
ik een onderkoelde loper? 
 
En het klaarmaken van heel veel spullen. 1000 tasjes voor deelnemers, 200 lunchpakketten 
voor vrijwilligers, 1500 informatieboekjes voor omwonenden en supporters, 500 
dranghekken, 300 meter spandoek, 8 verwarmde tenten langs de route, 6 luchtbogen, 14 
marktkramen, 2 grote evenementen tenten in de Maartenskerk en bij het 21 km punt. Warme 
hap voor 1000 mensen. 
 
Tussen november 2019 en januari 2020 organiseren we drie trainingslopen, met zoals 
gebruikelijk prachtig weer, een grote opkomst en veel gezelligheid. En zo rollen we naar het 
weekend van 8/9 februari 2020 toe.  
 
 

  



 

Raceweekend 
Zaterdag, 8 februari 2020 

De hele boel staat. Het waait hard, maar dat hebben we in eerdere edities al eerder 
meegemaakt. We maken onze ‘slechtweergarantie’ weer waar. Slecht weer is mooi, wind 
tegen is leuker dan wind mee. Als je dan toch een marathon loopt, kan het maar beter een 
gevecht zijn. Dat zijn de mooiste finishes. En de mooiste verhalen.  
Die avond hebben we 3 bekende lopers uitgenodigd die verhalen komen vertellen in de 
Maartenskerk. De mystiek van de marathon. De grote tent, opgebouwd in de kerk, zit 
mudvol. De drie loper-schrijvers zijn daar. Olivier Verhaegen, deed mee met de Spartathlon 
en schreef daar een boek over. Koen de Jong, van Sportrusten, zelf een begenadigd 
verteller en hardloper. Hans Koeleman (foto hieronder), oud-Olympiër en schrijver van Het 
Blauwe Uur. Olivier Heimel, hoofdredacteur van Runner’s is de gastheer.  
 

 
 
Marathonromantiek, ja het bestaat. We dromen over de avonturen die morgen komen en 
eten ons grote bord pasta leeg.  
Buiten geselt de harde wind de eeuwenoude toren van Bommel. Tenten buiten in het veld 
zijn extra geschoord. Ondertussen hebben wij overleg met de twee gemeenten en krijgen we 
toestemming om de race morgen door te laten gaan. Het draaiboek is aangepast op de 
stormachtige omstandigheden.  
De meeste sportevenementen op 9 februari zijn afgelast, alleen het NK halve marathon in 
Schoorl en Two Rivers Marathon gaan door. 
 
 
  



 
 
 

Zondag,9 februari, 06:20 

“Hey Marco”. “Hey Ed”. Op bijna hetzelfde moment bellen we elkaar. Beiden hebben de 
nacht niet kunnen slapen de wind is nog harder geworden. Het weerbericht laat zien dat de 
storm die eerst einde van de middag zou komen nu al rond het middaguur zal over razen. 
“Heb je gehoord dat Schoorl zojuist is afgelast?”, “Ja, de storm zal vanmorgen al komen, 
levensgevaarlijk met die bomen daar”. “Zelfs de zaalhockey is afgelast, niet alleen code 
Geel maar vanmiddag ook code Oranje”. Dat betekent dat nu helemaal niets meer in 
Nederland door gaat. We denken allebei hetzelfde. “Dat gaat hem niet worden”. “Nee”. Het 
blijft stil. Zo simpel is het dus, afgelasten. Of eigenlijk, zo moeilijk. Praktisch als we zijn, 
zetten we de emoties opzij. We zullen eerst een communicatieplan moeten maken, een 
alternatief bedenken voor vandaag. Er zijn al veel mensen in touw en we kunnen veel lopers 
verwachten die vanmorgen voor niets komen. Terwijl we het alternatieve plan aan het 
voorbereiden zijn, zie ik op mijn telefoon alle berichtjes langskomen van al die mensen die 
op dit moment hard aan het werk zijn om het draaiboek uit te voeren. Zij weten nog van 
niets. 
 
Zondag,9 februari, 07:00 

Het bericht is de deur uit. CANCELED. We lichten de teamleiders in en beleggen een 
bijeenkomst voor de vrijwilligers om 08:30 uur.  
 
Zondag,9 februari, 08:30 

We staan met een kleine honderd mensen in de lobby van het theater. Veel vrijwilligers zijn 
nog ergens langs de route. Tranen, knuffels en koffie. We hebben een plan. Communicatie, 
veilig opruimen, mensen opvangen en het gezellig maken in de Maartenskerk, we hebben 
tenslotte voor duizend mensen warme hap, muziek en Two Rivers bier.  
 
 



 

 

 

 

Zondag,9 februari,de dag 

De dag ontrolt zich met de vanzelfsprekendheid van het getij. We laten ons meevoeren op 
de golf van mensen die binnenstroomt, zaken die gedaan moeten worden, troosten, stoom 
afblazen, uitleggen, waarschuwen, weg wijzen, verzorgen.  
In de Maartenskerk wordt het drukker en drukker, er is warm eten, live muziek. We horen 
verhalen die bevestigen dat ons besluit juist was. Op de dijk valt nauwelijks te lopen, je 
benen waaien tegen elkaar aan. Auto’s worden van de weg geblazen, een boom direct naast 
het parcours breekt af.  
 
Vanaf het middaguur druppelen mensen binnen die op eigen houtje de marathon (deels) 
toch hebben gelopen. Een enkeling is onderkoeld en kan niet meer op zijn benen staan. Een 
ander is compleet de verkeerde kant opgelopen en moest zelfs over hekken klimmen. Dan 
het verhaal van een tweetal Fransen die hier speciaal naartoe waren gekomen omdat de 
marathon van Hong Kong gecanceld was. Ze worden door een groep lokale lopers op 
sleeptouw genomen en lopen nog een stukje langs de rivier. 
 
De sfeer in de grote tent in de Maartenskerk is gelukkig fantastisch. Een soort troostfeest. 
Een aantal lopers wordt in het zonnetje gezet, zoals die loper die hoorde van de afgelasting 
en die  ‘s morgens alleen is komen lopen vanuit Lopik, dik 42 kilometer, dwars tegen de wind 
in.  
 
De marathon is mythisch, zelfs als hij niet doorgaat. 
 
 



 

10 februari Omdenken! 
Marcel Theunissen, eigenaar van Locked Safe Holland, onze hoofdsponsor, heeft een 
lumineus idee: we lopen hem toch. Maar dan anders.  

 
Ieder die hem loopt en dat kan bewijzen kan bij Marcel op kantoor zijn Two Rivers Marathon 
medaille  en Vasbyter biertje ophalen. En óf deze actie een succes is!  
Zaterdag 1 maart 2020, een hele club (foto onder). En zo ging het maar door. Vanaf 10 
februari tot 16 maart hebben honderden lopers alsnog hun medaille en biertje verdiend.  



 
 

  



  



  



  



 



  



 

De marathon 
 
42.195 meter. Onze snelste deelnemer bij de heren, Wouter Decock (België) liep hem in 
2019 in 2:37:49, bij de dames klokte Janicke Bräthe (Noorwegen) dat jaar 3:17:53.  
 
Maar hoe groot is de prestatie niet van de deelnemer voor wie het de uitdaging is te finishen 
binnen de tijdslimiet van 5 uur? We lijden allemaal, de langzamere lopers lijden alleen 
langer.  
 
‘Leuk’ is niet het juiste woord voor het lopen van een marathon. Maar één ding is zeker, het 
gaat om meer dan alleen de sportieve prestatie. Two Rivers Marathon: wij geloven dat je 
een marathon niet alleen loopt, maar met z’n allen. Loper, vrijwilliger, toeschouwer, we doen 
het samen.  



 

 

Two Rivers Marathon en Zuid-Afrika 
 
Two Rivers begon ergens bij Two Oceans 
Marathon in Kaapstad. In 2015 liepen Marco en 
Ed hem voor de eerste keer. Compleet 
overdonderd waren we, door de unieke sfeer en 
saamhorigheid tussen de lopers.  
Die sfeer, die wilden wij ook, in Nederland. We 
begonnen in 2016 met 50 lopers, samen oefenen 
voor de Two Oceans Marathon in Kaapstad. Op 
42,2 prachtige kilometers die perfect tussen de 
twee rivieren Waal en Maas bleken te passen.  
 
 
Shosholoza, iedere Zuid-Afrikaan zingt het 
wanneer de Springboks spelen, wanneer Two Oceans Marathon of Comrades Marathon van 
start gaat. Het gaat over eenheid en teamwork. Shosholoza staat voor de zware arbeid die 
samen verricht gaat worden en de heerlijke thuiskomst daarna. 
 

Shosholoza 
Shosholoza 
Ku lezontaba 
Stimela siphum' eSouth Africa 
Shosholoza 
Shosholoza 
Ku lezontaba 
Stimela siphum' eSouth Africa 
Wen' uyabaleka 
Wen' uyabaleka 
Ku lezontaba 
Stimela siphum' eSouth Africa 
 
Ga voorwaarts 
Ga voorwaarts 
Op die bergen 
Trein van Zuid-Afrika 
Ga voorwaarts 
Ga voorwaarts 
Op die bergen 
Trein van Zuid-Afrika 
Je rijdt weg 
Je rijdt weg 
Op die bergen 
Trein van Zuid-Afrika 
 

 
  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007710972020


 
Two Rivers heeft vanaf de tweede editie altijd een starter met een link naar Zuid-Afrika: 
 
2016 Greg van Hest, oud-Olympiër en 20 jaar houder Nederlands record halve marathon 
2017 Axel Rittershaus, Blue number Two Oceans Marathon, woont in Kaapstad 
2018 Brett Florens, Green number Comrades Marathon, Zuid-Afrikaan 
2019 Ian Wallace, Marathonloper, wildlife gids, Zuid-Afrikaan (de man op de foto 
hierboven) 
2020 Hans Koeleman, oud-Olympiër en ambassadeur van Comrades Marathon 

  



 

Bier en braai  

Ook zo’n mooie Zuid-Afrikaanse hardloop traditie: na afloop gaan we aan het bier en de 
braai, de Zuid-Afrikaanse variant van de barbeque. Het bier: de Vasbyter! 

 

  



 

Vasbyter 
 
Vasbyters zijn de deelnemers die alle eerste vier afleveringen van Two Rivers hebben 
gelopen. De doorzetters en volhouders pur sang. Vasbyters zijn herkenbaar aan hun 
goddelijke lichaam en hun speciale gele startnummer. 

 

Er zijn nu 33 Vasbyters:  

Gerard Bambacht, Annemarie de Bie, André Boel, John de Boer, Peter Duvekot, Ewout 
Eikelboom, Matthijs Gorgels, Maria Gragger, Titia de Gruijter, René van den Hanenberg, 
Frank Haze, Hennie van der Horst, Jan Knaap, Marjolein Menheere, Eelco Noort, René den 
Otter*, Leslie Pangemanan, Michel Schimmer, Michel Schoon, Ron Slot, Klaas-Jan Spek, 
Manuel Sterk, Johan Teeuwen, Lieve Teugels, Marcel Theunissen, Els van Maren, Patrick 
van Veghel, Wim Verbrugge, Andries Verhoeks, Ronald Veuger*, Marieke Veuger-Ruigrok, 
Marieke Vugts, Agnes van der Wijk. 
 
Vanaf 2020 verandert de definitie van Vasbyter: iedereen die minimaal vijf maal heeft 
deelgenomen mag zich tooien met deze eretitel. 
 
*We hebben ook twee Uitbyters: René den Otter en Ronald Veuger hebben behalve alle 
edities van Two Rivers Marathon, óók alle edities van Two Rivers by Night gelopen.  



 

Two Rivers by Night 

Minder bekend en heel speciaal: in mei wordt jaarlijks 
Two Rivers by Night gelopen. Maximaal tien deelnemers, 
start om 04:00 uur. Bij de finish wacht het ontbijt. Met de 
unieke zwarte variant op de ‘overdag’ medaille. Alleen op 
uitnodiging.  

 

 

 

In 2020 zou de vijfde editie gelopen worden, helaas is deze ook afgelast, nu vanwege de 
Corona maatregelen.  

 



 

Het team 
We zijn super trots op ons enthousiaste team van meer dan 180 vrijwilligers, dat dit jaar 
weer vol enthousiasme klaar stond voor de lopers. De organisatie bestaat uit 11 
fanatiekelingen, de meesten zijn er al vanaf het begin bij: 
Staand, van links naar rechts: 
Paulien van Dorp, gezondheid en veiligheid (verving die dag Frederieke Berendsen)  
Marc Prakke, inschrijvingen 
Monique van Eeuwijk, verzorging 
Marieke Veuger, vrijwilligers 
Michel Schoon, race director 
Nancy van Leeuwen, indoor, muziek, startnummeruitgifte 
Hans van de Bighelaar, wisselpunt 21 kilometer 
Koen de Jong,  hardloper en verhalenverteller 
Ed Kooijman, logistiek, algemeen 
Peter Jonkers, verkeer 
gehurkt, van links naar rechts: 
Marco van Leeuwen, marketing en communicatie 
Hans Koeleman, hardloper en verhalenverteller 
Marton van Doorn, parcours, pacers en fietsers 
 
 
 



 

Sponsoren 
We zijn onze sponsoren dankbaar voor hun financiële bijdrage, enthousiasme en 
fantastische ideeën waardoor we het ieder jaar samen weer een beetje mooier maken.  
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