


Rotterdam 2018
We komen eraan.



Start marathon training 10 december 2017

• Ongeveer 800 km gelopen



Laatste week; week van de twijfels

• Heb ik genoeg getraind?

• Kan ik het wel?

• Ik heb niet meer dan 35 km gelopen

• Kan ik wel die laatste 7 km

• Volgens mij voel ik een pijntje?! HELP



Laatste week; is de week van de voorpret van 
jou marathon

Niet meer eten maar anders, voer je koolhydraten op.
Eten die koolhydraten bevatten:
• Bruinbrood
• Peulvruchten
• Muesli
• Spaghetti
• Macaroni
• Ontbijtkoek
• Appelstroop



Vocht

• te weinig vocht is; kramp

• te veel vocht is; volle blaas
• Voer het innemen van vocht vanaf donderdag 
• Lichaam is een spons

• Stop/ verminder met koffie



Vrijdag

•startnummer halen in Rotterdam

•verzamelen om 10:00 bij WTC

•weersverwachting 

•nieuwe spullen

•laatste inkopen doen



Eén dag voor de marathon

• Tas inpakken 

• OV kaart

• Geld 

• Extra veiligheidsspeldjes

• Bekijk de route

• Afspraken met supporters

• Ga lekker vroeg naar bed (morgen mag je) 



De dag!!

• Doe gewoon

• Gooi je twijfels maar weg

• Ontbijt 

• Drink; thee, water, sportdrank

• Eet tot ongeveer 1 ½ uur van te voren

• Brood, eierkoek, evergreen, krentenbol

• Op tijd zijn bij het steunpunt

• Loop gezamenlijk OP TIJD naar het startvak



De race

• In het startvak

• Lopen samen is prima maar doe het alleen

omaak afspraken met je loopmaatje

• Houd je aan je eigen afspraak 

• Verdeel en heers

• De valkuil

• Blijf drinken, neem elke drankpost

• Halverwege de drankuitgifte is het rustiger



De helft en verder

• Blijf genieten

• Over de Erasmus, door de tunnel

• Twijfel bij de 30 kilometer

• Blijf (hard)lopen



De laatste kilometers

• Genieten 

• Wees trots

• Kijk naar de andere lopers

• Coolsingel

• Over de finish



Maandag

• Wees trots 

• Bewegen

• Pas na één week!



Succes en veel plezier


