
Bij de laatste Zuiderzeemarathon. 27-11-2010.

Wat is de Zuiderzee marathon ?
 Op de zaterdag van  het laatste weekend van november werd de marathon, een loopwedstrijd 
over 42,195 kilometer. gehouden. Vanuit de Atletiekbaan aan de Urksteeg  in Zwolle word je 
met de bus naar Urk gebracht en dan  teruglopen maar naar Zwolle. Door de Noordoostpolder 
met het vlakke land, op de bodem van de vroegere Zuiderzee, de wind heeft daar vrij spel. Als 
er forse tegenwind is, wordt de looprichting omgedraaid.

Aanvankelijk had ik op de website gelezen dat de laatste Zuiderzeemarathon in 2009 is 
gehouden.. Er staat een lijst vermeld van de deelnemers die de marathon hebben gelopen, en 
hoe vaak zij die hebben gelopen.
Ik sta er ook bij en blijkt dat ik er 5 x aan heb deelgenomen. Ik heb nog eens in  mijn archief 
gekeken. En jawel in 2002 was ik de eerste keer aanwezig. Dat kon ik mij nog wel herinneren. 

2 maand ervoor had ik in Berlijn de marathon gelopen. 24 000 deelnemer. De Strasse der 17 
Juli  vol met 24000 hardlopers, een start onder geweldige grote  installatie en matten voor de 
tijd registratie, dan lopen naar de Brandenburger Tor

En in Urk? Met de 3 bussen werd je in het kale land ergens, voor mijn gevoel in de middle of 
nowhere , tussen Urk en Nagele afgezet. Waar is de start ? Een eindje teruglopen, op het 
fietspad was ergens een witte streep gekalkt, dat is de startstreep van de marathon. Dan 
beginnen zo’n 200 deelnemers aan de marathon.  Zo kan het dus ook.

Vier weken geleden heb ik nog eens de website aangeklikt, toen bleek dat er alsnog een editie 
van de ZM gehouden zou worden. Maar nu wel de tiende, de  allerlaatste.  Voor de laatste 
keer wil ik daar ook bij zijn, dus heb ik mij maar meteen opgegeven.

Helaas is de laatste 3 jaar het parcours veranderd. De lange rechte stukken door de 
Noordoostpolder , waarbij je goed kennis kan maken met de  polderse weerelementen, 
blijven. Eerder ging je bij IJsselmuiden links af de Mastenbroeker polder in,  de laatste drie 
keer werd je 15 kilometer  langs een voorrangsweg van Kampen naar Zwolle geleid, dat is 
niet mijn favoriete route. Maar goed, “ ik heb het hun vergeven” dus ik loop de ZM toch..

Zaterdag ochtend 27 november begeef ik mij naar Zwolle,
Het is koud bewolkt donker  weer. De  atletiekbaan in Zwolle is al bedekt onder een laagje 
sneeuw. Er waait een matige zuidoosten wind, Ik kan mij eigenlijk ook niet herinneren dat ik 
in de 6 keer ooit een forse wind mee heb gehad, wel een keer een fikse wind tegen. 

Om 11.00 is de start in Urk, dat is bij een industrie terrein, bij de sponsor van de ZM de lokale 
krant van Urk. Zo’n 200 deelnemers, in die jaren altijd wel het zelfde aantal ongeveer, gaan 
van start. Ook nu is er alleen een grijze streep op de weg gekalkt, wat als startstreep geldt.

Inmiddels had ik wel gehoord dat de organisatie van de marathon te complex is geworden, 
gezien het aantal deelnemers. Zo’n 90 vrijwilligers verzorgen de administratie, begeleiden de 
loop. Het is jammer dat er dan maar 200 deelnemers zijn. Er zijn ook veel marathons die in 
deze tijd gehouden worden. 
De marathon begin ik rustig, op mijn normale marathon snelheid. Ik kan regelmatig 
doorblijven lopen. Een beetje straffe tegenwind die koud aanvoelt. Soms loop je met een 



groepje tegen de wind in, dan valt het weer uiteen, je wordt eens ingehaald, soms haal je 
iemand in bij het lopen.

Tijdens het lopen bedenk ik dat de Zuiderzee marathon eigenlijk ook de enigste marathon is, 
die gehouden wordt in de regio van  Zwolle. Er worden  wel marathons gehouden  in 
Enschede ,  Klazienaveen,  Diever, Apeldoorn. Bij het stoppen van de ZM ontstaat er in de 
regio Zwolle een witte vlek op de kaart van Nederland.  Opgegroeid in Zwolle, vind ik dat 
eigenlijk wel jammer. 
Voor de vrijwilligers op de verversingsposten, verkeersbegeleiders, bij de  finish  zal het vaak 
ook koud zijn geweest om te wachten op de deelnemers bij de gehouden edities van de 
marathon.

 De eerste twee uur door de polder, dan het minder leuke stuk langs de voorrangsweg. De 
voorrangsweg heeft geen ZOAB asfalt, op den duur gaat het banden lawaai een beetje 
ergeren, dat moet ik van mij afzetten. Dan nog 5 km door de polder, ik merk dat ik nu nog wat 
kracht in de benen over heb, en loop op mijn niveau stevig door,  en na de laatste 2 km door 
de buitenwijken van Zwolle ben ik na 03.48 weer terug op de atletiekbaan.

Na afloop uitlopen, op de baan wat nababbelen, ervaringen uitwisselen met enkele 
deelnemers.  Iemand , die op deze dag 43 jaar getrouwd is, loopt nog na de finish 2 rondjes en 
5 meter door om de 43 kilometer vol te maken. Douchen, klaar. 
 In de kantine kreeg ik met een bon  een goed smakende en stevige erwtensoep. Genuttigd 
aan tafel met iemand, een triathlon atleet  uit de buurt van Leiden waarbij wij enige 
trainingservaringen hebben  uitgewisseld. Dat was leuk.

De laatste editie van de Zuiderzeemarathon is helaas achter de rug.

Verslag van Cees van Reemst


