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HenkGuise (58) 
gaat voor 10 finishes bij de 

Comrades Marathon

De oudste 
en grootste 

ultramarathon 
ter wereld

De Comrades Marathon is de oudste en qua deelnemersveld de 
grootste ultramarathon ter wereld Het is ook een van de zwaarste 
Het parcours in de Zuid-Afnkaanse provincie KwaZulu-Natal is bijna 

90 km lang en laat de lopers meanderen door de prachtige vallei 
van de duizend heuvels tussen Pietermantzburg en Durban Lopers 
hebben 12 uur de tijd om deze ultra te volbrengen Henk Guise (58) 

deed ditjaar voor de zevende keer mee en deelt met RunnmgNL zijn 
ervaringen met deze mythische loop

TEKST BERT PESSINK 
FOTO S HENK GUISE, MARCO VAN LEEUWEN, COMRADES MARATHON ASSOCIATION
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k was vroeger een aardige voetballer, maar vond eigen
lijk alle sporten leuk”, begint Guise zijn verhaal. “In 1989 
liep ik mijn eerste marathon van Rotterdam. Volgend 
jaar hoop ik mijn 25ste marathon van Rotterdam te lopen. 
In totaal heb ik er dan honderd. Ik geloof erin dat bewe

gen je fit houdt. Mijn eerste ervaring met een marathon 
in Zuid-Afrika komt uit de tijd dat ik daar projecten deed. 
Ik begeleidde jongeren in townships naar werk. Via via 
hoorde ik van de Two Oceans Marathon, een ultraloop 
van 56 km in Kaapstad. Ik besloot mee te doen en liep ‘m 
ondertussen tweemaal uit, in 2012 en 2013. In 2014 stond 
ik voor de eerste keer aan de start van die andere grote 
marathon in Zuid-Afrika: de Comrades Marathon.”

De Comrades Marathon wordt georganiseerd sinds 1921 
en is een eerbetoon aan de Zuid-Afrikaanse soldaten die 
tijdens de Eerste Wereldoorlog om het leven kwamen. De 
race is legendarisch geworden. Het parcours kent twee 
varianten:jaarlijks worden start- en finishplaats omge
wisseld, waardoor je een uphill en een downhill editie hebt. 
“De eerste keer dat ik de Comrades liep, was ik aan de 
finish helemaal gesloopt. Ik heb onderweg alle dalen 
gezien. De eindtijd viel tegen, maar de euforie aan de 
finish was niette beschrijven. Nog steeds ben ik jaloers op 
die finish, toen ik voor het eerst mocht ervaren hoe het is 
om die beroemde 90 km te voltooien. Dat gevoel heb je 
bij een volgende finish toch minder. De Comrades is een 

race met veel geheimen:je leert elke keer weer van je fou
ten en kan die in de volgende race voorkomen. Na mijn 
zesde editie moesten we door corona drie jaar wachten 
voor we eindelijk weer mochten.”

‘VASTBIJT’
Inmiddels heeft Guise een vaste voorbereiding voor de 
Comrades. De laatste vijf maanden voor de wedstrijd zijn 
cruciaal. Door zijn kilometertijden uit de vorige downhill in 
2018 te analyseren, wist hij dat er in de laatste kilometers 
nog tijdswinst te behalen was. Daarom trainde hij dit 
jaar meer kilometers, in piekmaanden tussen de 485 en 
570. Voor het trainen van de ruim 30 km heuvelafwaarts
kocht hij een speciale loopband die een constante daling
van 6% aankon, want in West-Brabant heb je geen echte 
lange heuvels om te trainen.
“Als vaste voorbereiding loop ik vooraf twee keer een 
hele marathon, twee keer 50 km en één keer 60 km. 
Tussendoor natuurlijk ook 21, 30 of 35 km op weg naar die 
bijna 90 km in Zuid-Afrika. Door corona werd de race dit 
jaar voor het eerst gelopen in augustus, dus ik ben in april 
begonnen met de voorbereiding. Die 60 km lange duur- 
loop liep ik trouwens tijdens de NN Marathon Rotterdam. 
In plaats van één keer rond de Kralingse Plas heb ik drie 
rondjes gemaakt. De parcourswacht en het publiek keken 
wel een beetje raar, maar het was voor mij een perfecte 
training. Toen ik na een laatste korte taperperiode naar 
Zuid-Afrika vloog voor mijn zevende Comrades was ik 
tevreden over die voorbereiding.” O

WI
B • “Naast goede verzorging heb je tijdens de 

Comrades te maken met het meest uitgelaten 
publiek van de wereld"
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De start van de 95ste editie van de Comrades was dit 
jaar voor de City Hall in Pietermaritzburg, waar 16.000 
deelnemers al vroeg klaarstonden. Van die 16.000 komt 
90 tot 95 procent uit Zuid-Afnka zelf. Om te mogen 
meedoen, moesten zij zich eerst via een andere marathon 
kwalificeren. Dit geldt natuurlijk ook voor de lopers van 
buiten Zuid-Afrika. Guise: “Caféweddenschappen om zo 
maar mee te lopen zijn hier uit den boze, je moet echt een 
kwalificatie lopen. De start is in vakken van A tot H. Met 
een marathontijd van minimaal 4:50 sta je in vak H, het 
‘Happy’-vak. Mijn marathontijd is sneller dus ik mocht in 
het B-vak starten. De Comrades is ook een gun-to-gun- 
wedstrijd. Dat betekent datje 12 uur de tijd hebt van het 
startschot tot en met het emdschot. Dus de tijd die je voor 
de start verliest, telt al mee voor je eindtijd. Ben je na 12 uur 
binnen, krijg je geen medaille en geen uitslag. Dat dra
matische moment van net op tijd of net te laat zijn, wordt 
in heel Zuid-Afrika live uitgezonden. De Zuid-Afrikanen 
hebben een bijzondere sterke mentaliteit die ze ‘vastbijt’ 
noemen. Als ze ergens voor gaan, dan voltooien ze het 
ook. Ik heb onderweg lopers van boven de 100 kg en haar 
tot op de schouders gezien die de Comrades door dat 
‘vastbijt’ toch volbracht hebben.”

GENIETEN
Henk Guise liep op 28 augustus ’s morgens om 4u30 
rustig naar de start van de Comrades, 90 km downhill 
in het vooruitzicht op weg naar zijn zevende medaille. 
“Startplaats Pietermaritzburg is normaal een klein en 
rustig stadje waar weinig reuring is. Maar met de start 
van de Comrades barst het uit zijn voegen. Het hele stadje 
vult zich met lopers. Als iedereen in de startvakken staat, 
wordt eerst het volkslied massaal meegezongen, daarna 
volgt het in loperskringen zeer bekende Chariots of Fire 
van Vangelis. Als die tune langzaam wegsterft, klinkt het 
geluid van Max Trimborn, een oude organisator uit de 
jaren 50/60 die een haan nadoet die twee keer kraait.
Daarna, om 5u30, knalt het kanon als teken dat de race 
begonnen is. Vervolgens zet de hele stoet zich in bewe
ging richting Durban.”

De benaming ‘downhill’ geeft de deelnemers vooraf hoop 
dat de 90 km lange route door het dal van de duizend 
heuvels de makkelijke versie is. Pietermaritzburg ligt op 
700 meter hoogte en de finish in Durban op zeeniveau, 
700 hoogtemeters lager. Die vlieger gaat echter niet 
op, want de downhill gaat de eerste 60 km alleen maar 
omhoog en omlaag op een hoogte tussen de 700 en 810 
meter, waarbij dat laatste en hoogste punt - Umlaas 
Road - al na 20 km wordt bereikt. Tussen 44 en 56 km 
liggen 12 stijgende kilometers die bekendstaan als het 
zwaarste stuk marathon ter wereld. Na 60 km gaat het in 
30 km via Top of Fields Hill van 750 meter heuvelafwaarts 
naar 250 meter om daarna via de kuitenbijter Cowie’s Hill 
op kilometer 80 weer kort te klimmen. Daarna is het weer 
stevig dalen naar Durban. “Normaal is het zo’n vier gra
den bij de start, maar in augustus was de temperatuur 
tien graden. Ik had een extra shirt aangedaan, wat ik tot 
20 km heb gedragen, toen werd het te warm. Voor onder
weg had ik zouttabletten mee tegen mineralenverlies en 
krampen. Daarnaast verorberde ik 16 gels en heb ik veel 
cola gedronken. Of ik de race zou uitlopen was dit jaar 
de vraag niet. Ik wilde genieten van het evenement, maar 
tegelijk ook kijken hoever ik kon gaan.”
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Volgens Guise zijn de organisatie en de verzorging bij 
de Comrades Marathon tot in de puntjes geregeld. De 
organisatie bestaat uit oud-lopers, die denken als lopers. 
Elke twee kilometer is er een door een bedrijf gesponsorde 
uitgebreide verzorgingspost van wel 100 meter lang en op 
plekken waar het extra zwaar wordt, staan massage- 
teams klaar voor de vermoeide spieren. “Naast die goede 
verzorging heb je tijdens de Comrades als loper te maken 
met het meest uitgelaten publiek van de wereld. Van 
begin tot eind word je hartstochtelijk aangemoedigd. 
Voor veel Zuid-Afrikanen betekent Comrades een dagje 
uit, compleet met ‘braai’, een biertje en een enthousiaste 
lach. Onderweg krijg je ook van alles aangeboden, 
van bananen tot zoete aardappels met zout erop. Het 
schreeuwen van je naam op je startnummerdoetde 
rest. Behalve de verzorging en het publiek ben ik zeker 
niet vergeten om onderweg te genieten van de prachtige 
bergen, de glooiende heuvels, de groene weiden en de 
kleine plaatsjes die we passeerden.”

SOCIAAL BETROKKEN
Henk Guise slaagt ook dit jaar in het volbrengen van de 
Comrades, zijn zevende. Na het bedwingen van de heu
vels in de eerste 60 km en de afdaling die daarna volgt, 
draait de machine van Guise voortreffelijk. De laatste 

kilometers gaan in Durban over een vijfbaans snelweg. 
Eerst langs de oude finish bij het kleinere cricketstadion, 
dan met nog steeds vijf minuten per kilometer richting 
de finish, waarbij je het stadion in de vorm van een 
pingpongbal al van ver ziet liggen. Na de Toyota Mile op 
een rood tapijt, loopt Guise de tunnel in van het Moses 
Mabhida Stadium. In een orkaan van geluid pakt hij met 
zijn armen in de lucht het applaus. Zijn tijd? 8 uur en 25 
minuten: een nieuw persoonlijk record downhill.
“Het was weer een geweldige en geslaagde zevende 
finish van de Comrades, ik ben de eerste Nederlander die 
dit aantal finishes bereikt. Ik ga in ieder geval nog door 
tot tien finishes, want wie tien Comrades heeft voltooid, 
wordt lid van de Green Number Club en mag met een 
groen nummer lopen, dat is een mooi doel.”
Behalve sportief is Guise ook sociaal betrokken bij Zuid- 
Afrika. Voorafgaand aan zijn deelname zamelt hij geld in 
voor een opvanghuis voor kinderen van 0 tot 18 jaar, de 
Benjamin Generation genoemd. Daar helpen ze kinderen 
die te vondeling zijn gelegd of op straat leven. Dit jaar 
nam Guise naast een geldbedrag en stroopwafels ook 
25 kg schoolmateriaal mee om die kinderen een betere 
toekomst te geven. “Zuid-Afrika geeft mij al het moois van 
de Comrades Marathon, ik wil die kinderen ook graag iets 
teruggeven wat voor hen belangrijk is.” □
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“Jaarlijks worden start- en 
finishplaats omgewisseld, 
waardoor je een uphill en 
een downhill variant hebt”


