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Van 10 tot 19 april ’18 zijn wij naar Addis Abeba in Ethiopië geweest. Het was ons tweede bezoek aan 
dit boeiende land met zoveel hardlooptalent. In november hadden we al ontdekt dat er behoefte is 
aan de nodige kennisoverdracht. Vooral als het gaat om sportvoeding en het creëren van meer 
bewustzijn bij zowel coaches, trainers als hardlopers. Het doel van dit bezoek was dan ook om een 
seminar te houden voor deze doelgroep met als onderwerpen: eten en drinken rondom het 
hardlopen, blessurepreventie en video-analyse. Aangezien van 17 tot en met 21 april de Ethiopische 
kampioenschappen waren, werd het seminar een dag daarvoor gepland, zodat we zoveel mogelijk 
coaches en trainers konden bereiken.  

Inmiddels hebben wij een stichting in het leven geroepen genaamd Running Aid. Deze stichting heeft 
als doel om meer hardlopers uit de armoede te halen door het vergroten van het aantal hardlopers 
die voldoende inkomen verkrijgen uit het hardlopen. Dit kan door betere hardloper te worden maar 
ook als trainer van hardlooptoeristen. Meer specifieke kennis speelt daarbij een sleutelrol. De site 
runningaid.nl is in mei in de lucht. 

In Ethiopië hebben de toplopers een enorme voorbeeldfunctie voor de subtoppers. Vandaar dat we 
ingestoken hebben op het topniveau met als doel om de subtoppers hiermee te interesseren.  

Dinsdag 10 april 
Bij aankomst in Addis Abeba rond middernacht bleek dat 
de geplande transfer naar ons appartement op de 
Ethiopian Youth Sports Academy (EYSA) er niet was. 
Gelukkig waren we hier op voorbereid, aangezien het in 
Ethiopië handig is om altijd een plan B en C te hebben. 
Zelf een taxi te genomen in de hoop dat het appartement 
wel voor ons beschikbaar zou zijn. Plan C zou een hotel er 
tegenover zijn… Aangekomen op het opgegeven adres 
zagen we alleen hutten van golfplaten in een zeer 
armoedige omgeving. Dat kon toch niet kloppen. Na een telefoontje naar een van de studenten van 
de HAN die daar een paar maanden stage liepen, bleek dat de Academy zich daarachter bevond en 
werden we geleid naar ons appartement. Ruimte genoeg alleen geen (warm) water, geen 
functionerend toilet, geen douche, geen kussen en niet overal elektriciteit. Eerst maar slapen en 
morgen verder kijken. 

Woensdag 11 april 
Ontbijt in het tegenovergelegen hotel (incl. Wifi) en vervolgens kennis gemaakt met de 3 studenten 
uit Nederland die naast ons verblijven. Gezamenlijk naar de directeur van de Academy om onze 
plannen door te nemen. Ethiopiërs zijn heel bereid zijn om actief mee te denken en tot actie over te 
gaan als je ze bezoekt. Via de mail in de maanden vooraf ging dat des te moeizamer. De EYSA is een 
mooi complex waar vele sporten gedaan worden door talentvolle jongeren. ’s Middags hebben we 
een hardlooptraining bijgewoond en wat opnames gemaakt. Deze training was van een hoger niveau 
dan we het najaar ervoor hadden meegemaakt. Gelukkig hadden we erna beschikking over een niet 
al te koude douche in het lokale fitnesscentrum. Het is namelijk niet warm in Addis aangezien het op 
2000 meter ligt. We kiezen de eerste avond voor safe voor een diner in het internationale hotel aan 
de overkant.  



Donderdag 12 april 
Het ontbijt combineren we met een goede wifi 
verbinding bij het hotel aan de overkant. Later op de 
ochtend genieten we van een fameuze fruitshake. In 
Ethiopië bestaat deze uit lagen gepureerd fruit, waar 
ook avocado een laag is. Vervolgens de taxi genomen 
om op goed geluk een bezoek aan de Ethiopische 
Atletiek Federatie te brengen omdat het mailcontact 
nogal moeizaam was bij gebrek aan reactie. Dit bleek 
een voltreffer: een bekende van ons vorig bezoek 
herkende ons en wilde ons graag helpen en we zaten al 
snel aan tafel met de directeur van de Federatie. Jammer genoeg waren alle voorbereidende mails 
nauwelijks gelezen, maar hij was enthousiast over onze plannen en werkte volledig mee. Ons 
seminar kreeg een goede plek in het programma van de Ethiopische kampioenschappen. Op de 
terugweg even genieten van de Ethiopische koffie. Terug op de Academy is het tijd voor een 
looptraining (7 x 400 meter op de atletiekbaan). Je merkt het toch wel aan je ademhaling dat je op 
meer dan 2000 meter hoogte bent. ’s Avonds eten we het meest typische Ethiopische eten injera in 
een lokaal eettentje voor € 1,50. Een soort zurige pannenkoek van gefermenteerd beslag met vlees 
of vegetarische vulling. Bij kaars- en Iphonelicht want de stroom is uitgevallen. 

Vrijdag 13 april 
Tweede afspraak bij de Federatie om alles goed neer te zetten. Daarbij krijgen we tolk Kidist die erg 
goed Engels kan en ook dokter is. Ze zal onze powerpoint in het Amhaars vertalen zodat iedereen het 
goed kan volgen. We worden ook uitgenodigd om s’ middags bij de persconferentie te zijn van de 
Ethiopische kampioenschappen in het Ethiopian hotel. Geen tijd om om te kleden dus underdressed 
in onze korte broek togen we erheen. Daar ontmoeten we onze ‘vriend’ Haile Gebreselassi. Hij was 
niet goed bijgepraat door de directeur van de Atletiekfederatie waardoor niet wist dat we voor het 
seminar kwamen. Hij was er blij verrast over.  

Standaard begint zo’n bijeenkomst een half uur te laat, 
maar iedereen is er inclusief 10 cameraploegen van 
verschillende tv-stations inclusief CNN. De voertaal is 
Amhaars en halverwege wordt er melding gemaakt van ons 
seminar aanstaande maandag. Alle camera’s draaien onze 
kant op en zijn we plots blanke VIPS in Ethiopië.  

Na de persconferentie snel naar de Academy voor een 
ontmoeting met Jeroen Deen en Mireth. Jeroen is een Nederlandse fysiotherapeut die in Ethiopië en 
Kenia diverse topatleten behandelt. Jeroen neemt ook een deel van het seminar voor zijn rekening 
wat gaat over blessurepreventie en herstel. Mireth is een Ethiopische vriendin die verbonden is aan 
een managementbureau voor topatleten en weet wat er speelt onder trainers, coaches en atleten. 
We nemen onze presentaties met elkaar door om ze goed af te stemmen op de doelgroep.  

  



Zaterdag 14 april 
Ronald is vroeg wakker en voelt zich niet fit. Een stukje hardlopen doet vaak goed maar al snel blijkt 
dat maag en darmen ontregeld zijn. Slapjes gaat hij toch mee naar het stadion waar die ochtend de 
laatste trainingen worden gehouden voor de Ethiopische kampioenschappen. Een bont schouwspel 
waar alle sporters de laatste puntjes op de i zetten. 
Ook hier wat mooie opnames kunnen maken die we in 
de presentatie van maandag goed kunnen gebruiken. 
Halverwege deze training komen er massa’s 
schoolkinderen het stadion binnen om hun idolen aan 
het werk te zien. Goed trainen is dan niet meer 
mogelijk aangezien de kinderen zich ook op de baan 
begeven.  

Na de training gaan we naar het kantoor van het 
management waar Mihret werkt en ook Jeroen zijn praktijk heeft vlak naast het stadion om onze 
presentaties verder af te ronden. Ze hebben goede Wifi! Eenmaal terug op de Academy krijgen we 
onverwachts bezoek (!) van een iemand van Run Africa, een organisatie die trainingen en 
hardloopexcursies in Ethiopië organiseert. Veel tijd hebben we niet want we hebben afgesproken 
met goede bekenden Jos Weseman (The Ethiopian Xperience),  en Degefa en Hagdu. Jos is degene 
die het voor ons mogelijk heeft gemaakt dit geweldige avontuur aan te gaan en Degefa en Hagdu zijn 
bij hem in dienst als trainers, begeleiders en zijn tevens goede atleten. We zullen hen ook het een en 
ander bij gaan brengen op het gebied van training en coaching, zodat ze goed voorbereid zijn als 
diverse hardlooptoeristen Ethiopië komen bezoeken. ’s Avonds een voorzichtig diner en gelukkig gaat 
het met de darmen al een stuk beter. 

Zondag 15 april 
S’ morgens opgehaald door Jos voor een training met Degefa en Hadgu iets buiten Addis op hoogte. 
Onderweg komen we langs het trainingscomplex waar volgens Hagdu (zijn masseur) Mo Farrah aan 
het trainen is, hij ziet zijn auto staan. We kunnen we best een kijkje nemen… Aangezien we in 
hardloopkleding zijn, grijpt Elma haar kans en sluit ze 
gelijk aan bij het inlopen. Aansluitend neemt Mo even 
de tijd om haar vragen over eten en drinken rondom de 
marathon te beantwoorden. Volgende week staat 
London voor hem op het programma. Opvallend is dat 
deze groep veel elastieken gebruikt (tonisering) in de 
voorbereiding op het programma wat ze vervolgens 
gaan lopen.  

We wensen Mo veel succes bij de marathon en gaan 
verder met onze trip naar een vlakte waar veel gesport 
wordt. Hier gaan we verder met onze instructies voor Degefa en Hagdu en maken we opnames van 
hen die we goed kunnen gebruiken bij het seminar. Na een training rijden we naar een resort van 
Haile waar we heerlijk in de zon genieten van enige luxe. Twee van onze reisgenoten deze ochtend 
reizen verder met een gids om 100 km. verderop watervallen te bezoeken. Eenmaal op de terugweg 
worden we opgeschrikt door een telefoontje dat zij een ongeluk hebben gehad en dat de auto total 
loss is. Na een uur terugrijden komen we ze tegen: auto over de kop geslagen en 2 zeer geschrokken 



Nederlanders waarvan één veel last van zijn rug heeft. Op de terugweg bij de lokale apotheek toch 
maar wat sterke pijnstillers ingeslagen, wat goed blijkt te werken. Eenmaal weer aangekomen in 
Addis gestopt voor een heerlijke fruitshake en vers gebakken vis wat onze ‘slachtoffers’ ook goed 
smaakt.  

Maandag 16 april 
Vandaag is het de dag van het seminar. Spannend of alles gaat lukken (locatie, aantal trainers, 
coaches, reacties ….). Na het ontbijt snel naar de leiding van de Academy de zaal en de beamer te 
checken. We laten dit liever niet op z’n Ethiopische op het laatste moment aankomen. Vervolgens 
snel naar het stadion voor de informatiebijeenkomst voorafgaand de Kampioenschappen waar 
hoofdcoaches verschijnen en we nogmaals reclame kunnen maken voor het seminar. Ook de 
Federatie zet ons in het voetlicht en wijst de aanwezigen er met klem op te komen en collega’s mee 
te nemen.  

Terug op de Academy maken we bordjes voor wegbewijzering en regelen we water voor de 
deelnemers van het seminar. Om 14.00 uur is de start volgends het programma dus op z’n 
Ethiopische starten we 14.30 uur wanneer er zo’n 80 aanwezigen zijn, wat gedurende het seminar 
oploopt tot ca 100 man (!). We maken gebruik van 2 
tolken die ons Engelse verhaal vertalen naar het 
Amhaars. Elma start met haar presentatie over voeding 
wat al gelijk veel enthousiasme oplevert. Vooral ook het 
speciale recept voor ‘Ethiopische sportdrank’ op basis 
van papayasap, water, suiker, zout en beso 
(geroosterde gemalen gerst voor de maltodextrine) 
oogst veel bewondering. Aan de vragen te horen, is de 
boodschap goed overgekomen en vraagt het om 
vervolg.  

Jeroen vervolgt met zijn presentatie over blessurepreventie en speelt in om bewustzijn te creëren op 
het gebied van belasting en herstel met als doel om beter te presteren (ook op langere termijn) en 
vooral niet geblesseerd te raken. Het publiek blijft geboeid en we kunnen zonder pauze verder met 
de derde presentatie van Ronald. Deze gaat over video-analyse en tot onze verassing zijn er maar 
twee trainers in de zaal die hier wel eens wat mee gedaan hebben. Ze hebben namelijk wel allemaal 
een smartphone. Aan de hand van de voorbeelden van Degefa en Hadgu, laten we zien wat de 
meerwaarde is van een goede video-analyse. Nu maar afwachten of ze ook daadwerkelijk hiermee 
aan de slag gaan of misschien wachten ze op een vervolgcursus in november….  We sluiten af en 
iedereen is razend enthousiast en positief. We mogen terugkijken op een zeer geslaagd evenement. 
’s Avonds eten we in geluksstemming injera in een lokaal restaurant met Ethiopische muziek.     

Dinsdag 17 april 
Vroeg op pad voor een radio-uitzending (voor de internationale 
zender) samen met Jos. Jos geeft zijn missie, visie mooi weer en wij 
informeren de luisteraar over ons project. Uiteindelijk gaat het om 
een uitzending van anderhalf uur (!) met een hele grappige djay en 
zelfs Bløf op de Ethiopische radio. Vervolgens naar het stadion waar 
de kampioenschappen zijn begonnen. We krijgen VIP-pasjes en 



kunnen gaan en staan waar we willen. Leuk om weer veel mensen terug te zien die we de afgelopen 
dagen hebben leren kennen; het voelt als een warme vriendenkring! Bij de loopnummers is duidelijk 
te zien dat dit land stikt van het talent, wat minder gezegd kan worden van bijvoorbeeld het 
kogelstoten (wel hilarisch om te zien…).  

Voor de lunch zijn we met Hagdu naar het huis van Degefa afgereisd. 
Ook dit was een bijzondere ervaring: een gemeenschap van lemen 
hutjes waar hij woont in een ruimte van 4 bij 4 meter met vrouw en 
kind (2 jaar). Ook hier zien we blije mensen en is duidelijk dat geluk niet 
bepaald wordt door bezit. We lunchen met injera, banaan, water en 
natuurlijk koffie. Terug bij de Academy spreken we de directeur en 
maken plannen voor ons vervolg. Tijd voor een korte training en zowaar 
een warme douche in de fitnessstudio waar we inmiddels een sleutel 
van hebben. We zijn erachter gekomen dat we zelf een boiler aan 
kunnen zetten om na een half uur warm water te hebben...  
S’ avonds gaan we weer naar het stadion voor de wedstrijden waar we 
weer even hartelijk worden ontvangen.  

Woensdag 18 april 
Een korte training om even goed wakker te worden en vervolgens richting stadion. Bij de wedstrijden 
spreken we verschillende personen waar we verder mee kunnen op het gebied van het vervolg 
(cursussen samenstellen ed.). Het ziet er zelfs naar uit dat de Federatie budget gaat vrijmaken om dit 
alles te realiseren. Vervolgens lunchen we uitgebreid met Mireth en Mustafa (Elite Management) en 
2 topatleten (marathon in 2:04(!). Boeiend om te horen hoe ze met training en voeding omgaan. 
Terug op de Academy spreken we nog even met de directeur van de Academy om hem te bedanken 
en onze ideeën uit te leggen voor het vervolg.  

Tijd om alles in te pakken want we vertrekken vannacht om 00:30 uur. Het is inmiddels flink gaan 
regenen en wachten we op Sammy (chauffeur) onder een afdakje. Door de regen is het verkeer 
ontregeld en is hij 45 min. later. Daarna ons afscheidsdiner samen met Jos en Sammy en kunnen we 
alles goed evalueren. Het was een zeer geslaagde reis met kennisoverdracht, warme vriendschappen, 
boeiende sport, verbazende ontwikkelingen en ervaringen voor het leven. 

Door naar Wenen voor de (halve) marathon en een flinke cultuurshock. 

 


