
M A R AT H O N M A N I A 

Nederlands kampioen 

Hans Becking trok eind 

september samen met 

zijn Tsjechische teammaat 

uit het CST Superior 

Mountainbike Racing 

Team Jiri Novak naar  

het heilige land voor  

de driedaagse Epic Israel. 

“Een meerdaagse wed-

strijd die uitdagend is, 

maar waar je ook van kunt 

genieten”, zo belooft de 

organisatie. “Uitdagend 

was het, en genoten  

hebben we met volle 

teugen”, laat Hans na  

afloop weten. 

Afzien in het  
heilige lAnd

Epic Israel
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Normaal zouden we de dagen voor de wedstrijd 

voornamelijk in bed doorbrengen, maar deze 

keer besloten Jiri en ik om verder te kijken dan 

ons hotel. We kregen drie dagen lang een zeer 

interessante geschiedenisles over het turbulente 

verleden van Israël. Om de benen soepel te hou-

den, rijden we elke dag bij zonsopkomst een 

uurtje langs de kust van Tel Aviv, om daarna aan 

de daguitstap te beginnen. De laatste dag scheer 

ik mijn benen alvast als voorbereiding op de 

wedstrijd. Niet het beste idee, zo blijkt later die 

dag. We gaan namelijk drijven in de Dode Zee. 

Mijn benen branden, maar ik zie het als een 

voordeel: de bloedsomloop is alvast op gang.

De race vindt plaats in Galilea, een uitgestrekte 

streek in het noorden van Israël. Langs de enige 

weg door een droge vallei ligt ons hotel en is het 

wedstrijddorp opgetrokken. Dat de organisatie 

zijn inspiratie heeft gehaald uit wedstrijden als 

de Cape Epic, zie je aan alles. Vanaf het moment 

dat we aankomen is alles geregeld. We hoeven 

ons nergens zorgen om te maken, behalve om 

de drie loodzware etappes die eraan komen. 

 Jiri heeft zijn fully meegenomen, ik mijn hard-

tail en heb zelfs mijn bar-ends weer eens boven-

gehaald. 

etAppe 1: 98 kilometer,  
1480 hoogtemeters
Brede paden maken het begin snel en we blijven 

met veel renners samen. Het is een nerveus ge-

doe en ik kijk uit naar de eerste klim. De droog-

staande rivierbedding van Dishon is goed voor 

1000 klimmeters en zou het kaf van het koren 

scheiden. Al snel blijkt dat een hardtail niet de 

juiste keuze is. Lompe steenpartijen en steile 

hellingen volgen elkaar op. Jiri test zijn benen  

en twee teams kunnen volgen. Eenmaal boven  

is het uitzicht prachtig en heb ik tijd om eens 

rond te kijken. Na een snelle flowy singletrack 

van veertien kilometer zijn we nog altijd met  

dezelfde twee teams. Het snelle pad langs de  

Jordaan naar de finish geeft geen gelegenheid 

om te demarreren. We zijn geen sprinters, dus 

moeten genoegen nemen met een tweede plaats. 

De voorzieningen na de race zijn geweldig.  

Een ijsbad, lunch en een heerlijk koud biertje 

wachten ons op. 

etAppe 2: 105 kilometer,  
1850 hoogtemeters
Na de etappe van gisteren weten we welk vlees 

we in de kuip hebben. We willen winnen en  

de tactiek is simpel: in de langste klim weg-

rijden en vol gas naar de finish. De start is om 

half zeven ’s ochtends, maar door onze strand-

ritjes in Tel Aviv zijn we goed voorbereid op 

zo’n vroege start. In de eerste twee beklim-

mingen zie ik af door de grote stenen waardoor 

ik bijna van mijn fiets stuiter. Daarna trekken 

we het Golan-gebergte in. Hier ligt de klim 

waar het moet gebeuren. Jiri neemt het eerste 

gedeelte van de klim voor zijn rekening. Dan 

doemt een steil pad met losse stenen voor ons 

op. Ik draai als eerste op en doe teken naar Jiri 

dat de gaskraan open gaat. Met een hartslag 

van 180 slagen per minuut klimmen we vier  

kilometer. Ik wil af en toe gaan staan, maar  

de ondergrond laat het niet toe. Te los, te ruw 

of gewoon te steil. We nemen snel drie minuten 

voorsprong en de Superior-trein heeft een  

absurd hoge cruisesnelheid. De route is ver-

raderlijk. We moeten continu scherpe stenen 

omzeilen. Als we bijna beneden zijn, heeft Jiri 

toch een steen geraakt. Snel halen we alles uit 

onze zakken om de band te herstellen. Zonder 

stress zou dit dubbel zo snel gaan, maar de hete 

adem van de achtervolgers maakt ons nerveus. 

Ik kijk omhoog en zie een grote stofwolk nade-

ren. Net op tijd zijn we weer vertrokken. Ik wil 

op volle snelheid door, want de laatste veertig 

kilometers zijn vlak. Als we ingehaald worden 

door de achtervolgers, zijn we weer veroordeeld 

tot een sprint. Dat wil ik voorkomen, dus rijd  

ik de ziel uit mijn lijf. Ik vervloek Jiri nog een 

aantal keer. Ik had hem voor de start nog ge-

zegd geen risico’s te nemen in de afdaling. Nu 

zie ik af om de andere teams maar voor te blij-

ven. Als hij niet lek had gereden, zouden we 

verder kunnen cruisen en kunnen genieten van 

ons biertje aan het zwembad. De irritatie ver-

dwijnt snel als we met bijna vier minuten voor-

sprong de finish halen. Jiri voelt zich schuldig, 

maar ik besef dat dit er nu eenmaal bij hoort.  

’s Avonds na een heerlijk diner - uiteraard met 

hummus - krijgen we onze gele trui. Ik hang 

hem boven mijn bed en slaap als een roos.

Dan doemt een steil pad met losse stenen 
voor ons op. Ik draai als eerste op en doe  
teken naar Jiri dat de gaskraan open gaat.



etAppe 3: 62 kilometer,  
1350 hoogtemeters
We zijn voorbereid op een strijd. De concurren-

tie wil onze gele trui. Jiri en ik hebben al veel 

meerdaagse wedstrijden gereden en we kennen 

de druk van het geel. Ik ben een stresskip, maar 

gelukkig is Jiri de meest ontspannen renner van 

het peloton. Met onze leiderstrui mogen we op 

de eerste rij staan en vijf minuten voor de start 

sta ik klaar. Jiri is nog nergens te bekennen.  

Met twee minuten te gaan zie ik hem nog ner-

gens en ik begin me zorgen te maken. In de  

laatste minuut voor het startschot komt Jiri op 

zijn gemakje aangereden. Meneer had nog even 

zijn fiets gecontroleerd. Ik lach erom. Hierdoor 

breekt het ijs en beginnen we ontspannen aan  

de laatste etappe. Om half acht is het al 30 graden 

Celsius. Veel drinken is de boodschap. Na vijf 

kilometer opwarming wordt ons het vuur aan  

de schenen gelegd en het tempo ligt hoog op  

de singletracks. Draaien en keren, op en af.  

De kilometers vliegen voorbij en we proberen 

stand te houden in de kop van de wedstrijd. We 

blijven in de laatste klim over met een Italiaans 

duo. Zij strijden voor de tweede plaats en nemen 

veel risico’s in de afdaling. Wij doen rustig aan, 

want het zou pijnlijk zijn om nu het geel nog 

kwijt te raken. Drops en stenen zorgen ervoor 

dat we soms even te voet moeten. De afdaling 

nadien rijden de Italianen lek en daardoor heb-

ben we vrij baan voor opnieuw een etappewinst. 

Het gevoel van ontlading en geluk is groot als  

we het terrein van het hotel opdraaien. We kijken 

nog eens om en zien niemand. De koude biertjes 

na de finish smaken nu nog beter.

epic isrAel
De visie van de Epic Israel klopt. ’s Ochtends  

is het uitdagend en na de finish is het genieten.

Het zijn drie verschillende etappes. Dag één  

is een snelle opwarmer. Dag twee is loodzwaar, 

terwijl de laatste dag voor de meer technische 

biker is weggelegd. De organisatie is goed.  

Ze hebben werkelijk aan alles gedacht. De routes 

zijn perfect uitgepijld, het hotel is omgetoverd 

tot een vakantieparadijs voor mountainbikers. 

Na de wedstrijd vergeet je het afzien snel door de 

ontspannen sfeer die er hangt. ’s Avonds geniet je 

van een heerlijke maaltijd tijdens een spectacu-

laire video van de etappe. Het is bizar om te zien 

waar je aan het genieten bent van de trails. Etap-

pe drie rijden we een aantal kilometers langs de 

grens met Libanon en de tweede etappe kun je 

de bergen van Syrië zien. Het is geen alledaagse 

bestemming om te mountainbiken, maar ik heb 

me geen moment onveilig gevoeld. Wat mij het 

meest bij zal blijven, zijn de mooie uitzichten van 

Galilea en de zoete smaak van de overwinning.
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Ik kijk omhoog en zie een grote  
stofwolk naderen. Net op tijd zijn 
we weer vertrokken.


