
Back to the roots
Ga terug naar de roots van het langeafstandslopen. Ontdek het geheim van de Keniaanse hardlopers onder be-
geleiding van looptopper en voormalig wereldkampioen Lornah Kiplagat. De eerste editie van de UNICEF Rift 
Valley Marathon Experience maakt dit voor je mogelijk!

Plaats van handeling is de Rift Valley , de plek waar de beste hardlopers van de wereld geboren zijn en waar ze 
steeds naar terugkeren om zich voor te bereiden op nieuwe successen. Jij kunt in mei 2018 hetzelfde doen als zij. 
Loop over rode kleiwegen door de groene bergen, omhoog en omlaag over een parcours dat exclusief voor jou is 
uitgezet. We weten één ding nu al zeker: dit wordt fantastisch!

Uniek én zwaar
Meedoen aan de UNICEF Rift Valley Marathon Experience levert je gegarandeerd een unieke ervaring op, maar 
het is wel een ‘tough cookie’. Je loopt op meer dan 2 kilometer hoogte en het terrein is zwaar. Er zijn vlakke 
stukken, maar ook zeer steile. Bovendien is het warm in de vallei, zeker als je een marathon moet lopen. De 
omstandigheden zijn dus een stuk moeilijker dan tijdens een gemiddelde marathon in Nederland. Kortom: als 
je meedoet, moet je je goed voorbereiden en veel tijd investeren in je training. En zelfs dan heb je - zoals bij elke 
marathon - geen garantie dat je ’m uitloopt. Maar wat maakt het uit: weinig mensen kunnen je straks nazeggen 
dat ze hebben hardgelopen in de Rift Valley!

Kleinschalig
Deze marathon is een exclusief en kleinschalig evenement, want er doen maar maximaal zestig deelnemers uit 
Nederland mee. De kans bestaat dat ook een groep Keniaanse lopers aanhaakt, maar het totaal aantal deelne-
mers zal niet boven de honderd uitkomen.
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• Unieke marathon, op een speciaal voor UNICEF uitgezet 
parcours

• Voor marathonlopers die niet opzien tegen warmte, hoogte 
en een zwaar terrein

• Exclusief (maximaal 60 deelnemers)
• Verblijf in het High Altitude Training Centre van voormalig 

wereldkampioen Lornah Kiplagat
• Trainingen door Lornah en andere Keniaanse atleten vlak 

voor de marathon
• Inclusief bezoek aan een school die meedoet aan het door 

de deelnemers gesteunde programma Football for Water
• Intensieve begeleiding, zowel in Nederland als in Kenia
 

Meer informatie en inschrijvingen: www.unicef.nl/rift-valley

Op zoek naar de ultieme marathonuitdaging?

Haal 5.000 euro sponsorgeld op voor UNICEF 

Ga mee naar Rift Valley in Kenia!
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