
de mar at hon van New York

Voor veel Nederlandse hardlopers is de marathon van New York, die morgen
wordt gelopen, het ultieme doel. Zo ook voor Volkskrant-correspondent
Diederik van Hoogstraten, die sinds 2002 in de stad woont en traint. ‘Weinig is
mooier dan alles geven op het podium dat New York is.’
tekst Diederik van Hoogstraten f o t o g ra f i e Dana Lixenberg

H et is da t ik geen haar op mijn hoofd heb , and ers zou het
van de snelheid wapperen. Voor mijn gevoel vlieg ik de
heu vel af. Toby Tanser fiets t naas t me. Zijn blond e ma -
nen dansen wel in de wind. ‘Zet door ’, zegt hi j. ‘Een lich-

te pas, als de Kenianen. ’ Ik schiet in de lach, wat me bijna doet
str uik elen. Hoewel ik tanig te noemen ben, zijn er niet veel over -
eenk oms ten tussen een Keniaan en mij. Toby laa t zich niet aflei-
den. ‘On tspan je schoud ers. Loop van uit de heu pen. ’
Het is een regena chtige dinsda g in het voorjaar . In Central Par k
doen we met vijftien mensen s p eed w o r k , een wekelijkse inter val-
training die vandaa g drie keer 1 mijl (1,6 kilometer ) op snelheid be-
hels t, steeds met tw ee min uten pauze . Na afloop sta ik naar adem
te ha ppen bij een boom. Toby klopt op mijn rug. ‘Niet slecht, Ne-
de rl a n de r. ’
Een klein complimen t van Toby – daar doen volkss tammen lopers
het voor in het groene hart van Manha ttan. Hij is de coach van de
New York Flyers, mijn hardloopv ereniging . Met een boeddhis ti-
sche ui ts traling train t en inspireert hi j aller lei clubjes en mensen.
De in IJsland geboren New Yorker ren t elke da g en zit in het be-
stu ur van de New York Road Runners, die de mara thon organise -
ren. Hij is bevriend met ongeveer elke loper in de stad. En met
Martin Lel, Lorna Kipla gat en veel and ere top- Kenianen, die hi j
vaak bezoek t. Hij schreef hardloopboek en en doet goed werk voor
gehandica pten in New York en kind eren in Kenia.
Dat is Toby, een soort bur gemees ter van Central Par k en een ex-

treem kalme hoofd persoon in de fana tiek e, diverse loopg emeen -
scha p van New York. Ren met hem lang s het Reser voir of de Grea t
Lawn, en om de paar min uten roept er wel iemand: ‘Hé, Toby!’
Hij was niet de red en da t ik me begin dit jaar bij de Flyers voegde.
Ik kend e zijn naam niet eens. Maar zijn steun droeg er wel aan bij
da t ik in het rod e Flyers -shirtje sneller ging lopen, mijn pas en pos -
tu ur verbeterd e, en me in alle opzic hten beter ging voelen. Dit ter -
wijl mijn 40s te verjaarda g in juni kwam en ging .
De da tum zonda g 1 november hangt al het hele jaar in mijn hoofd
rond . De ING New York City Mara thon is zwaar en legendarisc h.
Zozeer, da t de Neder lands -Keniase Lornah Kipla gat (wereldre -
cordhouds ter op vele afstand en) me dit laa t weten: ‘Het zou de
kroon op mijn carrière zijn.’
Weinig is moo ier dan alles geven op het podi um da t New York is,
met tw ee miljoen toesc hou wers lang s de kan t. Hond erd en Neder -
land ers zijn het met Kipla gat en mij eens. Zij komen om te lopen of
juichen, her kenbaar aan oran je shirts en lang e, getraind e lijven.

Op die eer ste zonda g in no vem ber zijn de stra ten leeg en
schoon. De overig e 364 da gen is de stad een oneindig e hind ernis -
loop. Ik houd net als iedere runner van idyllische na tu urtoc hten,
maar mijn stad is nu eenmaal rauw en dr uk . Dit komt de loper ten
goede, daar van ben ik overtuig d, wan t zond er focus, kra cht en
flexibili teit delf je het ond erspi t.
We hebben te mak en met botte busc ha uffeurs en volstrek t onbere -
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