
de finis hli jn. Sinds ik mijn leven als zieke 17-jarig e niet zeker was
geweest, sprong ik roek eloos met mijn gezondheid om, besefte ik
toen in de Bronx.

Er za t nie ts and er s op . Ik stopte met rok en. Maar daarmee was
succes niet gegarand eerd. In 2007 kwam mijn eers te mara thon,
lang s de kus tlijn van New Jersey . Na een pijnli jke botsing met de
muur finis hte ik in 3 uur 49 . Ik was koud en ontgoocheld. Tijdens
mijn da gelijkse rond je over de Brookl yn Bridg e voeld e ik me lek -
ker. Ik flirtte met hardlopend e meid en, ontd ekte de stad en genoot.
Maar dit?
De mara thon van New York ging tw ee jaar geled en nog slechter :
3.55. Tot het 20-kilometerpun t lag ik op schema om in 3.30 te finis -
hen, ter wijl mijn bezoek end e oud ers toek eken. Ik genoot van gos-
pelm uziek , juichend e kind eren, opgetrommeld e vriend en, en
grinnik te om de gas t die al in Brookl yn per am bulance werd afge-
voerd. Hard werd ik gestraft. Uit mijn blog van toen: ‘Ik voel de
moed wegglijden, lang s mijn brand end e benen zo het nieu we as-
falt in. Ik kan niet meer .’
Na afloop beloofd e ik om dit noo it meer te doen. Gelukkig was het
een belofte aan mezelf . Het brek en er van was een formali teit.
Waarom kiezen voor afzien ? Je plaa ts t je welbewus t bui ten de
comforta bele werkelijkheid, waar niet iedereen begri p voor heeft.
Een sim pel an tw oord is da t elke loper zich na een loop beter voelt
dan toen hij de deur ui tging . Maar ook schri jvend e duur lopers
wors telen met die vraa g. ‘Vers laving en zijn noo it netjes te definië -
r e n’, zei de ultraloper Dean Karnazes weifelend toen we in San
Francisco rend en. Toen ik door vroeg over het waarom: ‘Omda t het
kan. Ik heb het gevoel da t ik leef als ik pijn heb en wors tel. ’
Mar ukami bes loot na vele mara thons: ‘Pijn is onvermi jdelijk, lij-
den is een keuze .’Een wijs woord voor wie leeft, en voor wie hard -
loopt. Als het zwaar begin t te word en in de 18de kilometer van een
hal ve mara thon of na tw ee uur trainen in de na tte sneeu w, dan
denk ik aan die man tra. De evenwichtigheid die ik in bevriend e lo-
pers zie, komt denk ik voort ui t hun neiging om grenzen op te zoe-
ken en te oversc hri jden, en de pijn te aan vaard en, wat alles binnen
die grenzen meer waard e geeft.

Vol gens u ltr aloper en journalis t Chris topher McDougall is het
sim pel: we zijn er voor gebou wd. Mensen zijn de bes te lopers. An -
dere dieren gaan sneller , maar wij ontwikk elden ons als enig en tot
duur lopers. Naarma te ik bewus ter train en vlugger word, hers telt
het lijf zich ook steeds sneller . Migraine , kniebless ure en rugpi jn
zijn voor bij. Liefdesverdriet of depressie – lopen is een pro baa t
midd el. Het is duid elijk da t deze inspanning na tu ur lijk is. ‘L a n ge -
afstandlopen was hoe we overleefd en en ons over de planeet ver -
s p r e i d de n’, schri jft McDougall in het boek Born to Run. ‘Je liep om
te eten en te voor komen da t je werd opgegeten. We werd en gebo-
ren om hard te lopen. We werd en geboren omdat we hardlopen. ’

Logisch, dus, da t het door gaans geda chtenloos is. Duur lopers zien
er vaak uit alsof ze peinzen over onbegri jpeli jke kwesties: het ont-
staan van het heelal, de Nobelpri js voor Bara ck Obama. Dat is niet
zo. Meestal is het hoofd leeg ter wijl het hart traa g voort tik t. Lopen
is rus t.
Het is in wezen een solosport en ik hecht aan de eenzame focus in
de kak ofonie van New York. Wat me niet lang er pas t, is de isola tie
van de iPod. Coach Toby besc hri jft in zijn boek More Fire hoe de
Kenianen in groepen trainen. Ze ver liezen hun indi vid uali teit niet,
maar ze zijn zeld en alleen, en daar word en ze beter van. De compe-
titie en het kameraa dsc ha p zijn in gelijke ma te van belang .
En mijn pas verand erd e dankzi j advies van Toby: raak de grond zo
kort mogelijk aan. Vlieg. Nu weet je het noo it met Toby. Dit is de
man die als daklo ze twin tiger in Ams terdam in bomen sliep, die in
1999 al hardlopend in zijn naïvi teit bijna de dood vond door een
roofo ver val.
And erzijds is er in New York na uwelijks een posi tievere , vri jgevi-
gere en mind er zelfzuc htige persoon te vind en. Gezegend met een
long capa citeit groter dan wieler legend e Lance Arms trong – die
een verdiens teli jke mara thonloper is geword en – houd t hi j intens
van lopen. De liefde, gekoppeld aan kennis van atletiek en mensen,
maak t hem in New York zo populair . Zijn advies over eten, hou -
ding , ademhaling , omloopsnelheid en wat al niet, kan een groot
versc hil mak en. Het lopen is voor hem een manier ‘om mensen te
bereik en en samen te breng en. ’

H et is half ok tober en opeens is de her fs t er . Ter wijl wij veel
eten en slapen en pro beren niet te denk en aan het niemands land
na de 30ste kilometer , tellen we af naar 1 november . Met Eddie loop
ik een tem po-r un van 10 kilometer in kra p 42 min uten. Het regent,
het is 5 gra den. De korte broek was een vergissing . Als een wellicht
lachwekk end duo van een compa cte Koreaan en een lang e Hollan -
der mak en we zwi jgend en spetterend ons rond je. Het voelt snel en
l e k ke r.
De da g was al goed begonnen. Bij de ochtendmail zat een beric ht
van lopend e collega Rolf. Hij heeft me door de jaren heen tips en
moed gegeven. ‘Alle mara thonlopers zoud en boeddhis ten moeten
z ij n’, schri jft hi j vandaa g.
Ook stu urd e hi j een gedicht van Rud yard Kipling :
If you can fill the unforgiving minute
With sixty seconds’worth of distance run,
Yours is the ear th and everything that ’s in it
And – which is more – y o u’ll be a Man, my son!

Zet die woord en naas t de opv atting van evolutie-bio loog Daniel
Lieberman van Har vard, en wat valt er nog toe te voegen? ‘Als er
een geheim midd el bes taa t om mensen gezond te mak en’, weet Lie-
berman, ‘dan is het hardlopen. ’ ‹
Meer over de NY-marathon van dit weekend a.s. maandag op vk.nl/nymarathon
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