
217 km
re n n e n

Ultraloper tijdens de
Marathon des Sables
in de Sahara
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Voor ultrarunners is
de marathon een
lachertje. Ze reizen de
wereld rond op zoek
naar ver, verder, verst.
tekst Diederik van Hoogstraten

RU  N  R E I S
De bijzonderste
ultraruns, over de
hele wereld.

A pril Marathon des
Sables – M a ro k ko,
april. Bijna 250
kilometer in zes
dagen door het
fijne zand van de
Sa h a ra .

JuniWe s t e r n
States Endurance
Run – Ca l i f o r n i ë .
Sinds 1974, de oud-
ste moderne ultra.
160 bergachtige
kilometers.

JuliBadwater –
Californië (VS). Van
het laagste punt in
de VS naar de
basis van de hoog-
ste berg, in één
keer 217 kilometer
in de woestijnhitte.

A u g u s t u s Ul-
tra-trail du Mont
Blanc, Frankrijk/
I t a l i ë / Zw i t s e r l a n d .
Klim bijna tiendui-
zend meter en leg
166 kilometer af.
Een van de zwaar-
ste ultra’s.

Septem ber G ra n d
to Grand Ultra –
Utah (VS). 273
kilometer in zeven
dagen door de
Grand Canyon.

O ktober Spartath-
lon – G r i e ke n l a n d .
Net als Phidippides
in 490 voor Chris-
tus van het oude
Sparta naar Athene.
246 kilometer in
maximaal 36 uur.

U
ltralopers hou-
den van afstand
en tijd. Ze slok-
ken die gretig
op, liefst op rui-
ge paden, in
bergen, bossen
en woestijnen –
ver van de be-
woonde wereld.
Een man of
vrouw op gym-

pen, uren of zelfs dagen lopend: eenvoudiger
kan niet.

Nu zo ongeveer iedereen een marathon lijkt te
kunnen lopen is er een nieuw onderscheidend
doel voor de ambitieuze sportieveling: de ultra.
Dat wil zeggen: meer dan een marathon van 42
kilometer hardlopen, in georganiseerd verband.
Bij sommige wedstrijden gaat het om de tijd, bij
andere om de afstand. Sommige fanatiekelingen
rennen in 24 uur zo ver mogelijk, al dan niet op
een atletiekbaan van 400 meter.

Nieuw is het niet. Toch beleeft ultrarunning
de laatste jaren een ‘moment in the sun’, zoals de
Amerikanen zeggen. De Verenigde Staten en Eu-
ropa kennen honderden ultramarathons, die
steeds meer deelnemers en publiek verwelko-
men. Prijzengeld, sponsors, roem, erkenning:
het ultralopen wordt volwassen. Byron Powell
(35) is een lange-afstandsloper uit Park City
(Utah), die de veelgelezen loopblog IRun-
Far.com begon. Hij bezocht alleen al de afgelo-
pen maanden ‘u l t ra’s’ in de VS, Spanje, Nieuw-
Zeeland en Argentinië. „Het is op het avond-
nieuws en de grote sportkanalen.”

De populariteit kan te maken hebben met ka-
meraadschap op de paden. Hardlopers groeten
elkaar aan de oever van de Amstel evengoed als
in de bergen ten noorden van Los Angeles. Maar
onder ultralopers heerst een ander, dieper soort
verbintenis. „We begrijpen elkaars passie op
een fundamenteel niveau”, zegt Rickey Gates
(32), een veelloper uit Aspen (Colorado). Hij
denkt dat de noodzakelijke toewijding en onver-

mijdelijke pijn verbindend werken.
In de VS zijn de grote ultra’s zoals de Leadville

100 (Colorado) en de Western States Endurance
Run (Californië) in no time uitverkocht. Alleen
door en door getrainde lopers zijn welkom. Wie
finisht, kan met de eer strijken, op Facebook,
Twitter en op de hardloopblogs.

De liefhebbers weten allang waarom ultrarun-
ning populair is: het is immers de natuur, vanuit
evolutionair opzicht. De primitieve mens rende
al lange afstanden. Christopher McDougall
schreef het in 2011 in zijn internationale bestsel-
ler Born to Run (De geboren renner).

Tegelijkertijd kleeft aan ultralopen het imago
van riskant en extreem. Byron Powell bestrijdt
dat. „Ultralopen kan een zware test zijn, maar
dat geldt ook voor 800 meter op de atletiek-
baan. Tijdens mijn favoriete wedstrijden lijk ik
juist te zweven. Het is zo simpel. Urenlang ben
je bezig, maar eigenlijk verdwijnt de tijd. Het is
alleen maar ik, daar, in beweging.”

Het zijn filosofisch ingestelde eenlingen, soms
ploeterend, maar veelal genietend in de ijskou-
de bergen of bloedhete zandvlakten. Maar de
sport vercommercialiseert ook, naarmate meer
koopkrachtige sportliefhebbers de ultra ontdek-
ken. Merken zoals Nike en Mountain Hardwear
maken steeds meer spullen voor ultralopers.
Bladen en blogs richten zich exclusief op de lan-
ge afstand. En de beste lopers worden beroemd-
heden – sterren zelfs.

De Spanjaard Kilian Jornet (26) wordt veraf-
good als de beste ultraloper ter wereld. Hij
noemt zijn sport sky running of mountain run-
ning , en hij lijkt te dansen door de Alpen en de
Rocky Mountains, wanneer hij daar met onge-
kende overmacht 100-milers wint. Gesponsord
door sportmerk Salomon, dat hem in meesle-
pende video’s presenteert als een nederige held
met een bovennatuurlijke longinhoud. The Ne w
York Times publiceerde vorig jaar nog een groot
profiel van deze „mens voor elk terrein”.

De fitste man ter wereld
En dan is er Dean Karnazes (51), de bekendste ul-
traloper van Amerika. Hij werd door het tijd-
schrift Me n’s Fitness omschreven als „de fitste
man ter wereld”. In zijn meeslepende boek
Ultramarathon Man (2006) beschrijft de lo-
per/windsurfer uit San Francisco hoe hij per on-
geluk zijn weg naar de lange afstand vond, na
een periode waarin hij zich vooral een twijfelen-
de echtgenoot, afwezige vader en voorspelbare
kantoorslaaf voelde. In 2007 interviewde ik Kar-
nazes terwijl we tien kilometer door de stad ren-
de n . Hij had net vijftig marathons in vijftig dagen
voltooid. Lopen is voor hem een levensvoor-
wa a rde , legde hij uit. Zijn loopmanie is extreem,
gaf Karnazes toe, maar niet ongezond. Tien maal
liep hij de legendarische ‘Western States’ en hij
won de heetste ultra ter wereld: 217 kilometer in

de woestijn van Californië, de Badwater Ultra-
m a rat h o n .

Leaving your comfort zone in een bestaan dat
gericht is op gemak en comfort. Alle lopers noe-
men dat als motivatie om keer op keer hun gren-
zen op te zoeken. Maar Karnazes vraagt zich af
of de sport ooit de massa kan bekoren. „P ro c e n -
tueel gezien groeit de sport explosief, maar het
zijn nog altijd kleine aantallen.” Aan de mara-
thon doet iedereen mee, ongeacht lichaams-
bouw of vetpercentage – bij de start van ultra’s
verraden de sterke, pezige lijven wat er nodig is
om honderd of tweehonderd kilometer te dra-
ve n .

„De pijn komt altijd”, zegt Karnazes, „vaak tij-
dens de eenzame zestigste of honderdste kilo-
meter, ergens op een verlaten pad, in de regen
of schroeiende zon. Zo is elke ultra een test,
meer nog van mentale dan van fysieke kracht.”

Wie drie keer per week jogt, hoeft zijn levens-
stijl slechts op een paar kleine punten aan te
passen. Dat is anders voor degene die 100 kilo-
meter door de polder gewoon gaat vinden. Pam
Reed (53) staat vijf dagen in de week om half vijf
op om een uur met een vriendin te lopen. De di-
recteur van de marathon in Phoenix (Arizona)
ontbijt daarna stevig en werkt een paar uur,
voordat ze weer ‘hot yoga’ gaat doen, of gaat
zwemmen. ’s Middags loopt ze nog eens een
uur. In de weekends is er vrijwel altijd een lange
wedstrijd te lopen of te organiseren.

Vrouwen lijken verhoudingsgewijs beter toe-
gerust voor de ultra-afstanden: de verschillen
tussen de seksen worden kleiner naarmate de
duur en afstand toenemen. Toch zie je nog altijd
meer mannen bij de wedstrijden. Niet dat Reed
zich daar druk over maakt. Ze won de Badwater
Ultramarathon in 2002 en 2003. Niet de vrou-
wendivisie, maar de complete race: ze versloeg
tot twee maal toe alle mannen, tot hun ergernis.

Ze is een legende in de ultrawereld, ook omdat
ze door haar sport afrekende met haar anorexia-
ve rl e de n . Ze schreef in 2006 haar memoires met
de titel The Extra Mile – One Woman’s Personal
Journey to Ultrarunning Greatness en hoopt dat
meisjes en vrouwen geïnspireerd raken door
haar verhaal. „Meiden hebben dit soort verhalen
nodig. Het gevoel dat je alles aankunt. Je gaat
vanzelf meer rechtop lopen”, zegt Reed.

Ultralopers krijgen vaak te horen dat hun
‘hobby ’ gevaarlijk is, dat het niet normaal is wat
ze doen. Reed ligt er niet wakker van. „Ik wil he-
lemaal niet normaal of gemiddeld zijn.” Ie de r -
een kan hardlopen, of het nu 5 of 150 kilometer
is. En iedereen zou het moeten doen, vindt
Reed. Maar: „Niet iedereen kan wat ik kan. Dat
is cool.”

D iederik van H oogstraten is correspondent in
Los Angeles. Hij heeft een blog over (ultra)lopen:
t h e r u n n i n g d u t c h m a n .w o rd p re s s .co m .


