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Van jazzclub tot ultramaratlaon ///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

!1J$1lllDll 
Haruki Murakami (65) is geen doordeweekse 

schrijver. Het werk van de Japanner werd 

vertaald in meer dan vijft ig talen en van ZiJn 

belangrijkste boeken verkocht hij mil joenen 
exemplaren. Running.be columniste Saskia De 

Coster is een grote fan. Zijn grote doorbraak 

kwam er met Norwegian Wood. een nostalgisch 
verhaal over verlies en de seksuele opgroei van 

een tiener die terugkijkt op zijn studentenleven 

en verliefd wordt op twee vrouwen tegelijk. 
Murakami was niet altijd schrijver. Eerst had 

hiJ zij n eigen jazzbar in het centrum van Tokio. 

Toen hij volop voor het schrijverschap ging, 

begon hiJ ook met lopen. "Ik stond elke ochtend 

op om 5 uur, werkte een .beetje en ging dan een 

rondje lopen", aldus de schrijver. Dat dagelijkse 

rondje lopen resulteerde in enke le marathons, 

triatlons en zelfs een ultramarathon (100 kilo

meter rond Lake Saroma in Hokkaido). En dus 

ook in een boek over lopen. 

1:r;1411a1 
"Ik denk dat je deze essays gerust kunt lezen 

als een soort memoi res, met lopen als centraal 

gegeven." Zo vat de schrijver zijn boek zelf 

samen bij het begin van zijn werk. De t itel is een 

verwijzing naar What We Talk About When We 

Talk About Love, een bundeling kortverhalen 

van Raymond Carver. Op het moment dat 

Murakami zich aan dit boek waagt. is hij al een 

ervaringsdeskundige. Na 23 Jaar lopen is ZiJn 
voorbereiding op de marathon van New York , 

in november 2005. de basis van het verhaal. 

Verder trekt hij ook verschi llende parallellen 

tussen schrijven en lopen: de dagelijkse trai

ning, de discipline, ... In de laatste zin van zi jn 

boek richt Murakami zich tot al zijn collega

lopers: "En tot slot wil ik dit boek opdragen 

aan alle lopers die tot nu toe op straten over de 

hele wereld mijn pad kruisten en die me tijdens 

wedstrijden inhaalden of zich door miJ lieten 
inhalen. Als jullie er niet waren geweest. was ik 
waarschijnlijk nooit blijven rennen." 

Waarover ik praat als ik over hardlopen praat. Haruki Murakami, 2009, Atlas, 208 blz. 



Aouita achterna //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

!tlMlllM 
"Leest. Schrijft. Reist. Loopt. Interviewt. Filmt. 
Verbaast. Verheldert. Vertelt. Blijft stug door

vallen in een wereld die geen grenzen kent. 
2:43 op de marathon. " Zo vat Abde lkader 
Bena li (38) zichzelf op zijn Twitter-profiel (meer 

dan 10.000 volgers) samen. Het schri jven en 
lopen zitten hem dus in het bloed. Benali werd 
geboren in Marokko, maar kwam al op vierjarige 
leeft ijd naar Nederland. Met zijn romandebuut 
sleepte hij meteen een nominatie in de wacht 

voor de Libris Literatuurprijs. Winnen deed hij 
niet maar dat lukte zeven jaar later wel met 
zijn tweede boek De Langverwachte. Onlangs 

stond hij mee aan de wieg van de Groene van 
Amsterdam. een nieuwe loopwedstri jd door 

het groene hart van de Nederlandse hoofdstad. 
Zelf raadde de schrijver in het tv-programma 
Holland Sport van Wil fried de Jong het cultloop
boek Eens een hardloper van John L. Parker jr . 
aan als zijn favoriete loopboek 

In zijn jongensjaren was Abdelkader Benali 
lid van PAC. de grootste atletiekvereniging 

in Rotterdam. Zi jn grote voorbeeld was de 
Marokkaanse atleet Saïd Aou ita. die in de jaren 
tacht ig heerste op de middenafstanden. Maar 

in de jaren negentig ging Benali studeren. en 
niet vee l later deed de droom van het lite

raire schrijverschap zijn sportieve ambities 
vervagen. zeker toen hij met Bruiloft aan 

zee ook werkelijk een droomdebuut bleek te 
hebben geschreven. Maar Benali ontdekte 
nadien ook de duursporter in zichzelf. En zo 
kwam het dat hij in de herfst van 2005 plotsel ing 
besloot aan de marathon van Boedapest deel 
te nemen. En daar bleef het niet bij. Een half
jaar later liep hij in de marathon van Rotterdam 

een persoonlijk record. Dat record is beslist 
nog voor verbetering vatbaar. Marathonloper 

is een li teraire verbeelding van Benalîs passie 
voor het lopen. Als zodanig is het de uitdrukking 
van zijn fascinatie en liefde voor deze sport. 

Marathonloper, Abdelkader Benali, 2007, Arbeiderspers, 285 blz. 

Het geheim van de Tarahumara //////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ltlMlllGilli 
Christopher McDougall (52) verdiende in het 
begin van zijn carrière de kost als oorlogsver
slaggever. Later werkte hij als journalist voor 
onder andere Esquire en The New York Times 
Magazine. Ook in zijn leven speelt lopen een 
grote rol. Hij maalt de meeste van zijn ki lome

ters af tussen de boerderijen van de Am ish op 
het platteland van Pennsylvan ia. Zijn hobby 
gecombineerd met zijn journalistieke nieuws
gierigheid zorgden ervoor dat hij het lopen 
van wat naderbij ging onderzoeken . Het resul
taat van zijn zoektocht werd een wereldwi jd 
succes. 

De leden van de Tarahumara, een oude, myste
rieuze indianenstam in Mexico. bez itten de 
reputat ie de beste lopers ter wereld te zijn : 
in 1993 werd een 57-jarig lid van deze stam 
eerste in een wedstrijd over 100 mijl. Hij droeg 
niets anders dan een toga en sandalen. Het 

waargebeurde verhaal De geboren renner gaat 
over ultralopers. mensen die meer dan 100 
mijl aan één stuk lopen, het liefst op hun blote 
voeten, zonder eten en drinken. Een kleine 
groep van de beste ultra lopers ter wereld maakt 
een avontuurlijke tocht door de canyons waar 
de Tarahumara wonen . Ze proberen erachter 
te komen wat het geheim van deze mysteri euze 
stam is en gaan een wedstrijd over 50 mij l met 
ze aan. Scherp en met een extreem observatie
vermogen vertelt Christopher McDougall het 
verhaal van deze stam. terwijl hij stilstaat bij 
het vermogen van lopers en bij de vraag welke 

elementen iemand tot een goede loper maken. 
Hij re ist naar de laboratoria van onder meer 
Harvard en Nike en komt vele interessante, 
vreemde en sportieve mensen tegen, onder 
wie de vrouw die onlangs het wereldrecord op 
de 100 mijl heeft gebroken. Als toegift liep ze de 
marathon in 2u50' in bikin i, na 20 mijl pauze
rend om een biertje in één teug op te drinken. 

De geboren renner, Christopher McDougall , 2009, Prometheus, 318 blz. 

CHRISTOPHER McDouGALL 

De geboren renner 
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Liefde, sport en dood ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

l•J$i#lllM 11Elii11i1111 
Els Beerten (55) is germaniste van opleiding. 

Haar werk als leerkracht combineert ze al heel 

lang met het schrijven van jeugdboeken . Naast 

haar drukke werkzaamheden en drie kinderen 

vindt Beerten elke week ook nog de t ijd om vier 

keer te gaan lopen. "Als loper heb je niet alleen 

oefening. maar ook lef en doorzett ingsver

mogen nodig. Ondanks je knikkende knieën en 

de bibber in je lijf. Als je zelf de eerste stap niet 

zet. gebeurt er niks. Maar het goede nieuws is: 

wie aan een marathon begint. is er in zekere 

zin al. Als je dat doorhebt. wordt alles zoveel 

eenvoudiger. Daarover schrijf ik in Lopen voor 

1e leven", zei ze in een interview met Knack. 

Voor dat boek werd ze ook beloond met de 

Gouden Zoen 2004 voor het beste jeugd

boek (12+ ) . 

Lopen voor je leven. Els Beerten, 2003, Querido, 183 blz. 

Noor is achttien en een oertalent als het gaat 

om lopen. Als ze beslu it een marathon te 

gaan lopen , verklaart iedereen haar voor gek. 

Toch doet ze het. Onderweg draait de film van 

haar puberteit door haar hoofd. Daarin spelen 

vriendschappen een grote rol: vr iendin Rosie. 

vriend Mattia en Linda die bij een spel om 

het leven komt. Een aangrijpend verhaal over 

jeugd, vriendschap. liefde. sport en dood. In e.e_r1 

recensie op De Leeswelp krijgt het boek heel 

positieve commentaren. "Het is een gelaagde 

roman die blijft hangen vanwege de universele 

emoties. Het overwinnen van je angst voor 

het leven. het loskomen van je kindertijd, het 

angstvallig zoeken naar erkenning en vriend

schap. Niet alleen adolescenten, maar ook 

volwassenen kunnen er zich in inleven ." 

Horrorafvallingsrace ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

1 MlllM 
Stephen King (67) introduceren is overbodig. 

De Amerikaanse auteur van voornamelijk 

th rillers en horrorverhalen oogstte wereld

wijd succes. Bovend ien werden veel van zijn 

verhalen ook nog eens vertaald naar een lang

speelfilm. zoals The Shining, The Shawshank 

Redemption en The Green Mile. Minder bekend 

is dat King aan het begin van zijn carrière zeven 

boeken schreef onder het pseudoniem Richard 

Bachman. Eén daarvan is The Long Walk. in het 

Nederland s vertaa ld als De Marathon. Ook hier 

hoort een verfilming nog tot de mogelijkheden . 

Alhoewel de filmrechten van het boek verkocht 

zijn. bestaan er geen concrete plannen voor 

een verta ling naar het witte doek. Of King zelf 

ook een actief loper (geweest) is. konden we 

niet meteen achterha len. Zeker is wel dat hij 

een baseballfan is en supporter van de Boston 

Red Sox. 

De Marathon. Stephen King, 1979, Poema Pocket, 303 blz. 

Het boek beschrijft een duurloop door de ogen 

van een deelnemer. Ray Garraty De duurloop 

start aan de Canadese grens en gaat dan zo 

ver zuidwaarts als de deelnemers kunnen 

volhouden. De marathon speelt zich af in een 

totalitaire versie van de Veren igde Staten . De 

loop is alleen voor t ienerjongens en er mogen 

maximaal honderd mensen meedoen. De 

regels zijn simpel: hou zo lang mogelijk een 

tempo van 4 mijl (6.4 kilometer) per uur aan. 

Wie onder de minimumsnelheid zakt of een 

andere regel overt reedt (bijvoorbeeld een 

andere deelnemer of het publiek lastigvallen . 

of van de route afwi jken) krijgt een waarschu

wing. Als de deelnemer drie waarschuwingen 

heeft gekregen en opnieuw een overtreding 

begaat. "heeft hij het gehad" en zit de mara

thon er voor hem op. In de loop van het verhaal 

wordt duidelijk dat afvallers afgemaakt worden 

door soldaten die de wedstrijd begeleiden. 

Wie als laatste overbl ijft. wint. Luguber. maar 

meeslepend. 

ilJ. #l BESTSELLER 

STEPHEN 

KING 

THE LONG WALK 
W 1IH .l.N ltH tOPUfl•C»I tT TH! AUlliOI . 
"fHt IMt Olt"W::t Ot 8f11,1:> 8ACH-H" 
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Veel te snel gegaan ///////////////#//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

ltl$1$11iN en chronologisch. Hij maakt daarbij dankbaar 

Stijn Vanderhaeghe (37) begon zijn journalis

tieke carrière in 2000 bij Het Laatste Nieuws 

en ruilde later de krant voor het magazine 

Menzo. De West-Vlaming debuteerde in 2011 

met het boek De Ronde. In tussentijd schreef 

hij nog liefst elf boeken, over onder andere 

RSC Anderlecht, de Belgen in de Ronde van 

Frankrijk en de Rode Duivels. Toch ging het 

niet altijd over sport, zo bewijzen Marcel 

Vanthilt 55 en They'I! Never Walk Alone, 

waarin Vanderhaeghe 25 bekende Belgen 

en Nederlanders aan het woord laat over het 

verlies van een naaste. 

!IE1il$11DI 
1:43.86. Ivo Van Damme, Triomf en drama van 

een spof tlegende is de eerste (geautoriseerde) 

biografie over de veel te vroeg gestorven 

atletieklegende. De auteur reconstrueert de 

levenswandel en sportieve carrière minutieus 

gebruik van de vele foto's en nauwkeurig bijge

houden train ingsboekjes uit het persoonlijk 

archief van de familie Van Damme. Broer Dirk 

en voorloper, mentor en goede vriend Roger 

Moens stonden de auteur met raad en daad 

bij Ivan Sonck verzorgt het voorwoord. De titel 

van het boek verwijst naar de 1'43"86 die Van 

Damme op de Olympische Spelen van 1976 in 

Montreal in de finale van de 800 meter afklokt 

Het hoogtepunt krijgt echter geen gevolg door 

een fataal auto-ongeluk na afloop van een 

stage in Frankrijk. Het boek sluit af met een 

pakkend nawoord van Van Dammes toenma

lige verloofde Rita Thijs, waarin ze zich recht

streeks tot Ivo richt Een must voor alle atletiek

en sportliefhebbers in het algemeen, maar ook 

recreatieve lopers zu llen gefnspireerd worden 

door de manier waarop Van Damme leefde 
voor zijn sport 

1:43.86. Ivo Van Damme, Triomf en drama van een sportlegende, Stijn Vanderhaeghe, 2013, Udo. 215 p. 

20% fitter, gezonder en sneller? ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

i•Millllll 
Emeritus-hoogleraar Hans van Dijk en Ron 

van Megen, beiden Delfts ingenieur, lopen 

al zo'n 30 jaar samen op zondagochtend in 

hun woonplaats Leusden. De laatste jaren 

gingen de gesprekken steeds meer over wat 

je moet doen om sneller te kunnen lopen. Het 

duo besloot er een boek aan te wijden dat in 

Nederland meteen uitgroeide tot een best
seller. De tweede druk werd onlangs op de 

Vlaamse loopmarkt gelanceerd tijdens de OVV 

Antwerp 10 Mi les & Marathon. 

11m1.141a1 
In Het Geheim van Hardlopen worden alle 

factoren ontcijferd die van be lang zijn voor 

lopen en een goede conditie. De invloed van 

alle factoren wordt duidelijk uitgelegd aan de 

hand van praktijkvoorbeelden . Volgens de 
auteurs kan de lezer met dit boek net als hen 

20% fitter, gezonder en sne ller worden . De 

tweede druk van Het Geheim van Hardlopen 

bevat 61 hoofdstukken, waarin alle geheimen 

van lopen en een goede conditie worden 

onthuld, zoals: "Hoeveel langzamer word je 

als je ouder wordt? Hoeveel sneller word je als 

je optimaal traint? Hoeveel sneller word je als 

je afvalt? Hoe moet je optimaal trainen? Wat 

is de invloed van voeding en supp lementen? 

Wat is de invloed van je loopstijl? Wat is de 

inv loed van tegenwind7 Hoeveel langzamer ga 

je door het zand7 Hoeveel tijd kosten heuvels 

en duinen7 Wat is de invloed van je hartslag? 

Wat is het effect op je gezondheid?" Leuk 

detail: de lezer kan met dit 

boek en een aantal calcu

latoren zijn eigen pres-

taties voorspellen, 

reken ing houdend 

met de invloed van 

het weer en het 

parcours. 

Het Geheim van Hardlopen. Hans van Dijk en Ron van Megen, 2014. 

NedRun Publisher, 216 blz. • 


