
Runner’s high

Toen ik vanochtend opstond had ik duizend scenario’s in mijn hoofd over hoe deze

dag zou kunnen verlopen, maar wat er zojuist is gebeurd, hoorde daar absoluut niet

bij. Je verwacht van alles op je eerste werkdag bij je nieuwe werkgever, behalve dit.

     ‘Natuurlijk, leuk! Dat is echt iets voor mij!’ Ik hoor het mezelf nog zeggen. 

     Ik heb zojuist ingestemd – en dat is niet zo gek, ik ben tenslotte de beroerdste niet

en wat kun je ook anders op je eerste werkdag ten overstaan van vier nieuwe

collega’s inclusief je baas – met het verzoek om mee te doen aan een sponsorloop. In

estafettevorm wel te verstaan.

     ‘Mooi, dan is dat geregeld. Een team heeft zeven deelnemers en nu zijn we

compleet. Ik schatte je al in als een sportief type.’ Annette, mijn directe collega op de

administratie van het transportbedrijf, kijkt me lachend aan. ‘Het gaat ook maar om

drie kilometer per persoon natuurlijk.’

     Ik slik moeizaam en doe een poging een glimlach te produceren. Drie fucking

kilometers. Drieduizend hele meters. Niet eens lopend, maar rennend. Hoe dan? Het

heet toch niet voor niets een sponsorlóóp?

     ‘En het is voor een goed doel,’ vult Martine van de planning aan. ‘Het bedrijf

verdubbelt onze opbrengst, dat schiet lekker op.’ 

     Ik overweeg of ik kan vragen om welk goed doel het gaat. Nadat het tot me

doordrong wat ik had toegezegd, was de informatie over het goede doel volledig

langs me heen gegaan. 

     ‘Een aantal van ons heeft de afgelopen weken samen getraind bij de

atletiekvereniging op de maandagavond. Vanavond is de laatste training, die kun je

nog meedoen. Ik zal dadelijk een shirtje met het logo van de zaak pakken voor je.’ De

stem komt van een collega die door het forse postuur van mijn werkgever zich buiten

mijn zicht bevindt.

     Ik heb me altijd afgevraagd waarom zoveel mensen zich vrijwillig in veel te strakke

sportkleding hijsen om vervolgens te gaan rennen tot ze niet meer kunnen praten en

eruit zien als een tomaat die op het punt van ontploffen staat. Ik moet op zijn minst

vragen om de grootste maat, bedenk ik, maar als mijn collega die zojuist aanbood

een shirt voor me te regelen achter mijn werkgever vandaan komt, stokt mijn adem.

Ook dat nog.

   



     ‘Thomas is onze teamcaptain, hij loopt die drie kilometer binnen een kwartier,’

hoor ik Annette enthousiast zeggen terwijl ik blijf staren naar de knapste man die ik

in tijden op deze aardbol heb gezien.

     ‘Binnen twaalf minuten. Ik ben Thomas trouwens. We hebben nog geen kennis

gemaakt vanochtend.’ Hij reikt me de hand, alsof hij niet zojuist mijn laatste hoop op

een goede afloop van dit fiasco heeft weggenomen.

 

*            *            *

Ondanks de miserabele start is mijn eerste werkdag voorbijgevlogen. De hoeveelheid

informatie op een eerste werkdag zorgt er doorgaans voor dat het behoorlijk duizelt

in je hoofd, maar dat is altijd nog beter dan de gedachte aan een hardlooptraining.

     Nu moet ik eraan geloven.

     ‘Vanavond weer een iets zwaardere training dan vorige week, mensen,’ begint de

trainer enthousiast. ‘En we hebben een nieuwe loper in ons midden. Manon is je

naam, toch? Welkom.’

     Ik knik, steek weifelend mijn hand op en kijk zonder mijn hoofd echt te draaien

naar links en rechts. Zes deelnemers, en ik ben nummer zeven. In de pauze deelde

Annette doodleuk mee dat Martine en zij de training van vanavond overslaan

vanwege de verjaardag van een gezamenlijke vriendin.

     ‘We beginnen dadelijk met twee rondjes rustig inlopen. Let even op dat je

binnenste baan vrijlaat voor de snelle lopers van de andere groepen.’

     Automatisch kijk ik naar de atletiekbaan, waar een jongen van een jaar of achttien

met een noodgang door de binnenbocht rent. Ik overweeg een opmerking te maken

over welk gevaar hem op de hielen moet zitten om zo hard te willen vluchten, maar

houd wijselijk mijn mond. Spontaan antwoorden heeft me vandaag al genoeg

ellende opgeleverd.

     De jongen wordt gevolgd door een groepje lopers, waarvan er één met eenzelfde

shirt als ik. Thomas. Hij laat de andere lopers gaan en steekt de baan over tot hij bij

onze groep stopt.

     ‘Ik was alvast begonnen,’ licht hij compleet overbodig toe.

     ‘Hé Thomas.’ De trainer klinkt alsof hij en Thomas elkaar al jaren kennen. ‘We gaan

beginnen, mensen. Twee rondjes rustig, en dan zie ik jullie weer hier.’

   Ik schuifel een stukje opzij zodat de andere deelnemers eerst door het poortje

lopen, in de hoop zelf de laatste te zijn en Thomas te kunnen ontlopen. Er moet een

gunstiger moment zijn om onze kennismaking van vanochtend voort te zetten.

   



     ‘Als daar mijn nieuwe collega niet is.’ Thomas staat nonchalant met zijn elleboog

op het hekwerk geleund, zonder enig spoor op zijn gezicht dat verraadt dat hij er al

een aantal rondjes op heeft zitten.

     Inwendig kreun ik, maar ik dwing mijn gezicht tot een glimlach. Mijn blik blijft

hangen op het logo van mijn werkgever, dat zich midden op zijn borstkas bevindt. Hij

heeft duidelijk minder moeite met strakke shirts dan ik. ‘Hé, collega.’ Mijn stem klinkt

hoog. Shit, kan ik nu echt niets beters verzinnen? ‘Daar gaan we,’ zeg ik dan maar.

     ‘Ik loop met je mee,’ zegt Thomas en hij gaat over in een looppas waardoor ik niet

anders kan dan volgen. ‘Ik train in een andere groep op de maandagavond, maar nu

mijn collega’s hier lopen, maak ik nog weleens een uitzondering.’ Een piepend geluid

klinkt als hij op zijn sporthorloge duwt, vast en zeker om snelheid, afstand of andere

informatie te meten. De enige reden waarom ik nu een horloge zou willen hebben, is

om te weten hoelang deze ellende nog duurt. 

     ‘Ik houd het tempo even bij, je moet niet te hard van start gaan. Zelf loop ik op

hartslag, maar voor een beginnende loper is het prima om van het tempo uit te gaan.’

     ‘Hoe werkt dat dan, op hartslag lopen?’ vraag ik. Misschien dat een vraag ervoor

zorgt dat hij een tijdje praat en ik kan volstaan met af en toe instemmend hummen.

Zo min mogelijk adem verspillen door te praten lijkt me zeer verstandig. 

     Mijn plan werkt en zonder enige moeite vertelt hij over zijn trainingsschema’s,

hartslagzones, zijn eerste marathon zeven jaar geleden en de halve marathon die

komende herfst in Valencia staat gepland, terwijl ik me afvraag in welke hartslagzone

ik zou belanden als hij zijn gespierde armen zou gebruiken voor iets anders dan voor

zijn evenwicht en looptechniek.

     ‘We lopen zes vijftig,’ zegt Thomas als we de eerste bocht bereiken en ik kijk hem

kort aan. Zelfs in een toestand van ademtekort in combinatie met beenspieren die op

het punt staan hun functie per direct neer te leggen, blijkt het menselijk lichaam in

staat te zijn een kriebel door je buik te laten gaan.

     ‘Dat is goed te doen, toch?’ vraagt hij.

     Ik knik vanzelfsprekend, ondertussen denkend of ‘zes vijftig’ zal voldoen aan zijn

verwachting van een startende loper, wat het ook mag inhouden. ‘Zes vijftig’, dat

moet haast een snelheid van 6,50 kilometer per uur betekenen. Maar … dat is toch

helemaal niet snel? Toen ik vroeger een kilometer van huis naar de bushalte moest

lopen, deed ik daar iets meer dan tien minuten over, net iets minder als ik te laat was

opgestaan. Dan is dit tempo echt niet hoog! 

     Ik weet niet hoe, maar ik móet sneller en ik probeer grotere passen te nemen.

Misschien stelt hij straks wel voor om na de sponsorloop vaker samen te lopen als ik

hem enigszins kan bijhouden.

             



     ‘Wat doe je?’ Dat knappe gezicht van hem lijkt mijn versnellingspoging erg grappig

te vinden. ‘Ik zou niet te hard gaan, hoor, als ik jou was. Zes minuut vijftig per

kilometer is een prima warming-up voor iemand die nooit loopt.’

     Ik reageer niet en probeer zo onopvallend mogelijk mijn tempo weer iets te laten

zakken. Zes minuut vijftig is iets anders dan 6,50 kilometer per uur, maar hoe het

precies zit weet ik niet. We passeren de plek waar we zijn gestart, de trainer staat met

zijn armen over elkaar goedkeurend te knikken als we langslopen. Dat was één. Een

atletiekbaan is 400 meter, dan moet ik zaterdag … mijn god, zeven rondjes achter

elkaar. En dan ben ik nog positief door dat laatste halve rondje niet mee te tellen.

     ‘Ik ren even alleen verder,’ onderbreekt Thomas mijn interne rekenvaardigheden.

‘Met dit tempo krijg ik het anders niet warm.’ Ik weet niet of de stralende lach op zijn

gezicht het beter of erger maakt en de verbazing moet op mijn gezicht te lezen zijn.

Wat is dit? Wat denkt hij wel niet? Dan kun je toevallig de aantrekkelijkste man van

de atletiekbaan zijn en ook nog eens in een moordend tempo rennen terwijl het eruit

ziet alsof het geen enkele moeite kost, dan nog zeg je zoiets niet! Ik wil een rake

opmerking maken, maar ten eerste ben ik enkel in staat tot hijgen in plaats van

praten, en ten tweede bevindt hij zich al buiten gehoorafstand. Soepel en zonder

moeite rent hij de bocht in en ik heb het nakijken.

     Oké, vergeten die man, hij is de arrogantie zelve, spreek ik mezelf in gedachten toe.

Niet op hem letten, maar op je ademhaling en gewoon doorgaan. Je linkervoet na je

rechtervoet, en links en rechts en links en rechts …

*            *            *

‘Ben je er klaar voor?’ vraagt Martine.

     ‘Welke etappe loop jij?’ valt Annette haar bij.

     We staan op de atletiekbaan, waar het er met volop versiering en een grote

finishboog bijna uitziet alsof er iets leuks gaat gebeuren. Over een klein kwartier start

de sponsorloop en ik heb zojuist begrepen dat de drie kilometer niet enkel op de

baan afgelegd dient te worden, maar een route kent die begint en eindigt met een

rondje op de baan en daartussen zich door het nabijgelegen bos begeeft.

     ‘Manon loopt als vierde,’ antwoordt Martine voor mij. ‘Na mij, ik loop als derde.

Kijk, ik heb hier een lijstje.’ Ze laat Annette en mij een briefje met namen zien en

direct registreer ik dat Thomas als eerste zal starten. Natuurlijk. ‘Als ik ongeveer een

kwartier weg ben, kun je klaar gaan staan, Manon. Ik doe er achttien minuten over,

denk ik. En voor die tijd kun je dan nog even warmlopen.’

              



     Warmlopen? Ik durf niet te vragen of ze dat serieus bedoelt. Ik moet alle energie

sparen lijkt me, aan de andere kant heb ik zoveel spierpijn van de training van

afgelopen maandag, dat een warming-up misschien wel een vereiste is om weer in

beweging te kunnen komen. 

     ‘De route staat aangegeven met gele pijlen.’ Annette wijst naar een bord bij de

uitgang van de atletiekbaan. ‘Maar je kunt ook achter de rest aan rennen natuurlijk.

Als je in het bos de heuvel hebt gehad bij de plek waar vroeger het hertenkamp was,

dan ben je over de helft.’

     ‘Heuvel?’ Mijn gezicht moet er wanhopig uitzien, want Martine en Annette

schieten tegelijkertijd in de lach.

     ‘Zo erg is het niet, hoor, het aantal hoogtemeters valt best mee,’ zegt Martine.

     Gerustgesteld ben ik zeker niet, maar mijn zorg verdwijnt naar de achtergrond als

ik zie dat de eerste lopers zich bij de start verzamelen. Thomas staat links van het

midden. Ik zucht diep als ik mijn gedachte om nonchalant naar hem toe te lopen,

terloops mijn hand op zijn arm te leggen en hem succes te wensen, van me af schud.

Nu naar hem toe gaan, vergroot het risico dat hij straks ook mij opzoekt. Afgelopen

maandag na de training duurde het afgerond drie uur voor mijn hoofd zijn

oorspronkelijke kleur weer terugkreeg - zelfs een douche van twintig minuten kon

dat proces niet versnellen – dus het lijkt me beter Thomas maandag op het werk pas

weer te zien. En daarbij; mijn knappe collega is op zijn zachts gezegd nogal arrogant,

dat moet ik niet vergeten.

‘O help,’ zeg ik zacht als ik Martine de baan op zie komen. Ik sta klaar op de plek waar

ik het veiligheidshesje van haar moet overnemen en kijk naar de lopers die mij

voorgaan om ideeën op te doen hoe je zoiets snel en makkelijk kunt fixen.

     ‘Zet hem op, Manon!’ hoor ik Annette al roepen, nog voordat Martine mij bereikt.

Samen met mijn andere kersverse collega’s staat ze achter het hek, niemand die zich

druk lijkt te maken over het feit dat hij dadelijk nog drie kilometer moet rennen. Ze

beginnen te juichen voor Martine, die nu ongeveer honderd meter bij me vandaan is.

Alleen Thomas ontbreekt. Is hij na het lopen van zijn etappe direct vertrokken? Ik zet

een paar passen opzij zodat ik de ingang van het clubgebouw van de

atletiekvereniging kan zien, maar ook daar zie ik hem niet. Hij is toch onze

teamcaptain? Dan zou het wel erg raar zijn als hij …

     ‘Manon, pak aan!’ Opeens krijg ik een geel hesje in mijn handen geduwd en mijn

teamgenoten beginnen hard te joelen. 

 



     Shit, het is mijn beurt. Onhandig begin ik aan het hesje te trekken terwijl ik ren.

Waarom zit dit ding binnenstebuiten? Ik sjor het over mijn hoofd en steek mijn arm

door een gat dat hopelijk daarvoor is bestemd. Of het helemaal goed zit, betwijfel ik,

maar de twee armsgaten zijn benut, en het blijft voldoende hangen om drie

kilometer mee te gaan, verwacht ik. Met goede moed denk ik aan wat de trainer

maandag heeft geadviseerd: goed je armen meebewegen, letten op je knie-inzet en

actief uitademen. Dat klonk leuk: ‘actief uitademen’, en ik heb dan ook vriendelijk

geknikt, zonder een idee te hebben wat hij ermee bedoelde. 

     Ik ren en herhaal in mijn hoofd mijn voornemen om glimlachend de eerste ronde

op de baan te rennen. Mensen zullen denken dat mijn etappe volgens plan verloopt,

en misschien zelfs dat ik het leuk vind. Mijn voornemen is mislukt, weet ik als ik de

baan verlaat. Nog 2.600 meter te gaan en ik heb nu al het gevoel dat ik erbij neerval.

     Een paar minuten later hoor ik voetstappen achter me en een ademhaling die rap

dichterbij komt. De vrouw die me inhaalt lijkt voorbij te zweven met lange benen om

jaloers op te worden. Misschien moet ik recht achter haar gaan lopen, dat doen

fietsers ook altijd om minder last te hebben van tegenwind, niet dan? 

     Ik blijf stug mijn ene voet na de andere zetten en voel het zweet in mijn nek

druppen. Bij het geluid van volgende lopers die me inhalen, kijk ik niet meer. Mijn

blik is strak gericht op de grond voor me en ik kan alleen maar denken aan hoeveel

passen ik nog moet zetten tot de finish. Als dit de ‘runner’s high’ is waarvan ik

weleens heb gehoord, die flow waarin je als vanzelf loopt en lijkt te zweven, dan

mogen ze die wat mij betreft afschaffen. Ik stort dadelijk compleet in, dit kan toch

serieus niet goed zijn voor een mens? Laat staan dat het als vanzelf gaat!

     Doorgaan, Manon, spreek ik mezelf in gedachten toe, dan maar iets langzamer. Ik

weet dondersgoed dat ik, als ik nóg langzamer ga, net zo goed kan gaan wandelen,

maar dat vertik ik. 

     ‘Manon,’ hoor ik even later langs de kant van het zandpad. Nu wordt het helemaal

mooi, ik begin te hallucineren. In dit stuk van het bos zíjn geen toeschouwers, die

hebben zich allemaal verzameld bij de atletiekbaan. Linkervoet, rechtervoet, links,

rechts, links …

     ‘Manon, hier!’

     Nu mijn hersenen een legitieme reden registreren om stil te staan, kan ik niet

anders dan stoppen met rennen. Meteen steek ik mijn handen in de lucht en vouw ze

achter mijn hoofd voor meer zuurstof in mijn longen. Zwarte vlekken draaien voor

mijn ogen en het duurt even voor ik besef dat het Thomas is die ik half verscholen

achter een struik zie staan. Mijn hoofd bonkt en moet vuurrood zijn.

 



     ‘Thomas?’ Ik zou willen vragen wat de bedoeling is, maar meer dan één woord

achter elkaar kan ik niet uitbrengen.

     ‘Kom, achterop!’ Hij gebaart met zijn hoofd naar de bagagedrager van zijn fiets.

‘We fietsen om de heuvel heen. Die kun je wel missen, denk ik.’ Hij houdt zijn hoofd

een stukje schuin en glimlacht. Arrogant of niet, die man verdient een standbeeld.

     Ik open mijn mond om te zeggen dat ik hem geweldig vind als ik me realiseer dat ik

zweet, stink en er niet uit zie. ‘Zeker weten?’ aarzel ik, maar mijn benen leiden een

eigen leven en grijpen elke kans om te voorkomen dat ze verder moeten rennen. Ik

neem plaats op de bagagedrager en mijn handen blijven zweven in de lucht.

     'Hou me maar vast.’ Jezus, hij kan nog gedachtenlezen ook.

     Ik leg mijn handen om zijn middel en als ik niet zo buiten adem was geweest, had

ik er nu naar gesnakt. Door het sportshirt heen voel ik zijn buikspieren die stukken

beter zijn ontwikkeld dan die van mij, al is dat laatste niet echt moeilijk.

     ‘Ik zet mijn fiets bij de parkeerplaats neer, dan is het nog maar honderd meter tot

de baan.’

     Het klinkt niet alsof hij mijn mening hierover verwacht, dus ik zeg niets en vind het

prima dat hij niet alleen de heuvel omzeilt, maar meteen de halve route fietst.

     ‘Klaar voor het laatste stukje?’ vraagt hij als we het parkeerterrein achter het

clubgebouw hebben bereikt.

     Ik knik, mijn hartslag is weer enigszins genormaliseerd. ‘Bedankt voor de lift,

zonder jou was ik kruipend binnengekomen waarschijnlijk.’

     ‘Dan moeten we straks misschien vieren dat je het hebt overleefd. We kunnen iets

gaan drinken samen?’

     Ik knik opnieuw en voor het eerst in mijn leven vind ik het geen enkel probleem

dat ik bloos. Er is geen enkele mogelijkheid dat het iemand opvalt met de huidige

staat van mijn gezicht. ‘Ik maak eerst mijn rondje af.’ Ik lach naar Thomas en ren dan

de baan op met het gevoel dat ik zweef. Misschien is die runner’s high toch zo gek

nog niet.
 


