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KWAM VAN DE BANK, GENIET NU DRIE KEER PER WEEK  
VAN HAAR VASTE RONDJE EN WERD EN PASSANT  
(EN ONBEDOELD) HARDLOOPGOEROE. 

DEADLINE  ‘Drie jaar geleden ben ik 
bevallen van mijn tweede kind. Ik 
moest daarna echt gaan afvallen, want 
je komt drieduizend kilo aan van zo’n 
zwangerschap. Bovendien zou ik 
geopereerd worden aan mijn buik en 
daarvoor moest ik terug naar mijn oude 
gewicht – ik besloot dat met joggen te 
gaan doen. Door die operatie had ik een 
soort deadline, een stok achter de deur. 
Dat was prettig. Ik heb het rustig 
opgebouwd, want ik was totaal niet 
meer fit. Met behulp van een app – 
‘Couch-to-5K’, ik kan ‘m iedereen 
aanraden – ben ik begonnen en 
sindsdien ben ik het blijven doen.’         

DOEL  ‘Ik loop drie keer per week mijn 
vaste rondje van vijf kilometer, het liefst 
’s morgens. Als ik er een half uur over 
doe, ga ik voor mijn gevoel heel hard. Ik 
ben aan het uitbreiden: als ik er een brug 
bijneem is de route 7,5 kilometer. Best 
pittig. Ik vind hardlopen zo’n fijne hobby 
omdat het goed in mijn leven past, 
omdat het zo kort is. Het lijkt me lekker 
om een doel te hebben – ik zou bijvoor-
beeld de Dam tot Damloop willen lopen 
– maar ik denk dat ik daar pas aan begin 
als allebei m’n kinderen op school zitten. 
Dan heb ik wat meer tijd.’     

GOEROE  ‘Voor Volkskrant Magazine heb 
ik ooit een stuk geschreven over hoe 
vrolijk ik word van hardlopen. Ik heb nog 
nooit zoveel reacties gehad als toen. Van 
mensen, vooral vrouwen, die zeiden dat ze 

ook begonnen waren, of die door 
hardlopen van hun burn-out af waren. 
Laatst kwam ik iemand tegen in een café 
die zei: “Je hebt me gemotiveerd, ik loop nu 
ook drie rondjes per week.” Fantastisch, 
maar ook bizar. Ik lijk wel een soort 
goeroe, met m’n vijf kilometer. Ze moesten 
me eens zien rennen, dan denken ze vast: 
wat is dat voor een slome slak?’  

ZUS  ‘Laatst was ik bij mijn zus in 
Boston. Gingen we samen op de 
loopband, want het was te koud om 
buiten te rennen. Jezus, wat ging ze 
hard. Nu vind ik toch dat ik een beetje 
sneller moet gaan. Ik vind het helemaal 
niet erg om ingehaald te worden – ik 
word heel vaak ingehaald – maar dit 
keer wel. Omdat het mijn zus was.’ 

FOTO  ‘Een loopband lijkt me wel 
lekker voor de wintermaanden, maar 
eigenlijk is het heel oninspirerend. Zo 
zweterig warm en stinky. Buiten is het 
nu heerlijk. Op mijn route in Amsterdam 

ligt een soort natuur-
gebiedje. Ik heb vaak 
de neiging om even te 
stoppen voor een foto.’    

VROLIJK  ‘Op 
gewicht blijven vind 
ik belangrijk, maar 

het mooiste effect van hardlopen is voor 
mij het vrolijke gevoel dat je ervan krijgt. 
Tijdens het lopen vraag ik me soms af 
waar ik mee bezig ben, denk ik gatver-
damme, maar na afloop ben ik altijd een 
stuk vrolijker dan toen ik begon. Ik merk 
ook dat ik efficiënter werk en frisser ben 
in mijn hoofd. Soms denk ik: waarom 
voel ik me nu zo prut? O ja, ik heb een 
week niet hardgelopen. Ik heb er 
godzijdank geen ervaring mee, maar ik 
denk echt dat hardlopen kan helpen bij 
een depressie – al zijn er natuurlijk 
vormen die je niet met wat endorfine 
van een jogrondje kunt bestrijden.’

SAM COOKE  ‘Ik heb tijdens het 
rennen vaak een liedje in mijn hoofd. 
Meestal maar één zinnetje, eigenlijk, dat 
ik telkens herhaal. Het was altijd 
Another Saturday Night van Sam Cooke, 
maar nu is het maar net wat ik die 
ochtend gehoord heb.’ 

VAKANTIE  ‘Ik vind het echt heerlijk 
om hard te lopen op vakantie, daar kan 
ik me echt op verheugen. Dan ga ik 
kijken: zijn er leuke parkjes in de 
buurt? Ik loop graag op onbekende 
plekken. Door de bergjes in Portugal; 
veel leuker dan de vertrouwde route in 
Nederland. Zelfs toen ik meedeed aan 
Wie is de Mol? had ik mijn hardloop-
schoenen meegenomen, al is het er toen 
niet van gekomen.’  

BOEK  ‘Mijn vriend zegt steeds dat ik 
een boek over hardlopen moet 
schrijven, omdat het onderwerp altijd 
zoveel reacties oplevert. Maar ja, een 
rondje van vijf kilometer, is dat een 
boek waard? Ik kan wel weer beschrij-
ven hoe ik naar die brug ren, maar dat 
stopt ook een keer. Ik zit er wel over na 
te denken, ben er zelfs al eens voor 
benaderd, maar er moet nog iets bij 
komen. Als ik me een keer ga voorberei-
den op een marathon, bijvoorbeeld, dan 
ga ik daar zeker over schrijven. Ik weet 
alleen niet of ik dat in me heb.’

Aaf Brandt Corstius

‘ik voel me  
wel eens prut. 
dan ontdek ik 
dat ik een 
week niet 
gelopen heb’

Tekst Koen van der Velden | Foto Frank Ruiter
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