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ERVAREN OF BEGINNER ‘Ik ben 
eigenlijk een voetballer, maar op een 
gegeven moment, rond mijn 34ste, 
ging het niet meer. Ik heb tijdens een 
wedstrijd eens een tegenstander ach-
terwaarts vastgehouden en toen die 
omhoog sprong, ging mijn schouder 
uit de kom. Bij bepaalde bewegingen 
of duels gebeurde dat vervolgens 
vaker. Daarbij kreeg ik in het week-
end andere dingen te doen – ik coach 
het hockeyteam van een van mijn 
drie kinderen – en kon ik vanwege 
mijn werk niet meer trainen. Ik ben 
gaan hardlopen, omdat dat kan wan-
neer je maar tijd hebt. Die schouder 
gaat trouwens nog steeds weleens uit 
de kom. Bij het snorkelen, op vakan-
tie, of een keer toen ik achteruit keek 
met inparkeren. Ik kan ‘m er inmid-
dels zelf weer in hangen.’ 

TRAINING OF VRIJ ‘Ik ben als een 
voetballer begonnen met hardlopen: 
doorgaan tot je moe bent. Dat is in de 
loop der jaren wel veranderd. Ik vond 
het vroeger vreselijk, dat hardlopen. 
Elke voetbaltraining zonder bal 
vond ik maar nutteloos. Toen ik een-
maal van die apps ging gebruiken 
waarmee je je tijd en snelheid kunt 
bijhouden, begon ik het leuk te 
vinden. Het werd een spelletje, een 
soort competitie tegen mezelf.’ 

AMBITIEUS OF RECREATIEF 
‘Ik loop vooral omdat ik in beweging 
wil blijven en me fit wil voelen, maar 
als ik eenmaal aan het lopen ben, 
dan houd ik mijn tijd ook wel in de 
gaten. Ik heb, denk ik, een wedstrijd 

of twintig gelopen, vaak van tien 
kilometer. Als ik meedoe, moet het 
beter dan de vorige keer. Ik schrijf me 
ook alleen in als ik op een goed 
schema zit. Mijn beste tijd op de tien 
kilometer? 46 minuten en 46 secon-
den. Dat ga ik voorlopig niet overtref-
fen, vrees ik.’

AFSTAND OF TEMPO ‘Mijn tac-
tiek is: alles wat je aan het begin aan 
tijd wint, kan je niet meer worden 
afgenomen. Ik ga dus meestal snel 
van start, en tegen het einde wordt 
het minder. Nee, ik ben geen bereke-
nende hardloper. De fijnste afstand 
vind ik de tien kilometer. Die loop 
ik in het weekend. Doordeweeks 
maak ik meestal twee keer een 
rondje van vijf.’  

OCHTEND OF AVOND ’Mijn 
werktijden zijn op de avond gericht. 
Meestal sta ik om zeven uur op, 
breng ik de kinderen naar school en 
ga ik meteen daarna een rondje 
lopen. Dan ben ik om kwart over 
negen uur weer thuis en ga ik om 
half elf werken. Rond tien uur ‘s 
avonds ben ik weer thuis, tenzij ik bij 
Pauw zit. Dan is het snel twee uur. 
Op de ochtend na zo’n uitzending 
heb ik altijd de keuze: ga ik nog even 
liggen nadat ik mijn kinderen naar 
school heb gebracht, of ga ik hardlo-
pen? Het laatste geeft me altijd meer 
energie.’   

ONDERHOUD OF VERSLAVING 
‘Ik was laatst een week lang goed ver-
kouden en kon daardoor niet lopen. 

XANDER VAN DER WULP
De parlementair verslaggever staakte een bestaan 
als amateurvoetballer vanwege een onwelwillende 
schouder. Plan B: hardlopen. Momenteel traint hij 
voor de Tweede Kamerverkiezingen. ‘Ik wil fit zijn 
als die nachtjes van vijf uur eraan komen.’

Dat merkte ik wel ja, ik was blij toen 
ik weer kon gaan. Ik ben nu wat fana-
tieker bezig, omdat ik fit wil zijn voor 
de verkiezingen. Dan komen de 
nachtjes van vijf uur eraan, of soms 
korter. Daar moet ik op voorbereid 
zijn. Veel politici doen hetzelfde. 
De fractievoorzitters zorgen ervoor 
dat ze nu goed uitgerust zijn.’
 
SOEPEL OF ZWOEGEN ‘Ik heb 
altijd het gevoel dat het soepel gaat, 
maar als ik dan die video’s zie die je 
na wedstrijden kunt opvragen... Mis-
schien toch niet. In principe ben ik 
tien kilo te zwaar voor een hardloper, 
als ik echt snelle tijden zou willen 
lopen. Afgelopen zomer was ik slecht 
uit het barbecueseizoen gekomen, zal 
ik maar zeggen. Ik was drie weken op 
vakantie in Amerika. Voor mijn werk 
moet ik van die mooie maatpakken 
aan, en die passen dan even niet meer. 
In september, oktober en een stukje 
van november heb ik daarom elke dag 
vijf kilometer gelopen.’ 

GEVOED OF NUCHTER ‘Ik loop 
altijd nuchter, of eet hooguit een 
banaan. Dat vind ik het lekkerst. 

‘AFGELOPEN ZOMER 

BEN IK SLECHT UIT HET 

BARBECUESEIZOEN 

GEKOMEN’
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IK BEN EEN LOPER

TE
K

S
T 

K
O

E
N

 V
A

N
 D

E
R

 V
E

LD
E

N
 

|  
FO

TO
G

R
A

FI
E

 F
R

A
N

K
 R

U
IT

E
R



120 PBFEBRUARI 2017 | RUNNER’S WORLDRUNNER’S WORLD | FEBRUARI 2017

door een park gaat. Dat loopt heel 
prettig. Ik kan er makkelijk kiezen 
tussen vijf, zes, acht of tien kilome-
ter. En ik heb geen last meer van de 
stoplichten, zoals toen ik nog in het 
centrum woonde.’

OUTFIT OF OUDE KLOFFIE 
‘Ik vind het leuk om wat nieuwere 
kleding te dragen, maar: ik ben 
tegen setjes. Dan heb ik het idee dat 
mensen denken: kijk hem, hij is 
begonnen met hardlopen en heeft 
meteen een setje gekocht. Het moet 
een beetje bij elkaar passen, dat wel. 
Ik loop het liefst in het zwart, maar 
het hoeft echt niet allemaal van 
 hetzelfde merk of met hetzelfde 
streepje te zijn. Ik begon ooit in 
voetbal sokken, voetbalbroek en een 
T-shirt. Wat dat betreft heb ik me 
wel ontwikkeld.’  ■

XANDER VAN DER WULP 
(1974, DELFT) 

studeerde communicatie 
aan de Universiteit van 

Utrecht en meldde zich als 
scholier op de redactie van 

de NOS, waar hij later 
werkte als buitenlandre-
dacteur, eindredacteur 

televisie en hoofd was van 
de redacties internet, 

teletekst en radionieuws. 
Sinds 2008 is hij politiek 

verslaggever in Den Haag 
en schuift hij geregeld aan 
bij tv-programma’s als De 

Wereld Draait Door en Pauw. 
Hij is getrouwd met Stacey, 

heeft drie kinderen – Si-
enna (11), Ava (9) en Bella 

(5) – en is de zoon van 
Gerard van der Wulp, 

voormalig hoofdredacteur 
van het NOS Journaal.

Na afloop ga ik dan wel geregeld 
naar de bakker om wat lekkers te 
halen. Dat heb je dan verdiend, hè? 
Ik eet eigenlijk wat ik wil. Door m’n 
werk is dat vaak iets makkelijks en 
dus ongezonds tussendoor. Bij 
Nieuwspoort in Den Haag zijn er 
altijd wel frietjes of gebakken aard-
appelen. Of er is nog wat drank. Daar 
moet ik wel echt op letten. Ik kom op 
televisie, dus ja, dan moet ik blijkbaar 
wel ijdel zijn, hè? Dat is ook waarom 
ik het net wat erger zou vinden als ik 
twee kilo te zwaar zou zijn.’

ONTSPANNING OF INSPIRATIE 
‘Ik heb altijd mijn telefoon in de 
buurt. Voor het laatste nieuws, Twit-
ter, oproepen van werk en dat soort 
dingen. Als ik hardloop, is dat alle-
maal even helemaal weg. Aan de 
andere kant werkt het ook goed om 
mijn gedachten te ordenen. Ik schrijf 
als ik thuiskom van het hardlopen 
regelmatig iets op dat ik onderweg 
heb bedacht.’   

MUZIEK OF OMGEVINGSGE-
LUID ‘Normaal gesproken loop ik 
met muziek, maar soms zet ik Radio 
1 op. De uitspraak in het Wilders-

proces, bijvoorbeeld, heb ik geluis-
terd tijdens een rondje hardlopen. 
Meestal heb ik de neiging om bij zo’n 
verhaal van een rechter de aandacht 
te verliezen – na een tijdje heb ik de 
kern wel gehoord. Maar nu heb ik 
het van begin tot einde moeiteloos 
gevolgd. Ik kon heel bewust luiste-
ren. En het hardlopen ging daardoor 
veel sneller. Ik zet overigens ook 
muziek aan omdat ik te maken heb 
met een klikkende voetbalenkel. Ik  
heb geen pijn of zo, maar ik hoor ‘m 
wel de hele tijd. Vind ik irritant.’

ROUTEVAST OF VARIATIE ‘Ik 
loop altijd dezelfde route; het is 
lekker om op een gegeven moment 
te weten hoe ver ik ben. Ik woon in 
een nieuwbouwwijk naast Utrecht 
en daar heb je Het Lint – een route 
van tien kilometer asfalt die ook 

IK BEN EEN LOPER


