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INTERVIEW

tekst Wim de Jonge
fotografie Jelle Vermeersch

Iemand zonder looptalent kan de Spartathlon lopen. Zegt de 
Belgische boekhouder Olivier Verhaege.

1019_OlivierVerhaege.indd   44 09/09/2019   16:27



45RUNNERSWORLD.COM/NL

1019_OlivierVerhaege.indd   45 09/09/2019   14:17



4 6   OK TOBER 20 19

INTERVIEW

17 
CENTIMETER. 

EEN 
ULTRALOOP 

DUURT NOOIT 
LANGER 

DAN DAT. 
DE AFSTAND 

TUSSEN JE 
TWEE 

OREN...
Die loperswijsheid hoorde Olivier Verhaege van 
Veerle Beirnaert net voor ze op 30 september 2016 
samen met 388 anderen op pad gingen voor een van 
de meest tot de verbeelding sprekende ultralopen: de 
246 kilometer lange Spartathlon. Volgens de legende 
liep de Griekse boodschapper Phidippides ook nog 
de terugweg. Maar een enkeltje Athene-Sparta is 
heroïsch genoeg voor een loopgrage boekhouder 
uit Zomergem bij Gent. Olivier Verhaege mocht na 
33 uur en 36 minuten doen waar hij twee jaar intens 
van gedroomd had: de tenen van het standbeeld van 
Leonidas kussen. Over zijn metamorfose van een 
naar eigen zeggen loper zonder talent tot gedreven 
ultrarunner hield Olivier Verhaege een logboek bij: 
‘Ik schreef meer dan zevenhonderd pagina’s. Ik wist 
dat ik ooit kinderen zou hebben. Het avontuur van 
mijn Spartathlon wilde ik voor hen bewaren.’ Hij 
herschreef zijn dagboek tot een boek met de intrige-
rende titel Het hoofd weegt zwaarder dan de benen.

Je benen legden elfduizend kilometer af in de 
twee jaar voor de Spartathlon. Maar zonder 
een sterk hoofd had je de finish in Sparta nooit 
gehaald? ‘Absoluut niet! Je moet weten dat ik 
hoegenaamd geen looptalent heb. Als scholier haatte 
ik de looplessen, als voetballer had ik een broertje 
dood aan de looptrainingen. Wie me toen had gezegd 
dat ik ooit aan de Akropolis in Athene zou staan om 

anderhalve dag non-stop te lopen naar Sparta had 
ik gek verklaard. Niet dat ik zelf mensen snel als 
‘abnormaal’ label. Ik heb vaak de vraag gekregen of 
het niet abnormaal is dat ik zoveel uren per week 
trainde, dat ik ook in het weekend vroeg opstond, dat 
ik geen druppel bier meer dronk. Nee, abnormaal is 
dat niet. Ik heb me grondig voorbereid en gaandeweg 
verdwijnt het abnormale. Mijn boodschap is: iemand 
zonder looptalent kan toch ooit de Spartathlon 
lopen. Daarvoor heb je véél mentale kracht nodig. 
Zelfs de meest geoefende loper heeft momenten dat 
zijn hoofd hem smeekt om te stoppen. Maar eigenlijk 
kunnen je benen nog.’

Heb jij dan nooit gedacht: dit is waanzin, ik ga 
vissen? ‘Ik vind vissen abnormaler dan lang lopen, 
maar ik begrijp perfect waarom mensen zich daarin 
kunnen verliezen. Ik geef nooit op. Ik stel me een 
doel en ga ervoor. Er is maar één wedstrijd geweest 
dat ik dacht: verdorie, dit wordt bijzonder lastig. Dat 
was mijn kwalificatiewedstrijd in Santpoort-Noord. 
Ik moest toen honderd mijl (161,1 kilometer) binnen 
achttien uren lopen om me rechtstreeks voor de 
Spartathlon te kwalificeren. Ultralegende Wilma 
Dierickx heeft me daar gered, ze nam me op sleep-
touw. Ik kan haar niet genoeg bedanken.’

Kun je mentale kracht trainen? ‘Ja hoor, dat is even 
belangrijk als vele kilometers maken. Net als elke 
loper sta ik niet altijd te springen om de deur uit te 
gaan. Je hebt telkens weer vijf minuten sportieve 
moed nodig om te beginnen. Trainen mag fijn zijn, 
maar wie nooit zijn grenzen verlegt of uitdagende 
trainingen inlast, stelt zijn mentale kracht niet op de 
proef. Doe je dat wél, dan kan je tijdens de race te-
rugvallen op die ervaringen. Je lichaam en geest ge-
bruiken die succesherkenning om door te gaan. Mijn 
meest memorabele voorbereidingswedstrijd was een 
ultrarun in Kreta. 160 kilometer over de Kretenzi-
sche bergen, zo zou ik wennen aan de temperaturen 
en hoogtemeters van de Spartathlon. Ik had me mi-
nitieus voorbereid. Acht zakjes bevoorrading klaar 
gemaakt. Koolhydraten en vetten mooi in balans. 
Ik wist wanneer ik wat zou eten en toen vertelde de 
organisatie me dat ik geen bevoorrading kon mee-
nemen. Ik werd moedeloos en dacht dat mijn race al 
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verloren was. Maar Tobias, een medewerker van Runner’s 
World in Engeland gaf me de wijze les: ‘Je hebt verdorie ge-
traind voor deze race. Denk je dat wat bevoorrading of het 
weer of wat dan ook daar iets kunnen aan veranderen? Je 
gaat het halen.’ En inderdaad, ik haalde het. In Kreta tankte 
ik enorm veel vertrouwen voor de Spartathlon.’

De Spartathlon is wel nog ruim tachtig kilometer 
verder. ‘De tijdslimiet van 36 uren is te doen, maar 246 
kilometer of zes marathons na elkaar is inderdaad vér. Ik 
besef het nog maar eens nu ik het uitspreek (lacht). Tijdens 
een ultraloop mag je je nooit afvragen hoe ver het nog is, dat 
kan je mentaal kraken. Je moet je race opdelen in kleinere 
stukken. Tegen jezelf zeggen: binnen vijf kilometer kan ik 
een gel nemen, binnen tien kilometer een cola drinken. Zo 
lang je de finish niet hebt bereikt, kan je van niets zeker 
zijn. Tien kilometer voor de finish in Sparta kwam ik een 
groep begeleiders van andere Belgische lopers tegen en die 
zeiden allemaal: o, je hebt het gehaald, je bent er. Ik liet me 
verleiden om een kwartiertje te pauzeren en even met hen 
iets te drinken. Gelukkig ben ik niet gaan zitten, anders 
was ik nooit meer overeind gekomen. Of je moet net dat 
ook getraind hebben. Tijdens het laatste stuk in rechte lijn 
kreeg ik weer energie. Ik zag het beeld van koning Leonidas 
en ben er in trance naar toe gespurt.’
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Je hebt een Spartathlon gelopen en een marathon 
onder de drie uur. Waarom trek je nu nog je  
loopschoenen aan? ‘Wie denkt dat ik stop omdat ik een 
aantal doelen heb bereikt, begrijpt niet hoe het voelt om 
in conditie te zijn. Het lopen is simpelweg onmisbaar. Het 
zorgt ervoor dat ik ben wie ik ben. Ik heb mijn Spartathlon 
nu drie jaar geleden uitgelopen en sindsdien heb ik geen 
ultraloop meer gedaan. Mijn camelbag blijft onaangeroerd. 
In mijn hoofd ben ik wel nog ultrarunner. Ik loop vijf keer 
per week waarvan twee keer op de loopband. Die hebben 
we gekocht om al lopend te kunnen babysitten. (lacht) Toch 
krijg ik weer de ultrakriebels. Met mijn loopclub We all love 
running lopen we elk jaar een marathon, maar nu denken 
we eraan om volgend jaar mee te doen aan de Race to the 
Stones. Honderd kilometer langs historische wandelpaden 
in Engeland.’

Je bent een boekhouder. Het beeld van dat beroep past 
niet bij dat van een avontuurlijke ultrarunner. ‘Mis-
schien niet op het eerste gezicht, maar als je even door-
denkt, toch weer wel. Ik ben een zelfstandig boekhouder. 
De ondernemingszin van het lopen heb ik zeker kunnen 
gebruiken in mijn professionele leven. Bij een boekhouder 
hoort misschien ook geen tatoeage, maar ik heb ze wel. Het 
parcours en het logo van de Spartathlon staan op mijn huid.’

Tijdens de Dodentocht maakte je ooit een hilarische 
beginnersfout. ‘Tijdens mijn allereerste Dodentocht (een 
wandelwedstrijd van 100 kilometer waar ook een kleine 

groep lopers aan mee mogen doen) fietste mijn moeder mee 
als begeleider. ’s Nachts moesten we door een bps, maar de 
fietslamp van mijn ma werkte niet, dus fietste ze om het bos 
heen. Toen ik uit het bos kwam en de eerste bocht indraai-
de, botste ik tegen een fietser die vanuit de tegenoverge-
stelde richting kwam. Door de klap lagen we allebei op de 
grond. Het bleek mijn moeder te zijn. Ik kon uiteraard niet 
kwaad zijn op haar. Geen van ons beiden had zich bezeerd.’

Veel moeilijker heb je het met je vader die met een 
drankprobleem worstelde.
‘Ik vroeg me af: heb ik ook aanleg om verslaafd te worden? 
Ik denk het wel. Ik heb me laten gaan in het lopen. Mis-
schien legde ik mijn loopdoel wel zo hoog uit een soort 
bewijsdrang tegenover mijn vader. Om dezelfde reden had 
ik vaak een jongere vriendin die niet onmiddellijk een kin-
derwens had. Want zou ik wel een kind kunnen opvoeden? 
Ik wilde het wel en had het idee: misschien groei je daar 
wel in, in het vaderschap. En daarom ben ik uiteindelijk 
een dagboek beginnen bij te houden. Zodat mijn zoon of 
dochter zou kunnen lezen dat ik vol ben gegaan voor mijn 
doel. Wat het resultaat ook mocht zijn. Ik had geen plan B. 
Alles in functie van het halen van het doel.’

Heeft de Spartathlon je leven veranderd?
‘Grotendeels wel, denk ik. Ik heb een zekere rust gevon-
den. Dat komt ook door de leeftijd (39) en het vinden van 
de juiste partner, maar zeker ook door het schrijven van 
mijn verhaal en te merken dat het voor velen zo herkenbaar 
is. Ze herkennen het twijfelen. Het nadenken over waar 
je mee bezig bent. Het toewerken naar het doel. Het feit 
dat het leven loopt met vallen en opstaan. Ik ben niet de 
enige twijfelaar. En misschien kwam de Spartathlon wel 
op een ideaal moment. Niet het meest gelukkige moment 
van mijn leven, maar ik had dat nodig om nog dieper te 
kunnen gaan. Nu ben ik gelukkiger en hoeft het niet meer 
zo. Ik denk dat je een tikkeltje ongelukkig moet zijn om een 
groot doel te bereiken. Niet dat ik een mens ben dat naar 
het ultieme geluk streeft. Misschien is geluk niet meer dan 
een aaneenschakeling van tevreden momenten, gekoppeld 
aan zelfaanvaarding en het vermogen anderen te begrij-
pen. Zonder het lopen zou ik nooit op die manier in het 
leven kunnen staan. Maar ik wil terug naar de Spartathlon, 
ooit. Daar twijfel ik niet aan. Maar ik zal het op een andere 
manier aanpakken. Minder streng voor mezelf. Met een 
lichter hoofd, ja.’  

‘MIJN 
VADER WAS 
VERSLAAFD 

AAN DE 
ALCOHOL. IK 
HEB ME LATEN 
GAAN IN HET 

LOPEN’
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