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L I E F D E  V O O R  L O P E N

ultraloper Olivier Verhaege

Hoe diep je gaat heeft met denken 
niks te maken, hoogstens met een wil. 
Het zijn de woorden uit het nummer 
Omarm Me van BLØF die door de jaren 
heen steeds juister aanvoelen. Vaak vraag 
ik me af of de ontembare wil om je doel te 
bereiken komt vanuit wie je bent of van-
uit een soort bewijsdrang om te tonen 
wat je kan. Mijn ervaring leert dat op de 
meest moeilijke momenten je terugvalt 
op wie je bent. Je kan deze momenten 
trainen door ze meerdere keren te erva-
ren en zo vast te stellen dat het zelden 
fysiek volledig op is voor je stopt. Op 
mentaal vlak kan je je grenzen vaak nog 
net wat verder leggen dan wat je lichaam 
aangeeft. Het ‘wie je bent’ sterker maken. 
Ik tracht dit te doen door af en toe net dat 
extra blokje te lopen. Vele kleine blokjes 
maken groot en vele kilometers maken 
(fysiek en mentaal) sterk. Het zijn net de 
kleine verschillen die het verschil maken.
Deze boodschap wil ik meegeven aan 

Wie je bent sterker maken
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■ Olivier Verhaege is ultraloper, Spartathlon-

bedwinger en schrĳ ver van Het hoofd weegt zwaarder dan 
de benen. Dit jaar begint hĳ  aan nieuw, zelfverzonnen 

loopavontuur: The Big Five, een tocht van 600 kilometer 

door de vĳ f Vlaamse provincies. In deze column houdt 

hĳ  ons op de hoogte van zĳ n voorbereidingen.
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 Misschien heeft het bij mij wel niks te 
maken met wie ik ben of een zekere 
bewijsdrang nastreef en is er gewoon 
sprake van een verslaving. Je kent het 
gevoel ongetwijfeld: weten dat je beter 
een dag rust neemt en dan toch die loop-
schoenen aantrekken. Vanuit fysiek oog-
punt brengt het je niks bij, het doet zelfs 
meer kwaad dan goed. Maar toch is er 
dat stemmetje in je hoofd dat zegt: kijk 
eens hoe de zon straalt. Het zou je nu 
toch echt wel goed doen om eens een 
frisse neus te halen. Ik ben zelfs in het 
stadium beland waarbij ik geen excuus 
meer tracht te zoeken om nog even te 
gaan hardlopen. Of dat een verslaving is, 
weet ik niet, maar ik heb het wel nodig.
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jongeren. Zeker in deze bijzondere en 
onzekere tijd blijft het belangrijk om vast 
te houden aan datgene waar je in gelooft 
en te durven gaan voor wat je echt wil. En 
daar is geen beter middel voor dan het 
inplannen van een hardlooptraining. Een 
moment waarop je alleen bent en de 
zaken in alle rust op een rijtje kan zetten. 
Noem het gerust een zekere vorm van 
meditatie. Als jongere moet je durven 
dromen en je talenten kunnen ontwikke-
len. Of zoals Jacques Brel het zo mooi 
verwoordde: Le talent, c’est d’avoir envie de 
faire quelque chose (vrij vertaald: Talent, 
dat is zin hebben om iets te doen). 

‘Le talent, 
c’e�  d’avoir envie de 
faire quelque chose’
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