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Hebreeën 12:1-2 (Statenvertaling)
Daarom dan ook, alzo wij zo groot een wolk der getuigen 
rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen allen last, 
en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met 
lijdzaamheid lopen de loopbaan, die ons voorgesteld is; 
Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, 
Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, 
het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten 
aan de rechterhand des troons van God.
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1.
Klaar voor de start

‘Op uw plaatsen, klaarrr…’
Het was niet te geloven. Als iemand me vorig jaar verteld 
had dat ik als deelnemer aan de start van deze wedstrijd 
zou verschijnen, had ik hem hard uitgelachen. Ík, die al 

moe word van de gedachte dat ik meer dan tien stappen achter elkaar 
moet zetten. Ík, die nog nooit enige vorm van training had gehad. Ík 
stond in de startblokken van dé grote hardloopwedstrijd. Gebogen, mijn 
knieën op de grond, wachtend op het fluitsignaal. Het was absurd!
Vanuit mijn linkerooghoek zag ik de starter het fluitje naar zijn mond 
brengen. Ik probeerde me te concentreren op de weg die voor me lag en 
trok mijn rugzak recht. Want alle adviezen van mijn omgeving ten spijt: 
ik wilde niet meedoen zonder mijn rugzak. Er zaten allerlei zaken in die 
nuttig konden zijn onderweg: touw, een zaklamp, water, snoepjes, een 
kaart, zakdoeken, een kam, deodorant, pen en papier… Je wist maar nooit 
wanneer die spullen van pas konden komen, want zo voorspelbaar was de 
race nou ook weer niet. Het enige wat duidelijk was, was het einddoel. En 
het zou nog wel even duren voor ik dat bereikte.
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‘Ben je er klaar voor?’ De starter keek me aan, het fluitje al bijna in zijn 
mond.
Wat een vraag! Nee, ik was er helemaal niet klaar voor! Dat was het 
probleem. Ik had maanden getwijfeld of ik mee zou doen aan deze 
wedloop. Het ene moment was ik overtuigd dat dit de ultieme uitdaging 
voor me was, het andere moment kon die hele wedstrijd me gestolen 
worden en wist ik zeker dat dit te veel van mijn krachten zou vragen.
‘Ik ben niet geschikt voor zo’n wedstrijd,’ zei ik vaak tegen een goede 
kennis, die zelf een gevorderde loper was. ‘Je weet hoe onsportief ik ben. 
Ik houd niet van hardlopen. Een bejaarde heeft een betere conditie dan 
ik.’
‘Bij deze race maakt het niet uit hoe sportief je bent. Die conditie bouw 
je gaandeweg op, daar hoef je niet over in te zitten.’ Mijn kennis zei dat 
zo luchtig, maar het overtuigde me niet. In een wedstrijd stappen zonder 
getraind te zijn, was als een taart bakken zonder de ingrediënten in huis 
gehaald te hebben. Of als een huis bouwen zonder bouwtekening.
‘Goed, als het waar is dat ik geen topconditie hoef te hebben en ik zelfs 
met mijn gebrek aan hardlooptalent mee kan doen, dan heb ik nog steeds 
een probleem: ik heb geen goede outfit.’
Mijn kennis keek me aan met een blik die zei: ‘Meen je dat serieus? Is dat 
echt het probleem?’
‘Ik kan toch niet in mijn gewone kloffie op een renbaan verschijnen? Dat 
ziet er belachelijk uit!’ poogde ik mijn vraag te rechtvaardigen.
‘Verschuil je niet achter onzinnigheden als een topconditie of een 
sportoutfit. Daar wordt allemaal voor gezorgd! Iedereen is geschikt om 
aan deze wedstrijd mee te doen. Je moet gewoon instappen en dan komen 
zaken als training en geschikte kleding vanzelf. De vraag die telt is: wíl je 
wel meedoen?’
Au, daar legde hij de vinger op de zere plek. Het leek heel gewichtig en 
betrokken om me druk te maken om de randvoorwaarden en om telkens 



11

nieuwe argumenten te bedenken die mijn deelname aan de race in de weg 
konden staan. Maar de vraag was inderdaad: wilde ik wel meedoen? Daar 
was ik nog niet uit. Of ja, misschien diep in mijn hart wel. Maar ik vond 
het doodeng om de knoop definitief door te hakken en me op te geven. 
Het was makkelijker om te blijven flirten met het idee van de wedstrijd, 
mijn interesse te tonen, maar ook mijn eigen gang te gaan wanneer dat me 
uitkwam. Ik wilde me niet binden.
De starter keek me vragend aan. Hij wachtte op mijn antwoord. Pas na 
mijn ‘ ja’ zou hij fluiten. Ik haalde diep adem en blies gedoseerd uit. Ik kon 
nog terug…
We hadden heel wat gesprekken gevoerd, mijn kennis en ik. Hij ver-
telde me over zijn ervaringen in de wedstrijd. De hindernissen die hij 
tegenkwam, de prettige stukken weg waar het leek of hij zweefde, 
het gezelschap van de andere hardlopers tijdens inspanning en tijdens 
rust. Hij deed zijn best om me een goed beeld te geven van hoe het 
was om deelnemer aan de grote race te zijn. Ik luisterde, maar kon me er 
moeilijk een beeld van vormen. En toen kwam de dag dat mijn kennis 
vroeg: ‘Maar waarom zou je het eigenlijk níet doen?’
Die vraag bleef hangen en hield me ’s nachts uit mijn slaap. Ja, waarom 
zou ik níet in de race stappen? Wat zou er wezenlijk anders worden als ik 
een deelnemer aan de wedstrijd zou worden? Iedereen was gewend door 
het leven te lopen. De één liep snel, de ander langzamer. Ik hoorde bij 
de trage wandelaars, liever lui dan moe. Maar of ik nu in de race stapte 
of er buiten bleef, lopen hoorde erbij. Het verschil was dat deelnemers 
aan de wedloop een doel voor ogen hadden. Een einddoel om te halen. 
Een plek om naartoe te rennen en aan het eind van de race aan te komen. 
Dat was het grote verschil met degenen buiten de renbaan. Die renden 
doelloos door elkaar heen, net als ik. Soms een beetje naar links lopend, 
soms een beetje naar rechts wandelend, dan weer rechtdoor rennend. 
Soms met een eigen doel om te halen, maar als dat behaald was, moest 
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er altijd een nieuwe stip op de horizon gezet worden om naartoe te gaan. 
Het was nooit klaar en, als ik er over nadacht, hoogst onbevredigend en 
dodelijk vermoeiend. ‘Zal ik links of rechts gaan? Ren ik harder, of blijf ik 
stilstaan?’
Ik hoorde de stem van mijn kennis naklinken: ‘Als je in deze race stapt, 
dan weet je waar je naartoe rent en heb je de garantie dat je er aankomt.’ 
Het klonk aanlokkelijk: weten waar je naartoe gaat. Een duidelijk doel 
voor ogen hebben. Maar… ik was ook bang voor de consequenties. Mijn 
kennis had gelijk: mijn geneuzel over een topconditie en een sportoutfit 
waren natuurlijk geen doorslaggevende argumenten waarop ik de keus om 
wel of niet aan de wedstrijd mee te doen baseerde. Als ik zou beslissen om 
mee te doen, zou het wel de bedoeling zijn dat ik het parcours zou volgen. 
En die gedachte beklemde me. Iets te moeten, niet meer zelf de controle 
te hebben…
Zo werd ik maandenlang heen en weer geslingerd. Het ene moment was 
ik bijna zover dat ik me op wilde geven, het andere moment koos ik voor 
de veilige doelloosheid van het leven dat ik tot dusver had geleid. Tot 
die dag dat ik de Voorloper ontmoette. De eerste renner die de hele race 
uitgelopen en het einddoel gehaald had. Nadat ik hem gesproken had, 
hakte ik de knoop door. ‘Ik doe het!’ riep ik terwijl ik opstond en met 
mijn rugzak naar de renbaan liep om me te melden bij de start. Ik had nog 
steeds geen sportoutfit. Ik had nog steeds een conditie van niks, maar: ‘Ik 
wil graag meedoen aan deze wedloop,’ zei ik bij het loket aan de start. Ik 
trok mijn portemonnee om het inschrijfgeld te betalen.
‘Welkom! Kniel maar op de startstreep, dan zal je race beginnen,’ klonk 
het vriendelijk. Degene bij het loket trok haar wenkbrauwen vragend op 
toen ik voor haar bleef staan, mijn portemonnee al opengeknipt. ‘Wilde je 
nog iets weten?’
Ik zwaaide met een paar biljetten. ‘Het inschrijfgeld…’
Ze keek werkelijk verbaasd. ‘Wat bedoel je?’
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‘Ik wil graag meedoen met de wedstrijd.’
‘Ja, dat zei je daarnet ook. Ga maar door de knieën, dan zal de starter…’
‘Maar ik moet toch betalen om mee te doen? Dat is toch normaal?’
Nu pas leek ze te snappen wat ik bedoelde. Ze lachte en schudde haar 
hoofd: ‘O, nee, hier niet. Iedereen kan aan deze wedstrijd meedoen en 
niemand hoeft inschrijfgeld te betalen, omdat dat allang gebeurd is.’
‘Maar…’ protesteerde ik. Nu ik de keus had gemaakt om mee te 
rennen, wilde ik laten zien dat ik er best wat voor over had. Ik was niet 
onbemiddeld, en wie weet hoe het tijdens de wedstrijd in mijn voordeel 
kon werken dat ik een som geld had gedoneerd voor mijn deelname aan 
de race.
‘Alstublieft, ik vind het een fijne gedachte dat ik iets bij kan dragen aan 
de wedstrijd. Misschien kan het gravel van de loopbaan er mee opgeknapt 
worden, of kan de starter er een nieuw fluitje van kopen, of…’
‘Wat is je naam?’
‘Corri.’
‘Corri, ik ben bang dat je het niet goed begrepen hebt. Deelname aan 
deze wedstrijd is kosteloos.’
‘Ja, dat weet ik, dat vertelde u me net.’ Ik begon geïrriteerd te raken. 
‘Maar ik schenk u dit geld. Ik wil graag dat de organisatie het van me 
aanneemt.’
De vriendelijke medewerkster aan het loket schudde haar hoofd en ik zag 
tranen in haar ogen. ‘Beste Corri, je mag niet meelopen als je er zelf een 
financiële bijdrage aan levert.’
Dat was het gekste dat ik ooit had gehoord.
‘Het zou je gaandeweg op het idee kunnen brengen dat het je eigen 
verdienste is als je de finish nadert en je doel bijna hebt gehaald. Je verliest 
er de prijs door die aan het eind op je wacht.’
Ik voelde me beledigd. Wilden ze m’n geld niet? Nou, dan niet. Maar 
wilde ik dan nog wel lopen? Ik keek naar het oranje gravel en de witte lijn 
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die erop geschilderd was. Start. Naast de lijn stond de starter, het fluitje 
in zijn handen. Hij keek me vragend aan. Niet dwingend. Niets aan hem 
probeerde me te overreden om de race te starten. De keus lag bij mij. Dat 
maakte dat ik mijn geld terugstopte in mijn portemonnee, die ik opborg 
in mijn rugzak.
‘Goed,’ zei ik, en ik boog mijn hoofd en zakte door mijn knieën.
De starter herhaalde nogmaals: ‘Ben je er klaar voor?’
Luid en duidelijk antwoordde ik: ‘Ja!’
Lang en schel klonk het fluitsignaal, en tegelijk met het gefluit werd 
er een plons ijskoud water over me heen gegooid. Ik sprong op en stoof 
ervandoor.
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2.
De eerste stappen

Het was een compleet nieuwe ervaring om te rennen in een ren-
baan en midden in een wedstrijd te zitten. Het frisse water dat 
ik bij de start over me heen had gekregen, gaf me een enorme 
boost. Het leek alsof ik zweefde. Ik voelde me geweldig: ik zat 

in een race! Voor het eerst in mijn leven was ik ergens naar op weg!
Ik rende ongelofelijk hard, zeker voor iemand met mijn conditie, omdat  
ik zo snel mogelijk de eindstreep wilde halen. In mijn enthousiasme  
stoof ik links en rechts andere deelnemers voorbij. Soms trapte ik in de  
bocht iemand op zijn tenen of duwde ik iemand de berm in, per ongeluk 
natuurlijk. De deelnemers die ik inhaalde zaten allemaal al langer in de 
wedstrijd dan ik en hadden meer ervaring. Ik wilde niet voor hen onder-
doen. En qua fanatisme deed ik ook niet voor hen onder. Met jeugdige 
arrogantie waagde ik het zelfs om oudere deelnemers aan te spreken op 
hun tempo: ‘Kom op, doorlopen! Wat lopen jullie te treuzelen?’
Het was goed bedoeld, maar als ik er nu aan terugdenk, schaam ik me 
voor mijn gedrag tijdens die eerste kilometers. Als een mede-deelnemer 
me probeerde te vertellen dat ik best wat rustiger mocht lopen en dat het 
goed was om mijn reserves te sparen, lachte ik hem uit.


