Rennen door de bajes, de winkel en de kroeg
brasserie De Utrechter, in het oude
Staffhorstpand.
30 graden

De Lopers rennen tijdens de Urban
Trail door de Bijenkorf, die 20 minuten
te laat openging.
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'Het was superleuk!' Roel de Jong
uit Leiden staat nog bij te komen
van de Urban Trail die
gisterochtend in Utrecht gehouden
werd, maar het enthousiasme is er
niet minder om. ,,Echt een sfeertje!
We zijn zelfs door de kleedkamers
van de Stadsschouwburg gehold.
Daar kom je anders echt nooit.''

Ook De Jong (34) liep vast in De
Bijenkorf. ,,Gaf niet. We liepen ook
door andere winkels als de Perry
Sport.'' Het was niet zijn eerste
Urban Trail, hij had er ook al een in
Amsterdam gelopen. Net als Nicole
Söentker (52) en Tanja Oostendorp
uit Hilversum.
Is Utrecht leuker? In elk geval
warmer, zeggen ze. ,,Die in
Amsterdam was op de koudste dag
van het jaar. De temperatuur is nu
minstens 30 graden hoger'', lachen
ze. Er deden zo'n 2700 lopers mee.

Het was de tweede Urban Trail in
Utrecht. Het idee is even simpel als
leuk: hardlopen door winkels,
theaters, cafés en musea, bepaald
geen alledaagse plekken voor een
run.
Maar dan moet de boel natuurlijk
wél open zijn, ontdekten de eerste
trail-lopers in alle vroegte toen ze
voor de dichte deuren van De
Bijenkorf vastliepen. Foutje, de
winkel was nog gesloten. Omlopen
was het parool. Na een minuut of
twintig konden hardlopers er wel
door. ,,Dat was even een
misverstandje'', zegt Sigrid van der
Toorn van de organisatie van de
Urban Trail. ,,Maar dat hebben we
gelukkig snel kunnen herstellen.''
Het mocht de pret niet drukken. Er
waren nog zoveel andere
bijzondere plekken: de ANWBwinkel onder de Neudeflat, de
Stadsschouwburg,
TivoliVredenburg, museum
Speelklok, De Lik (de oude
gevangenis Wolvenplein) café
Body Talk, de Sterrenwacht en
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