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Irene (29) liep verkeerd tijdens
kwart marathon in Utrecht: ‘Na 11
kilometer begon ik te twijfelen’
Irene Duvivier was een van de deelnemers aan de kwart marathon in Utrecht
die verkeerd is gelopen. De Vlaamse baalt er behoorlijk van: ,,Zoiets verwacht
je niet.’’
Joost de Kleuver 13-05-19, 19:45

Het had een mooi weekendje Utrecht moeten worden voor 29-jarige Duvivier. Ze liep
al zeven keer de hele marathon en wilde de kwart marathon combineren met een
toeristisch uitstapje, maar dat pakte heel anders uit. ,,Ik had de kwart marathon al
een tijdje niet meer gelopen, dus ik wilde eens kijken hoe goed ik was. Ik kon bij de
voorste lopers blijven en lag op de derde plaats.’’ Pas achteraf ontdekte Duvivier dat
ze verkeerd was gelopen: ,,Na zo’n 10 kilometer lopen wist ik dat we weer in de buurt
van de finish moesten zijn, maar die zag ik nergens. Toen had ik 11 kilometer gehad
en begon ik echt te twijfelen: ik zou er nu toch moeten zijn?’’
Een van de deelnemers voor Duvivier begon te wandelen. ,,Ik dacht dat ik het
verkeerd begrepen had, was het soms een estafette? Maar het was echt foute boel,
ik zag overal mensen wandelen. Ik vond het ook wel eng, want ik ken de stad
natuurlijk niet.’’ Ik ben de grote stroom met mensen maar gevolgd naar de finish.’’
Onderweg wilde Duvivier nog een taxi pakken. ,,Omdat je rekent op tien kilometer
loop je natuurlijk sneller, nu moest ik er nog zeven extra. Ik heb deels gewandeld en
gelopen.‘’

Toen ik 11 kilometer had gehad, begon ik echt te
twijfelen: ik zou er nu toch moeten zijn?
Irene Duvivier, Vlaamse deelnemer kwart marathon

Bij de finish werd de Vlaamse van het kastje naar de muur gestuurd. ,,Ze zouden de
prijs nasturen, zei iemand. Een ander zei dat ze het zouden regelen. Het gaat me
niet om een prijs, maar om de erkenning. Ik kan ze nu niet eens mailen.’’ Haar
medaille heeft ze wel: ,,Ik wilde nog die van de halve aanpakken, omdat ik zo om had
gelopen. Maar ik heb toch maar die van de kwart aangepakt.’’

Slecht geregeld
De hardloopster is over de organisatie niet te spreken. ,,De bagage-uitgifte was ook
slecht geregeld en onderweg waren er weinig bordjes. Zoiets verwacht je niet: je wil
er een leuke belevenis van maken, met een bezoek aan de stad. Nu zijn we maar
naar huis gegaan na afloop.’’ Op een goedmakertje rekent ze niet meer: ,,Misschien
het inschrijfgeld terug of een startbewijs voor een van hun andere evenementen.

Maar ik verwacht eerlijk gezegd niet veel. Ach, achteraf moeten we er ook wel om
lachen.’’
Duvivier heeft nog wel een nieuw doel: ,,Ik wil ergens dit jaar weer een marathon
gaan doen. Dat wordt dan mijn achtste.’’ Daar hoopt ze dan niet om te lopen: ,,Nee,
dit was de eerste en de laatste keer dat ik dat heb meegemaakt, hoop ik.’’

