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      Het is niet de eerste stunt van 
de Oost-Vlaming. In 2016 
nam Olivier deel aan de 

Spartathlon, 246 km non-stop lopen 
van Athene naar Sparta. Daar schreef 
hĳ  het boek ‘Het hoofd weegt zwaar-
der dan de benen’ over, waarmee hĳ  
al heel wat (on)sportievelingen aan 
het lopen kreeg. Nu lanceert hĳ  het 
project O-Five: al lopend in een week 
tĳ d de vĳ f provincies doorkruisen. 
Wim Opbrouck (West-Vlaanderen), 
Linde Merckpoel (Oost-Vlaanderen), 
Tom Waes (Antwerpen), Joke Em-
mers (Limburg) en Ish Ait Hamou 
(Vlaams-Brabant) scharen zich als 
ambassadeurs achter dit project. 
‘Maar het allerbelangrĳ kste is het 

goeie doel dat eraan gekoppeld is’, 
vertelt Olivier. ‘De O refereert naar 
de eerste letter van ‘oxygen’ (zuur-
stof, nvdr) én naar OverKop. De 
OverKop-huizen bieden een veilige 
plek aan jongeren die behoefte heb-
ben aan een luisterend oor of profes-
sionele hulp, zonder dat ze meteen 
een label opgeplakt krĳ gen’, legt hĳ  
uit. ‘Jongeren tot 25 jaar kunnen er 
gewoon binnen en buiten lopen en 
deelnemen aan allerlei activiteiten. Ik 
hoop uiteindelĳ k een cheque van 
25.000 euro te kunnen overhandigen. 
Dat moet de jongeren die er gaan 
aankloppen net dat tikkeltje extra 
mentale zuurstof bezorgen dat ze 
meer dan ooit nodig hebben.’ 

HIJ WIL 25.000 EURO INZAMELEN

 In één week 600 km lopen - pak ’m 
beet, zo’n twee marathons per dag - 

voor ’t goeie doel? Da’s een kol� e naar 
de hand van accountant Olivier 

Verhaege (41). Op 1 augustus begint hij 
eraan in Oostende. Met in zijn zweterige 

zog zo veel mogelijk ‘meelopers’, 
wandelaars en fi etsers. ‘De opbrengst 

gaat naar de inloophuizen van OverKop, 
dat jongeren een luisterend oor biedt.’   

Is er dan zoveel vraag naar extra 
 ondersteuning ? 

Zeker! D oor corona hebben jonge-
ren het de voorbĳ e maanden erg 
lastig gehad. Toen ik als 18-jarige 
van een kleine school in Zomergem 
naar Gent ging om te studeren, vond 
ik het geweldig om nieuwe mensen 
te leren kennen en het studentenleven 
in te duiken. Dat zat er het afgelopen 
jaar voor de jongeren niet in, terwĳ l 
de studententĳ d toch een van de ple-
zantste periodes in je leven zou 
moeten zĳ n. Net dan beknot worden 
in alles is lastig. De mentale impact 

daarvan is niet te onderschatten. 
 Heb jij zelf ooit met psychische 
 problemen geworsteld? 

 Op mĳ n zeventiende ontdekte ik 
de Britse fi losoof en schrĳ ver Alain 
de Botton. In die periode heb ik veel 
aan zĳ n boeken gehad. Het is typisch 
voor fi losofen dat ze vragen stellen 
waarop nooit een pasklaar antwoord 
komt. En zo kwam ik erachter dat ik 
niet de enige was 
die twĳ felde en 
het soms allemaal 
niet meer wist. 
Door veel te lezen 
ging ik nadenken 
over hoe ik in het 
leven stond. Mĳ n 
vader heeft een 
alcoholprobleem 
en ik merkte dat ik 
ook een neiging 
tot verslaving had. 
In mĳ n studenten-
tĳ d heb ik nooit twee dagen na elkaar 
stevig doorgedronken. De schrik voor 
verslaving was te groot omdat ik zag 
wat dat met m’n vader deed. Hĳ  is 
geen rolmodel in mĳ n leven geweest. 
Nog altĳ d niet. Gelukkig heb ik wel 
een heel sterke mama bĳ  wie ik altĳ d 
terechtkon.
Heb je zelf ooit mentale hulp gezocht?

Ik had dat misschien beter wel 
gedaan op een gegeven moment. Zo 
hebben mĳ n twĳ fels in grote mate 
mĳ n studiekeuze bepaald. Ik besloot 

na lang aarzelen rechten te studeren, 
hoewel ik in ’t middelbaar nooit fan-
tastische punten had. Toen ik dan ook 
nog een relatiebreuk te verwerken 
kreeg, zat ik in de put en had ik wel-
licht beter meteen professionele hulp 
gezocht. 
 Waarom deed je dat dan niet? 

 Ik beschouwde dat als een soort 
falen. Ik kon dat toch zelf wel oplos-

sen zeker? ‘Trek 
je broek op en doe 
voort’, weet je 
wel. Dat is fout, 
besef ik nu. Als ik 
hulp had gezocht, 
was ik er veel 
sneller vanaf 
 geweest. Al was 
lopen voor mĳ  
toen ook wel een 
houvast. Ik wil 
jongeren dus aan-
sporen om sneller 

psychische hulp toe te laten. 
 En je wilt zo veel mogelijk mensen 
 enthousiasmeren om met je mee te 
lopen? 

 Ja, ’t is de bedoeling dat zo veel 
mogelĳ k mensen een stukje mee 
lopen, wandelen of fi etsen. En uiter-
aard fi nancieel een duit in het zakje 
doen. Er zĳ n elke dag vĳ f start- en 
stopplaatsen om iedereen de kans te 
geven ergens aan te sluiten. Ik ver-
moed dat ik zelf dagelĳ ks zo’n tien 
uur onderweg zal zĳ n. Als je 10,8 

OLIVIER VERHAEGE LOOPT EEN WEEK         TWÉÉ MARATHONS PER DAG TEN VOORDELE VAN DE OVERKOP-HUIZEN

‘Mijn vader heeft een 
alcoholprobleem en 
ik merkte al snel dat 

ik ook een neiging 
tot verslaving had. Ik 
heb dus nooit stevig 

doorgedronken 
omdat ik zag wat het 

met hem deed’

      ‘Jongeren moeten     de kans krijgen om sneller  

 PSYCHISCHE   HULP TE ZOEKEN’

Olivier Verhaege 
wil geld in het 
laatje brengen 
voor de inloop-
huizen voor 
jongeren van 
Overkop.

Olivier liep al 55 
marathons en 29 
ultraruns. ‘Maar 
het was nooit mijn 
ambitie om prof-
atleet te worden.’ 

Olivier na 246 kilometer bij de fi nish van de 
Spartathlon met de burgemeester van Sparta. 

Wim Opbrouck, Linde Merckpoel, Tom Waes, Joke Emmers en Ish Ait Hamou zijn ambassadeurs 
van Oliviers O-Five-project waarmee hij jongeren een hart onder de riem wil steken.
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km/u loopt, doe je vier uur over 
een marathon. Met de nodige 
tussenstops zal dat op vĳ f uur 
per marathon komen, schat ik. 
 Ik veronderstel dat je ooit een 
scherpere tijd neergezet hebt. 

(lacht)  Ja, ik liep al 29 ultra-
runs, en 55 marathons. Mĳ n 
voorlopige besttĳ d is 2:55.55, 
in 2018 in Valencia. Ik droom 
ervan om ooit een marathon 
onder de 2u50 te lopen. 
 Hoe bereid je je in godsnaam voor 
op zo’n huzarenstuk? 

 In april liep ik 500 km, in 
mei 550 en in juni zullen dat er 
zeker 600 zĳ n. In juli ga ik 
vooral rusten. Dat is zoals bĳ  
een marathon: de laatste perio-
de maakt niet meer veel uit. 
Het grootste gevaar is het oplo-
pen van een blessure. Die krĳ g 
je vaak door overbelasting. Net 
daarom moet je je belastbaar-

heid verhogen tĳ dens de 
training en dat doe je geleide-
lĳ k aan. In mĳ n geval lukt dat 
door bĳ na iedere dag zeer veel 
te lopen. De voorbereiding op 
O-Five zal in totaal vĳ ftien 
maanden in beslag hebben ge-
nomen. Al ben ik al dertien jaar 
intensief aan ’t hardlopen. 
 Het is een soort verslaving, dus? 

(knikt) Maar de riem mag er 
stilaan eens af. In 2009 liep ik 
voor het eerst een marathon en 
misschien wordt dit wel mĳ n 
laatste grote loopproject. De 
voorbĳ e dertien jaar heb ik geen 
enkele andere sport beoefend, 
uit schrik om blessures op te 
lopen. Ik ging weinig uit en 

pers deelnemen en waarbĳ  
telkens één loper e� ectief aan 
het lopen is, terwĳ l de rest 
volgt met de auto of een cam-
per. Misschien kan O-Five wel 
uitgroeien tot een sportief event 
zoals de 1.000 km voor Kom 
op tegen Kanker. 
 Je sprak daarnet over je vrijge-
zellenfeest… 

 Normaal moet je op zo’n dag 
bĳ  het mislukken van de gekste 
opdrachten ad fundums drinken, 
maar in mĳ n geval was dat een 
soldatenkoek eten. ( lacht ) Ik 
ben een van de weinigen die 
nuchter z’n eigen vrĳ gezellen-
feest verliet. Al heb ik beloofd 
dat we dat na corona goed zul-
len maken. Maar iets zegt me 
nu al dat ik van deze belofte 
spĳ t ga krĳ gen. ( lacht )  n

dronk niet. Ik heb ruim twintig 
jaar gevoetbald, maar toen ik 
tĳ dens mĳ n vrĳ gezellenfeest 
( Olivier trouwde eind mei, nvdr ) 
de opdracht kreeg om twintig 
keer te jongleren met een bal 
lukte me dat niet meer. ( lacht )  
 Dat neigt naar een pro� estaan. 

 Het zal gek klinken, maar van 
nature ben ik géén goeie loper. 
Ik moest er dus ontzettend veel 
voor doen en laten. Al is dat 
nooit een frustratie geweest. Het 
is ook nooit mĳ n ambitie ge-
weest om een professionele 
atleet te worden. Sinds kort 
merk ik wel dat al die o� ers 
beginnen door te wegen. Zowel 
fysiek als mentaal. Het afgelo-
pen jaar heb ik consequent 
iedere week minstens honderd 
kilometer gelopen. Daar kruipt 
veel tĳ d in. Met een zoontje van 
twee en een plusdochter van zes 
in huis en het runnen van een 
zelfstandig accountantkantoor is 
dat verre van evident. Gelukkig 
kan ik rekenen op een geweldi-

ge vrouw zonder wie dit project 
niet haalbaar zou zĳ n. Ook voor 
haar wil ik er meer zĳ n. De 
vrouw van je leven loop je im-
mers maar één keer tegen het 
lĳ f. 
 De kans is dus groot dat de  O-Five 
je allerlaatste grote project zal 
worden. 

   Op die ene snelle marathon 
na, dan. Volgend jaar word ik 
42, een mooie leeftĳ d om mĳ n 
tĳ d op de marathon wat scher-
per te stellen. Of op mĳ n 
zestigste de GR 5 van Hoek van 
Holland naar Nice, goed voor 
2.290 km, lopen. Een mens 
moet blĳ ven dromen, nietwaar? 
Hoe moet het dan verder met het 
O-Five-project?

Ik hoop dat volgend jaar 
iemand anders die 600 km 
loopt voor het goeie doel. Of 
dat we er een estafetteklassie-
ker in het lopen van kunnen 
maken. Zoals de  Roparun  van 
Rotterdam naar Parĳ s waaraan 
teams van maximaal acht lo-

OLIVIER VERHAEGE

 ‘Het zal gek klinken, 
maar van nature 
ben ik geen goeie 
loper. Ik moest er 

dus ontzettend veel 
voor doen en laten, 
al is dat nooit een 

frustratie geweest’ 
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 INFO
www.o-fi ve.be en 
www.olivierverhaege.be 
 OverKop: 
www.overkop.be

 INFO
‘Het hoofd 
weegt zwaarder 
dan de benen’, 
Olivier Verhaege, 
Manteau, 
€ 22,50

Olivier toont 
trots de tattoo 
die hem herin-
nert aan de 
Spartathlon in 
2016. Hij liep 
toen 246 km 
van Sparta 
naar Athene.

Olivier trouwde 
eind mei met 
Karen. Ze heb-
ben samen een 
zoontje, Maxim. 
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