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"l*iï'*ïï+ïi,itffi
dus ik reis met het openbaar vervoer.

Tenzij jij eenwagen hebt?"

Aan de telefoon is Stephen Kiprotich.

Hij werkt ln Luzira, de grootste ge-

vangenis van Oeganda. In het com-

plex aan het Victoriameer zinen

dertigduizend mensen hun straf uit.

Weinigen hadden ooitvan Kiprotich

gehoord toen de 23-jarige Oegandees

op 12 augustus in de koPgroeP van

de oll.rnpische marathon lieP. OP

vier kilometer van de finish zette hij

een indrukwekkende eindsprint in.

Hli liep wegvan zijn twee Keniaanse

concurrenten en kwam met een

vooÍsprong van 26 seconden als

winnaar over de streep in een tijd van

2 uur, B minuten en 1 seconde.

Oeganda raakte in extase, hetwas

veertigjaar geleden dat het land

olynnpisch goud won. In 1972 was

de beruchte dictator Idi Amin - een

voormalig bokskampioen en fervent

zwemmer- aan de macht.

Kiprotich keeg bij thuiskomst zestiS-

duizend euro van PresidentYoweri
Museveni. Ook enkele grote bedrijven

tastten in de buidel; gezamenlijk

maakten ze ruim 75.000 euro naar

hem over. En zijnbankschonkhem

een flinke lap grond. Bedrijven staan

in de rlj om voor de camera alleriei

luxeartikelen aan hem te overhan-

digen. Kiprotich is ineens steenrijk
geworden, naar Oegandese maatsta-

ven. Hij is wel de laatste persoon die
je zou verwachten in het Oegandese

openbaar vervoer: taxibusjes bestemd

voor veertien personen die standaard

overbeladen worden met passagiers.

pakketten en pluimvee.

De volgende ochtend meld ik me om

zeven uur bij de toegangsPoort van

Luzira. "Hij woont in het geschilderde

huis links van de hoofdweg," vertel-

1en twee bewaaksters. Beiden willen

de superster even aan de telefoon om

zeker te weten dat ik echt welkom

ben. Terwijl er een tropische regen-

bui losbarst, rijd ik over het immense

complex, op zoeknaar een felbe-
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schilderd huis. Wanneer ik Kiprotich'
woning eindelijkvind, blijkt die
gewoon geel te zdn. Geschilderd
betekent hier: het enige huis op het
terrein waar de verfniet al decennia-
lang aan het afbladderen is. Luzira is
een oude rotzooi, waar de gevange-
nen onder erbarmelijke omstandig-
heden opeengepakt zitten.

"Normaal train ikvanaf zes uur, maar
in deze stortregen ben ik maar bin-
nen gebleven," verontschuldigt hij
zich. De gevangenis geeft hem de
kans om veel te trainen. Voor de
Oll.rnpische Spelen was hij cipier,
de laagste functie binnen Luzira.
Dit soort functies levert in Oeganda
nog geen tachtig euro per maand op.

"Maar na de Spelen ben ik zeven
rangen omhoog gegaan," aldus de
kampioen. "Ikbehoor nu tot de zes
belangrijkste managers in Luzira."
En de kampioen werd overgeplaatst
vanuit zijn verkrotte cipierswoning
naar dit wijstaande huis.

"Het lijkt wel Nederland hier," grapt
Kiprotich terwijl hlj naar de nog
nadruppelende wolken kijkt. Hlj
schenkt twee koppen thee in, met
veel suiker, We eten er zoetwitbrood
bij, met een beetje margarine.
De Oegandees heeft een sterke
Nederlandse connectie vanwege ziin
manager Jos Hermens. Kiprotich
trainde wekenlang in Nederland en
won zijn eerste marathon in Ensche-
de, in april2011. "Ikword alvijfjaar
gemanaged door het bureau van
Jos Hermens," vertelt Kiprotich. De
twee troffen elkaar in het Keniaanse
Mombasa, in2007 . "Ik deed mee aan
crosscountry-wedstrijden. Daarna
ben ikvijf en tien kilometers gaan
lopen en pas vorig jaar ben ik me op
de marathon gaan toeleggen. Zelf
is Hermens nog nooit in Oeganda
geweest, maar de coaches die voor
hemwerkenkomenwel."

De jongedames bij de hoofdingang
springen in de houdingwanneerwe
het gevangenisterrein verlaten. Vol
bewondering kijken ze naar de kam-
pioen, wiens wouw ver weg woont.
Omdat het spannend is of mijn twin-
tigjaar oude Toyota de driehonderd
kilometer naar Kiprotich' geboorte-

dorp overleeft, stoppen we bii een
tankstation voor een check.
De kampioenwordt meteen herkend.
TWee reusachtige monteurs zijn de
eersten die met de atleet op de foto
willen. Dan volgen de pompbediende,
wat jongens die werken als chauffeur
op eenbrommertaxi en de wouw die
met een oeroud geweer de naburige
bankbewaakt. "U heeft ons trots
gemaakt," roepen twee tankende

automobilisten die hun gelukniet op
kunnen. Oeganda mag een sffaat-
arm land zljn, haast iedereen heeft
een mobieltje met een camera erin.
Het tafereel herhaalt zich bij volgen-
de stops. Kiprotich laat alle aandacht
gelaten over zich heen komen: "Dat
krijgje alsje geschiedenis schrijft. Ik
heb er geen problemen mee, ik praat
met iedereen. Ofje nu de president
bent of een simpele bewaker, voor
mij is iedereen geliy'k."
Humble, zo omschrliven ze Kiprotich
in Oeganda, bescheiden. Een boete
wegens te snel rijden wordt prompt
kwijtgescholden wanneer de diender
zich realiseert wie er in de auto zit.

"Haile Gebrselassie is mijn grote voor-
beeld," vertelt Kiprotich tijdens de
autorit. "Ik sprak hem in Nederland,
in 2007. Hij adviseerde me vijfjaar
lang hard te trainen. Begin ditjaar
zag ik hem pas weer, precies vijfjaar
later. Ik klopte hem in de marathon
van Tokio. Toch ben ik niet beter dan
hii, Haile heeft een door God gege-
ven talent. We vereren hem."
Waarom zit hlj in een oude auto die
hem kriskras door Oeganda voert?

Waarom incasseert Kiprotich geen
tienduizenden dollars startgeld
bij de grote marathons die deze
maanden in Berlijn en NewYork
plaatsvinden? Hij lacht. "Omdatik
anders alleen maar eenfunrunner
zou z!jn! Ikwil niet meedoen en dan
een slechte race lopen. Het is minder
dan twee maanden geleden dat ik
de olympische marathon gewonnen
heb. Het duurt een tijd om te herstel-
len. Mijn spieren ziin moe. Ikgeniet
heel erg van mijn overwinning, en
dat genieten doe ik thuis. Andere
landen zijn prachtig, maar thuis is
altijd de mooiste plekdie er is."

We rijden stapvoets Mount Elgon op,
een beroemde toeristische attractie
vanwege de drie \,rratervallenvan
Sipi,' die elk tientallen meters hoog
zijn. "Kijk, dit bedoel ik nou," zegt de
atleet wanneer we langs een parkeer-
plaats komen met een adembene-
mend uitzicht. "Zodra ik hier voorbij
ben, zijn we weer in de hooglanden,
waar ik thuishoor."
Het zijn juist de hooglanden die een
rol spelen in het succes van Kiprotich,
Niet alleen hij, ook zijn Keniaanse
concurrenten wonen en trainen op
hoogte, wat voordeel biedt wanneer
er rond zeeniveau gelopenwordt.
Het gebied waar de meeste succes-
volle Kenianen vandaan komen, ligt
net aan de andere kant van de berg.
Mount Elgon is de natuurliike grens
tussen Oeganda en Kenia. Sterker
nog: de Sabiny-stam waar Kiprotich
en ook Oeganda's andere topatleet
Moses Kipsiro toe behoren, is wilwel
identiek aan het Kalenjin-volk in
Kenia, de stam van de nummers twee
en drie van de olympische marathon
van Londen. Abel Kirui en Wilson
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Kipsang. De laatste liep in Londen
onder z{in derde naam, die om het
allemaal nog ingewikkelder te
maken ook Kiprotich luidt.
Na enkele kilometers over een glib-
berige modderweg bereiken we
huize Kiprotich. "Ik heb geen par-
keerplaats," verontschuldigt Stephen
zich. Auto's komen hier zelden. Ziin
moeder, twee kinderen en vïouw
Patricia begroeten hem enthousiast.

"Mensen vinden dat ik maar een
andere wouw moet nemen, omdat
een marathonwinnaar niet gezien
kan worden met een dame die geen
Engels spreekt," zegt Kiprotich ver-
ontwaardigd. "Wat een onzin! Ze
hield van me toen ikeen arme cipier
was, en nog steeds nu ik een kam-
pioen ben. Ik laat haar niet vallen,
daarvoorhoud ik te veelvan haar.,'
Zodra h{j een auto gekocht heeft,
neemt hii het gezin mee op vakanrie,
bezweert hij. "Patricia is nogjong,
net als ik. Misschien stuur ik haar
weer naar school."
We besluiten de volgende dagweer
af te spreken. "Als ikeen nieuwhuis
gebouwd heb kan je blijven slapen,
maar deze woning is erniet geschikt

voor." Stroom krijgt hij
van een klein zonne-
paneelophetdak;
regenwaterwordt
opgevangenvoor

hetwassen.

Het is al een uurlichtwanneer
Kiprotich om twintig over zeven
's ochtends de telefoon opneemt.
"Ik sliep nog, ik heb alweer niet ge-
traind vanmorgen " zegt h!j. ..Een

van de problemen is dat Oeganda
nauwelijks trainingsfaciliteiten heeft.
We hebben hoogte, maar er zifn hier
weinig goede wegen. Ik loop over
modderpaden, maar eigenlijk zou_
den ze van een steviger ondergrond
moetenzUn."
Er is ook geen stadion op hoogte, met
een 400 meter-baan. Voor trainingen
reist Kiprotich naar het Keniaanse
plaatsje lten, waar een ftainings-
centÍum ligt compleet met goede
kleedruimten, looppaden en een
zwembad. Het werd opgezet door
Lornah Kiplagat, Nederlandse van
Keniaanse komaf, en haar trainer/
echtgenoot Pieter Langerhorst.

"AIs we in Kenia trainen, dan weet
de Oegandese overheid niet eens
waar we ziin." Toch is hii mild over
de Oegandese sportbond, die veel
kritiek kreeg toen bleek dat het meer
officials dan atleten naar de Spelen

STEPHEN KIPROTICH

,MENSEN 
VINDEN DAT IK EEN

ANDERE VROUW MOET NEMEN,
OMDAT EEN MARATHONWINNAAR

NIET GEZIEN KAN WORDEN MET EEN
DAME DIE GEEN ENGELS SPREEKT'

van Londen had gestuurd, waarbjj
de bobo's ook nog eens veel hogere
dagvergoedingen ontvingen dan de
atleten. "Tja, maar zij zaten niet in
het olympisch dorp, dus hadden ze
wellicht ook meer nodig,,' oordeelt
Kiprotich. Oegandese olympiërs
kregen een dagvergoeding van
55 euro van hun regering.

"Wat we ook missen zijn goede medi
sche voorzieningen," aldus Kiprotich.

"Wanneerwe een blessure hebben,
kunnen we nergens terecht. Geluh
kig train ik in Kenia waar soms wel
een goede sportarts komt."
Geoffrey Chelanget, zijn twintig-
jarige trainingsparrner, zit bif het
gesprek en knikt. Hij had minder
geluk. "Ik ben tweejaar geblesseerd
geweest, maar er is geen geld of
expertise om er iets aan te doen.
Toen ikme na lange tijd weerbeter
begon te voelen, ben ik maar weer
begonnen met trainen."

Maar er is hoop. Na de olympische
overwinning beloofde president
Museveni niet alleen een geldbedrag
voor Kiprotich en een huis voor diens
ouders, maar ook een stadion in het
stadje Kapchorwa, de hoofdplaats
van zijn thuisdistrict dat 1.800 meter
boven zeeniveau ligt. "En nu maar
hopen dat hij zgn belofte nakomt,"
aldus Kiprotich. "Eerder beloofde de
president een huis en een stadion
aan Kipsiro, maar daar heeft hii rot
nu toe niets van gezien."
Ondertussen hoopt Kiprotich weer
snel in training te gaan. "Ik ben gere-
geld eregast blj van alles. Laatst nog
b{j een marathon in Guangzhou, in
China. Het wordt hoog tijd dat ik
weer eens serieus ga trainen. Ik zal
met miy'n manager overleggen voor
welke marathon ik me ga inschrijven.
Dat zal er één volgend jaar worden.
Rotterdam? Wie weet, Nederland
zou leuk ziin, maar ik beloof niets." o

NUSPORT I 61


