
11
vrijdag 7 maart 2008

reportage
metro

M
inimaal 9
centime-
ter hoog en
maximaal
1,5 centi-
meter
breed. Sti-

lettolaarzen zijn uit den boze
en als je schoenen zijn vastgebon-
den met tape word je ook gedis-
kwalificeerd. Sjoemelen is abso-
luut onmogelijk want er wordt
zeer serieus gemeten en iedereen
die er ook maar één millimeter
naast zit wordt rücksichtslos naar
huis gestuurd. De eisen zijn dit
jaar weer streng. Maar oefening
baart kunst. Hopelijk gaat dat
voor mij vandaag ook op. In de
English Ballet School op de
Amsterdamse Waverstraat, even
voorbij de PC, brengt docente
Mona je in anderhalf uur tijd de
fijne kneepjes van het stilettoren-
nen bij, zo wist ik toevallig. Pre-
cies één week voor de finale
stond ik dus optimistisch te hup-
pelen over een minicatwalk, afge-
wisseld door allerhande tips om
mijn kans op succes te vergroten.
Op je tenen rennen bijvoorbeeld
en kranten voor in je schoenen
proppen. En dé gouden tip van
Mona: een tweede huidje van
Compeed, ook interessant voor
shopping-activiteiten buiten de
PC.

Daar staan we dan; met z’n
allen keurig opgelijnd in vakken.
Ik en mijn honderdvijfentwintig
concurrentes. Uit vijf verschillen-
de steden in Nederland hebben
zij een plekje in de mega-lange
witte limousine weten te bemach-
tigen. Sommigen op safe in jog-
gingpak en thermohemd; duide-
lijk azend op die 10.000 euro.
Anderen hebben er meer werk
van gemaakt en gaan voor de
beste outfit of de mooiste schoe-
nen, want ook daar worden van-
daag prijzen voor uitgeloofd. Zelf
zit ik er een beetje tussenin.
Wegens tijdgebrek zit mijn knie-
blessureband gewoon lekker
charmant over mijn panty heen.

Ondanks visioenen van superval-
se bitches die elkaar de haren uit
het hoofd trekken en de ogen uit-
krabben om maar te winnen, valt
de sfeer vlak voor de start hon-
derd procent mee. Misschien
bevind ik me toevallig in een vre-
delievende hoek, maar binnen de
kortste keren sta ik met een deel-
neemster uit Antwerpen gezellig
te beppen over schoenen. Nog vijf
minuten en dan is het zo ver.
Gelukkig maar, want om mij
heen zie ik steeds meer kippenvel
en blauwbekkende meisjes.
“Heeft iedereen de Glamour bij
zich?”, roept één van de organisa-
toren. “Laat hem maar zien!”. Alle
handen gaan de lucht in. “Zijn jul-
lie hakken hoog genoeg?” En hon-
derdvijfentwintig benen gaan
braaf de lucht in. 

Dan wordt eindelijk het start-
sein gegeven. Meteen scheiden de

fanatiekelingen zich af van de
hobbyisten. “Op je tenen blijven
lopen, niet vallen nu, gewoon
doorgaan”, schiet nu vooral door
mijn hoofd. Als ik bijna op de
helft ben, slaat het noodlot toe.
Het is niet ik zelf die onderuit
gaat, maar het is mijn rechter-
schoen die van mijn voet afvliegt
en metershoog de lucht in schiet.
Shiiiiiitt, daar gaat mijn dagje PC-
shoppen. En dat onder het toe-
ziend oog van Bracha van Does-
burgh, Hanna Verboom en andere
hippe BN’ers die zoiets natuurlijk
nooit zou overkomen. Als ik van-
avond maar niet op RTL-Boule-
vard kom.” De winnares is een
frisse blonde meid uit Veenen-
daal, die wel allebei haar schoe-
nen aanhield. Maar ook ik krijg
mijn ‘five minutes of fame’. Als ik
met een glaasje champagne sta te
poseren voor de Metro-fotograaf,

word ik wel vier keer aangezien
voor dé winnares. “Hoe heb je dat
geflikt, zo snel?” en “Wat ga je
allemaal kopen in de PC?” Als ik
uitleg dat ik maar een eenvoudige
Metro-verslaggever ben die haar
rechterschoen is verloren, zijn ze
snel weer weg. 

SANNE VAN DER MOST

Metro-verslaggever Sanne van der Most kort voor start van de Stilettorun.
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Doubledutch Events geeft workshops
stilettorennen in Utrecht en Amster-
dam. Kijk op www.doubledutch -
events.com

Klaarstomen voor 2009?

Met tienduizend euro in je zak shoppen in de allerduurste

winkelstraat van Nederland; daar was het allemaal om te doen. En

natuurlijk ook om de fun; want wanneer krijg je nu de kans om op

torenhoge stiletto’s te sprinten over een autovrije PC Hooftstraat? Van

de duizend deelneemsters in de voorrondes konden er helaas maar

honderdvijfentwintig een plek in de finale bemachtigen.

Metroverslaggever Sanne van der Most was één van de gelukkigen. 

Metro rent de Stiletto Run: 
five minutes of fame in PC Hooft
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