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Hardlopen hoef je niet te leren. Toch? Je bent tenslotte al begon-
nen, of gaat dat binnenkort doen. Hoe moeilijk kan het zijn: een 
paar hardloopschoenen aan, en gaan. Lees verder en ontdek dat er 
toch nog wat te leren valt.

Hoe ziet jouw hardloopsessie eruit?
Hardlopen kan iedereen. Maar net als elke andere nieuwe sport of activiteit, moet je deze wel leren. 
Al is het maar omdat je er dan langer en meer plezier van hebt. Zeker wanneer je zonder hardloop-
trainer loopt, is het handig om te weten: waar bestaat een goede hardlooptraining uit? 

1 Start: warming up
Het is zinvol en belangrijk om je lichaam voor te bereiden op het hardlopen. Dit helpt vervelende 
blessures voorkomen. Wees niet bang dat je kostbare energie verspilt: een goede warming up is niet 
vermoeiend, het is echt even een opwarmer. 

Expert feit
‘Tijdens de warming up loopt je hartslag langzaam op en pompt je hart harder. Gevolg: goed doorbloe-
de spieren, met meer zuurstof. Hierdoor functioneren je spieren beter en zijn deze minder kwetsbaar 
voor blessures.’ (sportarts Mirjam Steunebrink)

Korte & lange warming up 
Start je net met hardlopen, dan is een paar minuten stevig doorwandelen of dribbelen en wat rekken al een prima 
begin. Wil je een volledige en echt goede warming up? Doe dan ook: rekoefeningen, actieve oefeningen, loopscholing 
en een aantal versnellingen . Train je bij een club, dan leert de trainer je eindeloos veel warming up-oefeningen die bij 
jou passen. Met onderstaande simpele oefeningen kun je thuis zelf aan de slag. 

HARDLOPEN EN TRAINEN

AAN DE SLAG
Deel 01
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Let op!
Voor elke oefening geldt wel: twijfel je of je deze goed uitvoert? Zoek dan naar een instructie-video op internet, 
vraag een ervaren hardloper of nog beter: zoek een hardloopgroep met professionele trainer met de clubzoeker op 
hardlopen.nl.

Expert tip
‘Rek nooit zo ver dat je pijn voelt. Natuurlijk moet je wel rek voelen. Dat gevoel wordt na verloop van vijf 
tot tien seconden minder, dan kan je de beweging vijf tot tien seconden iets verder doorvoeren.’ (sport-
fysiotherapeut Aalbert Mintjes)

2 Hardlopen: het echte werk
Experts noemen dit deel de kern van de training. En dat is het ook. Dit is waar het om gaat: namelijk 
hardlopen. Een kerntraining op maat, vind je hier niet, ga daarvoor naar een hardloopclub. Daar va-
rieert een hardlooptrainer met steeds weer andere kerntrainingen. Hieronder krijg je wel antwoord 
op basis hardloopvragen waar bijna elk beginnende hardloper tegenaan loopt.

Hoevaak? 
Heb je de smaak te pakken en ben je lekker fanatiek? Dan wil jij misschien wel elke dag hardlopen. ‘Niet doen,’ 
zegt gerenommeerd hardlooptrainer Rob Veer. ‘Rustdagen zijn van groot belang, zelfs voor topsporters, dus zeker 
wanneer je net start. Twee trainingen per week zijn genoeg, en dan heb je ook voldoende tijd om twee rustdagen 
tussen je trainingen in te plannen.’ 

De eerste trainingen zijn voor veel lopers best lastig, doe het dan echt rustig aan, wissel wandelen en 
hardlopen af en belangrijk: blijf gaan, hou je regelmaat van zo’n twee keer per week lopen. Het duurt 
gemiddeld vier tot zes weken voordat je merkt dat het lopen iets makkelijker gaat. Volhouden dus.

 

3 Cooling down: laat je lichaam tot rust komen  

Onthoud: rusten = ook trainen

Hoe snel? 
Je wilt vooruit gaan als hardloper. En daarvoor is een bepaalde inspanning nodig. Welke inspanning dat 
precies is ofwel welk tempo, hangt af van jouw niveau. In het algemeen geldt: zorg dat je vermoeid raakt 
tijdens een training, maar zeker niet te.

• Start langzaam, bouw je snelheid op
• Voel je voldaan en fris, en niet uitgeput na een training 
• Wissel je wandelen en hardlopen af tijdens je training? Heel slim. Ga dan wel voor een snelle cadans, 
 de frequentie waarin je voeten de grond raken, ‘je stapsnelheid’. Als je kunt zingen, ga je te langzaam. 
 Hijg je, ga je te snel.

Hoe ver? 
Hoe verleidelijk het ook is: zelf direct uittesten hoelang je kunt hardlopen, is geen goede start. Hou je aan je 
hardloopschema. En denk in minuten, niet in kilometers. Die afstand komt wel, net als dat tempo. Werk eerst 
aan kracht, uithoudingsvermogen en zorg dat het hardlopen onderdeel wordt van je week. 

Wanneer? 
Het beste tijdstip om hard te lopen bestaat niet en is heel persoonlijk. Het hangt onder andere af van jouw 
dagprogramma en energie gedurende de dag. Wel een leuk feitje: ruim 60 % van de lopers gaat tussen 17.00 
uur en 21.00 uur ’s avonds. Slechts 21 % gaat vóór 10.00 uur ’s morgens. Heb je nog geen voorkeur of ritme 
gevonden? Probeer een aantal trainingen op allebei de tijdstippen uit en kijk wat het beste voor jou werkt. 

Waar op de weg?
Loop je op de openbare weg, ken dan je plaats. Dat is meestal de linkerkant van de weg, zodat je het tege-
moetkomende verkeer kunt zien. En ga er voor de zekerheid van uit, dat anderen jou niet zien. Anticipeer zelf 
dus goed.
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Na het hardlopen is het verstandig om een goede cooling down te doen. Al is het maar vijf minuten stevig wan-
delen. Zo krijgt je lichaam de tijd om tot rust te komen en afvalstoffen zoals melkzuur af te voeren. Daarmee 
voorkom je spierpijn en stijfheid. Ook belangrijk: je hartslag zakt geleidelijk naar een normale hartslag in rust. 

Expert tip
‘Doe dynamische en statische rekoefeningen, maar niet te intensief of te lang. Tijdens het trainen ont-
staan kleine, nuttige scheurtjes in je spieren waardoor je spieren kunnen groeien. Maar deze wil je niet 
erger maken.’ (sportfysiotherapeut Aalbert Mintjes)

“
”
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Jouw hardloopschema & logboek
Hang dit hardloopschema en -logboek op je koelkast, badkamerspiegel of plak ‘m in je 
agenda. Begin je zonder een schema? Dan is de kans groot dat je hardloopschoenen na 
een aantal maanden weer in de kast blijven liggen. Het afvinken en bijhouden motiveert je 
om door te gaan en geeft je inzicht in je inspanningen. Na een korte tijd zie je al terug hoe 
jij in vorm bent gekomen. Een betere motivatie bestaat er niet, toch?

Rusten = ook trainen
Rustdagen zijn minstens zo belangrijk als trainingsdagen. Dan herstellen je spieren en worden deze sterker. Je li-
chaam werkt hard om zich aan te passen aan jouw nieuwe sportieve leefstijl. Volgen jouw trainingen elkaar te snel 
op? Dan word je niet sterker en kun je zelfs last krijgen van blessures. Neem daarom zeker drie rustdagen per week. 
Die dagen kun je wel wandelen of bijvoorbeeld zwemmen als je liever niet helemaal stilzit.

Expert tip: 
‘Elke keer als je traint, breng je kleine beschadigingen aan je spieren aan. Je lichaam reageert daar-
op door sterker te worden. Niet alleen spieren maar ook je banden en pezen worden sterker. Maar 
daarvoor heb je wel rust nodig.’ (Hardlooptrainer Rob Veer)

Wanneer ben je klaar voor welke afstand? 
Doelen en dus wedstrijden motiveren veel lopers om te blijven trainen. Maar wanneer ben jij nu klaar voor een wed-
strijd? En welke afstand is dan verstandig? Uiteraard hangt dat van verschillende factoren af. Maar er zijn wel algeme-
ne richtlijnen die je houvast geven. 

In het schema is een onderscheid gemaakt in de minimale ervaring die jij als loper moet hebben. Hoe lang je aan een 
stuk, dus zonder te wandelen, kunt hardlopen. En hoe vaak jij per week traint. Gebruik het schema om te zien waar jij 
staat en waar je naar toe moet werken.

Varieer erop los
Variatie tijdens het hardlopen is leuk en tegelijk goed voor je lichaam. Het is echter verleidelijk en logisch, om als 
beginnende hardloper steeds (bijna) dezelfde training te doen. Een fijn tempo, een haalbare afstand en een bekend 
rondje waarvan je elke bocht kent. Je begrijpt het al: het is nu tijd om die gewoontes te doorbreken. 

Tempo & afstand 
Wandelen, dribbelen en joggen. Om te leren hardlopen, moet je veel en vaak van tempo wisselen. Met wandelen 
versterk je bijvoorbeeld je spieren en botten, zonder dat je deze teveel belast. En de tempowissels vergroten weer je 
uithoudingsvermogen. Daag jezelf uit en wissel snel en kort af met lang en rustig.

Training
Op verschillende manieren trainen, heeft eindeloos veel voordelen. Zo word je sterker en sneller en neemt de kans van 
stoppen met hardlopen enorm af. Een heel simpele manier van variëren: wissel rustige duurlopen met een constant 
tempo eens af met een wisselend tempo. Ook vaartspelen, intervaltraining, snelheidstraining en heuveltraining zijn 
enorm goed en leuk. Een trainer is hierbij, zeker in het begin, echt nodig.  

Door naast twee keer per week te lopen ook bijvoorbeeld één keer in de week te fietsen of zwemmen, word je nog 
fitter, help je blessures voorkomen en herstel je sneller.

“
”

Afstand

5km

10km

15km of 10EM

halve marathon

marathon

Minimale ervaring

 12 weken

24 weken

36 weken

1 jaar

1,5 jaar

Non-stop hardlopen

30 minuten

1 uur

1,5 uur

2 uur

3 uur

Trainingen per week

2

3

3

3-4

3-4

DOWNLOAD 
HET SCHEMA
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Sport discipline
 
Het is een goed idee om hardlopen af te wisselen met een heel andere discipline, ook wel cross-trainen ge-
noemd. Door alternatieve sporten word je (nog) fitter, help je blessures voorkomen en herstel je sneller. En bij 
loopblessures is het dé manier om niet helemaal stil komen te staan. Soms is het verstandig om, voordat je 
meer of verder gaat lopen, wat gewicht te verliezen of sterker te worden door er een sport naast te doen die je 
gewrichten niet belast. Slimme disciplines ter afwisseling van het lopen zijn bijvoorbeeld fietsen, zwemmen, 
spinning of trainen op specifieke apparaten in een sportschool zoals het roeiapparaat of de elliptische trainer. 
Maar hoe pak je het cross-trainen aan als beginnende hardloper? Een paar richtlijnen:

‘Je lichaam past zich constant aan, aan de ondergrond en onregelmatigheden waarop je loopt. Je hou-
ding, zwaartepunt en balans veranderen en daarmee de werking van je spieren. Het lichaam werkt als 
een veersysteem waarbij ons lichaam zich al na één pas op een andere ondergrond aanpast in been-
stijfheid en balans,’ trainer en hardlopen.nl expert Rob Veer.

Voordelen variëren van route en ondergrond

• Voorkomt onevenwichtigheden in je lichaam 
• Blessurekans neemt af
• Goed voor de ontwikkeling van je motoriek
• Je lichaam wordt sterker
• Ga hardlopen buiten de gebaande paden en voel je je vogelvrij

Hoe varieer je route & ondergrond? 
Loop je altijd op het harde asfalt? Ga eens naar het groen, een park is al prima. Hier zijn genoeg verharde fiets- en 
wandelpaden. Maar loop er ook eens een stukje over het gras, een modder- of grindpad en ervaar het verschil in be-
lasting en ervaring. Kun je af en toe in het bos lopen, dan heb je helemaal volop keuzes in ondergrond en een totaal 
andere beleving. Een andere en simpele makkelijke manier om je routine te doorbreken: loop je vaste route om de 
week in de omgekeerde volgorde. Kleine variaties maken al een groot verschil.

Route & ondergrond

Je kunt al je kilometers wegtikken op asfalt, beton of tegels. Of misschien zweer jij juist bij onverhard in het groen. 
Wat je voorkeur ook is, één ding is zeker: altijd dezelfde route lopen, is geen goed idee. Kies daarom regelmatig voor 
een andere route en ondergrond.

Intensiteit

Inspanning is geen leidraad: je tem-
po en hartslag tijdens het hardlopen 
zijn heel anders dan tijdens bijvoor-
beeld zwemmen. Loop je normaal 30 
minuten hard op een comfortabel 
tempo, zwem dan ook dezelfde tijd 
met dezelfde inspanning.

Frequentie 

Overdrijf niet. Ben je niet gebles-
seerd, vervang dan maximaal 30 % 
van je wekelijkse loopkilometers door 
een andere sport. In praktijk zal dit 
voor beginnende lopers betekenen: 
loop je 2 à 3 x per week, kies dan voor 
1 alternatieve training per week.

Professional 

Zoals met elke nieuwe sport, ga niet 
direct zelf aan de slag maar laat je – 
desnoods eenmalig –  adviseren door 
een professioneel trainer. Hij kan de 
exacte invulling van de training ook 
goed aanpassen aan jouw hardloop-
schema- en doel.

“
”
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Tip voor route-variatie
Een andere route lopen? Je hoeft niet vanaf huis te vertrekken. Heb je de tijd pak dan eens de fiets, auto of het OV en 
start vanaf daar. Of vraag iemand je op weg naar huis eerder uit de auto zetten en dan loop het laatste stuk(je) terug 
naar huis.

Hardlooptechniek- en houding 

Expert tip
Rob Veer: ‘Met een goede looptechniek, loop je efficiënter. En hoe efficiënter je loopt, hoe meer snel-
heid je kunt maken met dezelfde hoeveelheid energie.’ Ofwel: je wordt minder snel moe. De kans is 
ook groot dat je met een goede looptechniek blessures voorkomt. Een professioneel hardlooptrainer is 
hierbij onmisbaar. Deze ziet bijvoorbeeld hoe je loopstijl is, of je een bepaalde oefening correct uitvoert 
en voorkomt dat je nieuwe bewegingen verkeerd aanleert. Doe nu zelf alvast je voordeel met een korte 
houding-checklist.

Hardloophouding checklist 

• Ontspan je schouders, trek deze niet op. Schud ze af en toe even los.
• Neem je armen goed mee: beweeg vanuit je schouders van voor naar achter, 
 niet teveel zijwaarts.
• Houd je ellebogen in een hoek van negentig graden.
• Probeer zacht te landen: voorkom harde, zware klappen op de grond
• Probeer terug te kaatsen door grondcontact met voet kort te houden, en niet 
 blijven ‘plakken’ op de grond
• Je romphouding is rechtop, iets voorover
• Kijk tijdens het lopen recht vooruit, dan blijft je hoofd ook rechtop. Blik op de 
 horizon!

DOWNLOAD 
WHITEPAPER

LINK NAAR 
VIDEO’S

“
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Wil je meer informatie over de juiste loophouding bekijk dan 
verschillende video’s op onze website of download onze white-
paper over hoe je je looptechniek kan verbeteren.



10

“
”

Hardlopen in alle seizoenen
Hardlopen kan het hele jaar door wanneer je rekening houdt met de elementen van ons land.

Tegenwind 
Pas je tempo aan, hou het rustig. Bij harde wind telt je inspanning, niet je snelheid of afstand. Verkort je pas: snelle 
korte passen zijn effectiever dan lange grote passen. Leun een beetje met de wind mee, zo beperk je energieverlies. 
Pas je ronde eventueel aan en eindig zo met wind mee. Kom op adem waar het kan, bijvoorbeeld tussen bomen of 
huizenblokken die de wind opvangen. Tot slot: de wind geeft je een uitdagende natuurlijk intervaltraining, baal dus 
niet maar profiteer van de oer-Hollandse natuurkrachten. 

‘Lopen tegen de wind vergt extra inspanning. Van je benen en van je longen. Je tempo daalt flink, en je 
loopt langzamer dan normaal. Dus de wind stelt ook je mentale kracht op de proef.’(trainer Rob Veer)

Felle zon 
Lopen tempratuur en zonkracht flink op? Draag dan luchtige kleding en eventueel een petje, zonneklep en zonnebril 
(lees alles over gear in elk seizoen op pagina 33). Smeer je onbedekte huid in met een voor jou goede UV-factor(ver-
geet de achterkant van je schouders en armen niet!). En net zoals bij zonnebaden geldt voor hardlopen hetzelfde 
advies: vermijd de zon tussen 12.00 en 15.00 uur. 

Regen 
Rob Veer: ‘Hardlopen in de regen zorgt vooral voor een mentale drempel. Regen is niet slecht voor je training, het is 
vooral van invloed op de beleving, niet op het rendement van je training. En af en toe in de regen trainen hoort er 
bij, zeker als je met een schema traint. Regelmaat is belangrijk, dus dat betekent in Nederland dat je ook in de regen 
moet trainen. Zijn de omstandigheden extreem en word je ondanks je kleding niet goed warm? Stop dan.’ 

Gladheid door ijzel of sneeuw
Vertrouw je de gladde wegen niet, neem dan geen risico en probeer de loopband eens uit. Een proefabonnement- of 
les kan jou al door die paar gladde weken heen helpen. Loop je bij een club? Trainers kennen vaak de plekken waar 
het niet glad is én technieken die je helpen voorkomen uit te glijden. Of ze gaan voor de baan.

Hardlopen in de wind 
                                   hoort bij buiten lopen

               Van water en een beetje modder, 
krijg je helemaal niks.



11

HARDLOOPJARGON

Intervaltraining

Vaartspel 

Hersteltempo

Joggen

Dribbelen 

Duurloop(tempo)

Tempoduurloop

Snelheidstraining

Heuveltraining

Actieve oefeningen

Loopscholing

Cross training

afwisselen van lopen op hoog tempo versus een rustig tempo 

een invulling van een intervaltraining 

wandelen of rustig joggen met als doel je hartslag verlagen en weer 

voldoende op kracht komen

hardlopen op een duidelijk rustiger tempo dan dat je aankan. Kan 

onderdeel zijn van warming-up of cooling-down

 heel rustig looptempo met kleine stapjes, voeten wikkel je (overdreven) 

goed af, armen bewegen ontspannen mee. Kan onderdeel zijn van 

warming-up of cooling-down

een tempo waarop je de afstand die jij in één keer kan lopen goed 

volhoudt, deze training doe je om die afstand uit te bouwen

zie duurloop(tempo) maar dan op een hoger tempo

tempoduurloop of onderdeel van interval

omhoog en naar bedeneden lopen van kleine en grote heuvels. Omhoog 

-> zwaartekracht -> krachtiger afzetten. Naar beneden -> zwaartekracht 

-> hardere landingen.

oefeningen tijdens de warming up om je spieren actief te krijgen

oefeningen om de looptechniek efficiënter te maken 

een sport, hardlopen afwisselen met heel andere disciplines
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Brenda Frunt (36) begeleidt als sportdiëtist onder an-
dere (top)sporters op het gebied van voeding en vita-
liteit. Zij is schrijfster van de sportkookboeken ‘Goud 
op je bord’ deel 1 en deel 2, deze schreef ze samen 
met Erik te Velthuis, chefkok van Sportcentrum Pa-
pendal. Brenda is voedingsexpert bij AV Prins Hendrik 
in Vught, waar ze voorheen zelf ook trainde, in die tijd 
liep ze ook twee marathons uit. Nu als moeder van 
drie jonge dochters loopt ze zelf twee keer in de week 
een rondje van zo’n tien kilometer, het liefst op onver-
harde trails in de natuur.  

Groentechallenge

‘Er is geen land in Europa waar consumenten zo weinig groenten en fruit eten als Nederland. We eten gemiddeld niet 
meer dan 131 gram groenten en 113 gram fruit per dag’ (red. de bron van Brenda Frunt, voedingsexpert is groenken-
nisnet.nl). Brenda: ‘Je hebt vast wel eens gehoord dat je 250 gram groente en 2 stuks fruit zou moeten eten. Ik doe er 
nog een schepje bovenop: eet minimaal 400 gram - en liever nog 500 gram - groente per dag en 2 stuks fruit. Ga je 
de groentechallenge met mij aan?

‘90% van het gelukshormoon serotonine wordt in gezonde darmen aangemaakt’ 

Zoveel groente?!
Waarom zoveel groente? Brenda: ‘Om te beginnen: door de grote hoeveelheid vezels knappen je darmen enorm 
op. Voedingsvezels kun je zien als een kweekbodem voor gezonde darmbacteriën. Door de goede darmbacteriën te 
helpen, kunnen zij zich weren tegen de schadelijke darmbacteriën en helpen ze jou in ruil daarvoor gezond te blij-
ven. Daarnaast wordt 90% van het gelukshormoon serotonine in (gezonde) darmen aangemaakt. Een goede darm-
gezondheid helpt dus bij het verbeteren van je humeur (mocht dat nodig zijn) of het verminderen van depressieve 
klachten.’

Varieer
‘Dat variatie van vitaminen en mineralen goed is, heb je vast ook al eens gehoord. Je lichaam heeft dit nodig om te 
kunnen functioneren. Het is daarom belangrijk om volop variatie aan te brengen in je voeding zodat je veel verschil-
lende stoffen binnenkrijgt. Een geschiedenislesje: de vroegere jager en verzamelaar at ongeveer 3.000 verschillende 
planten per jaar. Hij verzamelde in de natuur wat hij tegenkwam. Tegenwoordig eten we 
gemiddeld 30 verschillende planten per maand. Het standaard Nederlandse voedings-
patroon laat ook weinig ruimte voor variatie: twee maaltijden per dag bestaat uit brood 
en ’s avonds vullen we de aardappelen, rijst of pasta aan met 100 tot 150 gram groente. Ik 
daag je uit om daar verandering in aan te brengen met de groentechallenge. 

Ga de challenge aan en eet in 30 dagen 80 verschillende soorten planten. Dit zijn groenten, fruit, kruiden, specerijen, 
noten, zaden, pitten, granen en olijven. Schrijf alle verschillende soorten planten op die je eet. Eet je elke week iets 
met broccoli, dan schrijf je die maar één keer op. Op het formulier staan ook een heleboel verschillende soorten  uitge-
schreven om je op weg te helpen. Je kunt prima brood blijven eten, maar in de praktijk merk je misschien dat het erg 
moeilijk is om dan aan 80 verschillende soorten planten te komen. Bijkomende uitdaging is dan ook: laat het brood 
wat vaker achterwege en eet daarvoor producten waar je darmen blij van worden.
‘Twee belangrijkere tips: eet minimaal 400 gram groente per dag en varieer zo veel mogelijk.’ 

Zoals Michael Pilarczyk zo mooi zegt: ‘Leef je mooiste leven’. Hieraan zou ik willen toevoegen: 
                                                                                  ‘Leef ook je vitaalste leven’! (Brenda Frunt, voedingsexpert)

Expert voeding
BRENDA FUNT - 
VOEDINGSEXPERT

Expert

“
”

DOWNLOAD 
DE CHALLENGE
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VOEDINGSQUIZ

Wat is de beste (dus niet de lekkerste) maaltijd om een goede avondtraining op te lopen?

A. boerenkool met worst

B. witvis, worteltjes en aardappelpuree

C. tosti ham/kaas

Juiste antwoord: B
Neem bij voorkeur 2 tot 3 uur voor je training de laatste grote maaltijd. Boerenkool met worst doet 
er zo’n 8 uur over om verteerd te worden. Dus kies voor een lichte maaltijd met groente.

Wat drink je tijdens een duurloop van 1 uur en met een buitentemperatuur van 15 graden?

A. niets

B. isotone sportdrank

C. water
Goede antwoord: A
Bij die temperaturen is het niet nodig om extra vocht binnen te krijgen. Zorg er wel voor dat je 
overdag voldoende hebt gedronken. Na de training drink je water of thee (zonder suiker).

Wat kun je het beste doen wanneer je regelmatig darmklachten ervaart tijdens het lopen?

A. Niks eten voor de training

B. voldoende water en koffie drinken gedurende de dag

C. veel groente eten gedurende de dag

Juiste antwoord: C
Je darmen bevatten zo’n 1,5 kilo aan bacteriën. Door groente te eten help je de goede darmbacte-
riën doordat zij vezels uit o.a. groenten en fruit fermenteren. En zo kunnen zij zich weer weren 
tegen de schadelijke darmbacteriën. In ruil daarvoor helpen ze jou gezond te blijven. Samen met 
voldoende water drinken (juist geen koffie) kan je darm zich eventueel herstellen en kun jij zo van 
je darmklachten afkomen. Natuurlijk zijn er individuele verschillen en is het soms nodig om een 
specialist te bezoeken bij aanhoudende klachten. 
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HARDLOPERS EN VOEDING

GEZOND OP PAD
Deel 02

“
”

Starten met hardlopen is voor velen ook het startpunt van een ge-
zondere leefstijl. Voeding speelt daarin een centrale rol. Het ideaal-
plaatje is simpel: hoe meer je traint, hoe meer behoefte je hebt aan 
gezonde en voedzame producten. Maar de praktijk is anders. Het 
kost moeite om je eetgewoonten zodanig aan te passen, dat deze 
jouw hardloopinspanningen ondersteunen. En dat niet alleen: je 
hebt misschien nog wel vragen over de momenten waarop je moet 
eten; voor, tijdens en na het hardlopen? Wat kun je beter wel of 
just niet eten voor het lopen? Laat je inspireren en adviseren over 
voeding en hardlopen door onze experts en ervaringsdeskundigen.

Basisvoeding van een hardloper
Koolhydraten, eiwitten en vitamines. Loop-brandstof, spieropbouw en -herstel. Hoe zit het nu pre-
cies? Wat zijn de pijlers van een goed voedingspatroon voor beginnende hardlopers? 

1 Koolhydraten
Koolhydraten zijn één van de belangrijkste energiebronnen tijdens het hardlopen. Het lichaam slaat 
koolhydraten op in de vorm van glycogeen in de spieren, deze voorraad gebruik je tijdens het lopen. 
Ga voor varianten met langzame afgifte zoals havermout, zilvervliesrijst, volkoren pasta en brood 
maar ook zoete aardappel is bijvoorbeeld een goede. Sportdiëtist Brenda Frunt voegt daar aan toe: 
‘De meeste Nederlanders eten vaak en relatief veel koolhydraten, ze hebben dan ook geen extra’s 
nodig nu ze beginnen met hardlopen.

Koolhydraatarm-dieet? 
‘Je kunt je beter richten op een gezonde eet- en leefstijl dan een koolhydraatarm-dieet volgen. Denk daarom na over 
de soort koolhydraten die je eet. Laat de geraffineerde koolhydraten en suikers (koek, snoep, verse sapjes, witte pasta 
etc.) zoveel mogelijk staan en kies voor langzamere, volwaardige koolhydraten en volkoren producten: volkorenbrood, 
havervlokken, volkoren pasta, zilvervliesrijst, meergranenrijst.’ (Sportarts Mirjam Steunebrink)

Expert tip: 
‘Ga voor een gevarieerd dieet met onbewerkte producten, veel groenten en fruit, 
volle granen, vlees, vis, olijfolie, roomboter en eieren.’ (Sportarts Mirjam Steunebrink)

 Koolhydraat-
 hardloopregels:

• start met een volle tank

• aanvullen is pas nodig als 
 je langer dan een uur loopt
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2 Eiwitten 
Eiwitten zijn een onmisbare bouwstof voor hardlopers, deze zijn namelijk van belang voor een goed 
herstel. Wanneer je traint, komen er kleine (maar nuttige!) scheurtjes in je spieren. Om deze te repa-
reren heef je lichaam eiwitten nodig, en daardoor kunnen je spieren sterker worden.

Expert feit 
‘De aminozuren in eiwitten zorgen voor het herstelproces na trainen en bouwen de spiercellen weer op’, 
aldus Sportdiëtist Brenda Frunt.

Hoeveel eiwitten heb je nodig?
• Een gemiddelde Nederlander van 70 kg die niet sport heeft voldoende aan 
 0,8 gram eiwit per kilogram lichaamsgewicht = 56 gram eiwit per dag.

• Een gemiddelde Nederlander van 70 kg die hardloopt heeft tussen de 1,2 en 
 1,8 gram eiwit nodig per kilogram lichaamsgewicht = tussen de 84 tot 126 gram 
 per dag.

• Begin je net met hardlopen? Dan is gemiddeld 84 gram per dag voldoende. 
 Train je straks meer en intensiever, dan neemt je behoefte toe.

Dierlijke en plantaardige eiwitten

Tip
1 ei voorziet in ongeveer 10 procent van je dagelijkse behoefte aan eiwitten. De proteïnen in eieren zijn kwalitatief 
hoogwaardig en geven je spieren precies de herstel-brandstof die ze nodig hebben. In eieren zit ook 30% van je dage-
lijks aanbevolen hoeveelheid vitamine K, een vitamine die helpt om je botten gezond te houden.

Wil jij vandaag al simpel iets goed doen voor je lijf? Kies na je training voor een eiwitrijke snack of maaltijd.

Tip
Zalm is, net als ei, een goede bron van kwalitatief goede proteïnen. Zalm bevat veel omega-3-vetzuren, die een 
ontstekingsremmende werking hebben. Lekker op brood, of in een salade of pasta.

“
”

Ontbijt

• zuivel: kies voor kwark en skyr, deze bevatten meer  eiwit dan bijvoorbeeld yoghurt
• granen: kies voor havermout, dat bevat veel meer eiwit dan bijvoorbeeld cruesli
• extra’s: voeg een hand (ongebrande) noten toe

Lunch

• hartig beleg: kaas, kipfilet, kalkoenfilet hebben een relatief hoog eiwitgehalte 
• vegetarisch hartig beleg: gekookt of gebakken eitje op of naast brood
• veganistisch hartig beleg: notenpasta’s op brood, een salade met peulvruchten 
• glas halfvolle melk

Avondeten

Minder vlees is voor iedereen, zeker ook voor sporters een goed idee.
Goede vleesvervangers zijn bijvoorbeeld:

• 2 eieren, 100 gram peulvruchten, 2 handen noten met wat kaas 
• vegetarische burgers en andere vegetarische vleesvervangers zoals ‘kipshoarma’ en ‘gehakt’. 
 In elke supermarkt vind je een ruim assortiment kant-en-klaar.

Ben je een vleesliefhebber die niet zonder vlees kan? Eet dan 100 gram per maaltijd.

• toetje: kies een eiwitrijk zuivelproduct zoals magere kwark of skyr
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3 Vitaminen
Wat is nu goed en gezond en wat niet? Het aanbod van voedingsadviezen op internet is momenteel 
zwaar overspannen, dat maakt het niet makkelijker. Wie moet je nu geloven? Wat werkt, en wat 
niet? Op één punt zijn gelukkig heel veel experts het eens: vers en variëren. Volg je die uitgangspun-
ten, ben je al goed op weg. Wil je hulp en advies op maat, zoek dan een (sport)diëtist of voedingsex-
pert die bij je past.

Expert feit 
‘Een overschot aan vitaminen, mineralen en antioxidanten plas je niet altijd uit’ (Sportdiëtist Brenda 
Frunt)

Pillen slikken?
‘Voor het geval ik te kort kom, neem ik maar een extra multivitaminen’, is de meest voorkomende 
reden dat sporters een supplement gebruiken in mijn sportdieet-praktijk, vertelt Brenda Frunt. 
‘Maar een overschot aan vitaminen, mineralen, spoorelementen en antioxidanten plas je niet al-
tijd uit.’ Daarom adviseert Frunt: ‘Eet elke dag meer groenten, iets meer fruit en kies voor andere 
gezonde producten. Hierdoor heb je geen kans op overdosering, krijg je vitaminen, mineralen, 
spoorelementen en antioxidanten binnen van natuurlijke oorsprong. Overweeg je toch een sup-
plement te slikken, overleg dan met een voedingsexpert of je huisarts.’

Tip
Probeer minimaal 2 keer per dag een portie groente te eten. Bij de avondmaaltijd en bijvoorbeeld bij de lunch. 
Een salade of rauwkost op brood. Snackgroenten zijn ook een slim en lekker tussendoortje.

Ontbijtrecepten en snack-inspiratie
Of je nu gaat hardlopen in de ochtend of niet; het ontbijt moet voor iedereen elke dag voldoende energie geven om 
op te starten en de ochtend energiek mee door te komen. We geven je een paar inspiratie recepten als alternatief 
voor de Hollandse boterham, waar overigens ook niks mis mee is.

“
”

Ontbijtjes:

Havermout pap
Ongeveer 50 gram ongekookte havermout
Koken (of avond ervoor wellen) in (plantaardige)melk
Voeg naar smaak wat gezonde extra’s toe: fruit, zaden, noten

3 x pannenkoek
1 Havermoutpannenkoek 
Mix/blender ca 40 gram havermout, 1 banaan, 1 theelepel bakpoeder, scheutje (plantaar-
dige)melk en optioneel 1 theelepel kaneel. Zodra het een glad geheel is, bak je hiervan 
pannenkoekjes in een pan met olie.

2 Bananenpannenkoek 
Hiervoor heb je alleen eieren en bananen nodig. Mix circa 4 eieren en 2 bananen, en bak 
van het beslag pannenkoekjes. Schep met een (soep)lepel kleine hoeveelheden beslag 
voor kleine pannenkoekjes, anders kun je ze niet goed keren.

3 Herstel-eiwitten-pannenkoek
Mix of blender 150 gram havervlokken, 100 gram kwark, 100 ml (plantaardige)melk en 3 
eieren. Bak 6 pannenkoeken van het beslag en beleg eventueel met plakjes banaan. Voor 
een goed herstel, eet minstens 4 van deze pannenkoeken.
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Voordelen havermout: 

• vol voedingsvezels, je stofwisseling en spijsvertering 
 krijgen een boost
• hoge concentratie langzame en complexe koolhydraten, 
 je lichaam verteert deze in een laag tempo 
 waardoor je bloedsuikerspiegel niet piekt maar jij 
 jouw energie juist goed verdeeld krijgt
• bevat ook eiwitten, belangrijk voor herstel en opbouw 
 van spieren
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Tussendoortjes:

Fruit 
met mate: fruit bevat veel vitaminen, mineralen en vezels maar ook veel suikers. 

• Ben je een recreatieve hardloper? Eet dan maximaal 2 stuks fruit per dag 
• Loop je intensief en frequent? Ga dan voor 3 a 4 stuks fruit. 
• Varieer er op los, eet niet elke dag hetzelfde soort fruit. En vertrouw op je smaak: des te zoeter het fruit,   
 des te meer suiker het bevat.

TIP: 
Sinaasappels bevatten veel vitamine C dat spierpijn en spierschade vermindert.

Groente is super gezond en hiervan eet je bijna nooit teveel. Maak naast je gewone maaltijden elke dag een (mee-
neem) bakje met bijvoorbeeld cherrytomaatjes, worteltjes, komkommer, reepjes paprika, radijsjes eventueel met een 
zelfgemaakte yoghurtdip.

Crackers met bijvoorbeeld: kaas, notenpasta, avocado en eventueel rauwkost er bovenop.

Zuivelproducten zijn ideaal als tussendoortje. Ze bevatten veel eiwit en verschillende belangrijke vitamines, 
zoals B-vitaminen en calcium.

Ongebrande en ongezouten noten zijn gezond, deze bevatten veel goede vetzuren waaronder omega-3 
vetzuren, eiwitten en verschillende soorten mineralen. Hou 15 à 20 gram per dag aan. Voor de duidelijkheid: pinda’s 
zijn geen noten.

TIP: 
Noten, en met name amandelen, zijn een bron van vitamine E. Een antioxidant waar veel hardlopers een tekort aan 
hebben omdat het maar in weinig goede voeding zit. Als hardloper zou je eigenlijk minstens drie tot vijf keer per week 
een handje amandelen moeten eten.

Timing 
Ontbijt overslaan of niet? Hoe belangrijk is herstelvoeding? En hoe doe je het: avondeten en hard-
lopen? Hardlopers komen nog weleens voor een planningsuitdaging te staan. Met een paar simpele 
richtlijnen kom je een heel eind.

Eten: vlak voor & direct erna
Voor: Wil je nog iets kleins eten voor je gaat hardlopen, bijvoorbeeld na een dag werken? Kies dan voor gezonde 
koolhydraten, met weinig vet en vezels. Veel lopers gaan goed op een banaan. Eet wel minstens een half uur voor je 
gaat trainen, om darmproblemen onderweg te voorkomen. Denk ook logisch na: hoe groter het tussendoortje, hoe 
langer het verteren duurt.

Expert tip
Voorkom een rammelende maag door elke 4 uur iets gezonds te eten, zo houd je jouw energievoorzie-
ning op peil. Aanvullend adviseert sportdiëtist Brenda Frunt: ‘Wanneer je een zittend beroep hebt en 
je traint niet voor een marathon, kan het voor sommige mensen juist een aanrader zijn om het te hou-
den bij drie hoofdmaaltijden, dus zonder tussendoortjes. Dan ga ik er wel vanuit dat die maaltijden uit 
voldoende voedingsstoffen bestaan, ofwel: groente, fruit, eiwitten en gezonde vetten. Het fijne is dat je 
stofwisseling hierdoor rust krijgt, wat weer voor allerlei lichamelijke voordelen zorgt.’

Na: Neem een half uur tot maximaal een uur na je training een eiwitrijke snack of maaltijd, naast een gezond portie 
koolhydraten. Allebei stimuleren het herstelproces van je lichaam. Doe dit ook wanneer je ‘s avonds na je hardloop-
training trek hebt, en je merkt dat je gammel wakker wordt wanneer je ’s avonds niets meer eet. Dan is de glycog-
eenvoorraad in je spieren waarschijnlijk afgenomen. Een gezonde eiwitrijke snack bevordert je herstel. Nu vraag jij je 
misschien af: maar slaat m’n lichaam dat eten zo laat op de dag niet direct op als vet? ‘Nee, dat is echt een fabeltje,’ 
legt sportdiëtist Brenda uit. ‘Maar wanneer je geen trek hebt, slechts een kop thee drinkt en de dag na je training ge-
woon fit wakker wordt: hou het dan zeker daar bij. Hierdoor krijgt je stofwisseling rust en neemt je slaapkwaliteit toe.’

TIP: 
Voeg af en toe een lente-uitje toe aan je maaltijd na je training. Lente-ui draagt bij aan het omzetten van koolhydraten 
in energie. Wok ze bijvoorbeeld mee tijdens het avondeten, of snij deze fijn en gebruik als topping op bijvoorbeeld 
een broodje hüttenkäse.

“

”
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Timing: hardlopen en eten

Ochtend: Als beginnende hardloper zal je meestal nog niet meer dan een paar kilometer lopen. Dan is het niet 
perse nodig om vooraf te eten. Maar luister vooral naar je eigen lichaam: sta je slapjes op, eet dan zeker iets en min-
stens een banaan. Drink sowieso altijd iets zodat je fris op pad gaat. Loop je al verder en ben je wel rond een uur of 
langer onderweg? Sla je ontbijt dan niet over.

Avond: Loop je ‘s avonds op een lege maag? Dan mis je power, concentratie en coördinatie. Een maaltijd overslaan 
is dus geen optie. Maar loop en slaap ook niet met een volle maag, dat voelt erg onprettig. Een simpele oplossing: 
splits je maaltijd. De helft ervoor en de andere helft erna. Splitsen én switchen is nog beter. Ofwel ’s avonds voor en na 
de training een broodje, en ‘s middags warm lunchen.

Tip
Sla geen maaltijden over en ga tussen de drie maaltijden door altijd voor gezonde tussendoortjes. Wissel af met 
bijvoorbeeld: fruit, rauwkost, zuivel, ongezouten noten of een extra boterham.

Drinken & hardlopen 
Probeer minstens 1½ tot 2 liter vocht per dag te drinken. Als je veel sport en vooral bij warm weer, 
heb je zelfs meer vocht per dag nodig. Drink vóór je training tot max 200 ml, je wilt immers niet met 
een klotsende maag gaan rennen. Drink bij voorkeur geen suikerhoudende drank, zeker niet als je 
wat gewicht kwijt wilt: hou het lekker bij water. Als je langer dan een uur gaat lopen, is het slim om 
drinken mee te nemen tijdens je training.

3 drink je fit-tips

1. Vul elk dagdeel een flesje water en zorg       
 dat deze aan het eind van dat dagdeel    
 leeg is. Probeer in totaal minimaal 1,5 liter water per dag te drinken.
2. Beperk alcohol tot het weekend. Of zorg in elk geval voor twee alcoholvrije dagen.
 En drink sowieso naast elk alcoholisch drankje  een glas water. 
3. Twijfel je of je voldoende water drinkt? Kijk dan eens goed naar de kleur van je   
 urine na het plassen. Deze kleur is een goede graadmeter van je vochtgehalte. 
 Een donkergele kleur betekent dat je te weinig drinkt, de concentratie afvalstoffen 
 is dan te hoog.
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Hardlopen en afvallen
Hardlopen gaat je absoluut helpen om overtollige kilo’s kwijt te raken. Maar een gezond 
voedingspatroon is hierbij ook noodzakelijk. En hoe zit het met diëten, welk wonder werkt?

Drastisch dieet of aanpassingen voor het leven?
Er zijn enorm veel (crash) diëten te vinden waar je misschien snel veel gewicht mee kwijt raakt. Maar na het dieet 
zitten die kilo’s er vaak net zo snel weer aan. Wil jij je overtollige kilo’s voor de rest van je leven kwijt, kies dan voor 
aanpassingen die je je hele leven kunt volhouden.

80% voeding, 20% beweging
‘Beginnen met hardlopen is geen garantie voor gewichtsverlies. Je voedingspatroon is naast dat sporten namelijk 
ook bepalend’. ‘Eet jij na een looptraining alle verbrande calorieën er weer bij plus een beetje extra: dan verandert het 
getal op de weegschaal niet, of de verkeerde kant op. Bij afvallen vervult voeding voor 80% een sleutelrol en beweging 
maar voor 20%.’ (sportdiëtist Brenda Frunt)

Expert tip
‘Spiermassa weegt meer dan vetmassa’ (Voedingsexpert en sportdiëtiste Brenda Frunt)

TIP:
In wortelsap zitten stoffen die je lichaam helpen om overtollig vet te verbranden. Een glas wortelsap per dag kan dus 
helpen bij afvallen. Hou je dit 12 weken vol, dan kan het je wel twee kilo gewichtsafname opleveren. Sowieso is het 
gezond, je krijgt een flink portie vezels en vitamine binnen.

TIP:
Vervang koeienkaas door geitenkaas. Geitenkaas bevat gemiddeld 40% minder kilocalorieën dan de koeien variant.

 

“ ”
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Eten, hardlopen en ongemakken

Steek in je zij
een stekende pijn in je zij tijdens het hardlopen, 
niet erg maar wel heel vervelend. 

Voorkomen? 
• Start met een warming up 
• Bouw je training in snelheid en intensiteit rustig op
• Adem tijdens je training niet kort en snel, maar diep 
 en rustig
• Eet twee uur voor je start geen zware maaltijden
• Laat suikerrijke drankjes staan
• Core-oefeningen kunnen helpen een zijsteek te 
 voorkomen

Wat doen bij een zijsteek?
• Verlaag je tempo
• Adem nog dieper en vooral rustiger in
• Blijft de pijn? Sta stil en maak je helemaal lang of ga 
 even liggen

Kramp 
door onwillekeurige samentrekking van een spier een pijnlijke 
kramp meestal in kuit, tijdens of na het hardlopen. 

Oorzaak? 
De meest voorkomende oorzaak van kramp is verlies van 
vocht en zouten 

Voorkomen? 
Zorg dat je vochthuishouding op peil is. Heb je vaak last van 
kramp? Maak de betreffende spiergroep dan sterker. Of laat 
de dokter je bloed nakijken.

Wat doen bij kramp?
• Losschudden
• Voorzichtig rekken 
• Drink wat, bij voorkeur isotone sportdrank
• Strekken

Klotsbuik 
water gaat voelbaar en vaak hoorbaar, op en neer in je maag 
tijdens het hardlopen.

Oorzaak? 
Kleine hoeveelheden vocht geven niet voldoende druk en 
blijven in je maag aanwezig. Dit advies sluit mooi aan bij de 
drink-stelregel: drink twee uur voor het lopen een halve liter 
water en tijdens de warming-up nog zo’n kwartliter.

Voorkomen? 
Neem vlak voor het hardlopen geen kleine slokjes water maar 
juist grotere hoeveelheden achter elkaar. Dit klinkt wellicht te-
genstrijdig maar het is dé manier om een klotsbuik te voorko-
men. 
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Yannick Balk (31) is universitair docent sportpsy-
chologie aan de Universiteit van Amsterdam, hier 
onderzoekt hij ook de mentale belastbaarheid 
van sporters. Daarnaast is hij sportpsycholoog van 
sporters op diverse niveaus. Yannick: ‘Ik help ook 
ambitieuze recreanten, die het plezier in hardlo-
pen even kwijt zijn geraakt, weer terug op de rit.’ 
Yannick schaatste tot z’n 18e op topsportniveau, 
inmiddels is hij een enthousiast hardloper die al 
diverse halve en twee hele marathons met plezier 
heeft uitgelopen. 

Mentale warming up én cooling down

Onderweg naar de looptraining werk je nog gauw een banaan naar binnen. Gehaast strik je, je veters en gaan. Her-
kenbaar? ‘Daarin sta je niet alleen,’ legt Balk uit. ‘Het is voor veel mensen flink haasten om vanuit werk of huis op 
tijd aan je training te beginnen. Toch adviseer ik iedereen om voor en ook na elke training een kort rustmoment in 
te bouwen. Plan deze tijd ook gewoon in, zodat ook die paar minuten onderdeel worden van jouw hardlooproutine.’

Bepaal jouw focus
‘Het is vanuit fysiek oogpunt verstandig om een warming up te doen. Maar ook een korte mentale warming up zal je 
goed doen. Ik raad alle hardlopers dan ook aan om even stil te staan voor je van start gaat. Neem voor elke loopsessie 
enkele minuten de tijd om je af te vragen: wat wil ik deze training? Loop je met een trainer, dan geeft hij of zij waar-
schijnlijk de focus van die dag mee. Maar je kunt het ook prima zelf doen. Dat kan al simpel door je bijvoorbeeld voor 
te nemen om goed op je houding te letten, of je sporthorloge thuis te laten en niet op snelheid en afstand te letten.’

Vertraag je hartslag en ademhaling
‘Wanneer je gehaast en misschien zelfs gestrest na een werkdag of een dag met je kinderen direct gaat lopen, is 
de kans groot dat je met een verhoogde hartslag en ademhaling start. En dat is zonde want dan raak je simpelweg 
sneller uitgeput. Daarom adviseer ik lopers om even letterlijk stil te staan. Dat hoeft niet lang en is niet ingewikkeld. 
Ga rechtop staan in een actieve houding en sluit je ogen of niet. Haal dan diep en rustig adem door je neus, en adem 
daarna zo langzaam mogelijk weer uit door je neus. De bedoeling is dat je uitademing langer is dan je inademing. 
Herhaal dit 10 keer en je zult merken dat je hartslag daalt en je ademtempo naar beneden gaat. Een mooie afsluiting 
van je mentale warming up is visualiseren hoe jij straks loopt, bijvoorbeeld in de mooie houding die jij jezelf ten doel 
hebt gesteld. Deze visualisatie kan eventueel ook tijdens de ademhalingsoefening, wanneer die je makkelijk afgaat.’ 

Mentale warming up
   
1 bepaal jouw focus van die training 
2 breng je hartslag en ademhaling tot rust
3 visualiseer hoe jij straks loopt

Expert psycholoog
YANNICK BALK - 
SPORTPSYCHOLOOG

Expert

                      Geef jouw 
                          herstel 
                een kickstart
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Mentale cooling down

‘Het is zo mogelijk nog belangrijker om je training mentaal goed af te sluiten. Vraag jezelf na afloop af: wat ging er 
lekker, en wat ging er minder? Wat ga je de volgende keer eventueel anders doen? Dit helpt je onder andere ge-
motiveerd en tevreden te blijven. Sluit je fysieke cooling down af met dezelfde ademhalingsoefening als tijdens de 
warming up. Breng je verhoogde hartslag en versnelde ademhaling terug naar rust. Zo krijgt je lichaam een duidelijk 
signaal te ontspannen en geef je jouw herstel een kickstart.’

 

‘Als sportpsycholoog kom ik regelmatig mensen tegen die enthousiast beginnen met hardlopen maar daarna door 
een blessure of een gebrek aan motivatie stoppen. Zonde en onnodig. Daarom drie manieren die echt helpen de 
motivatie vast te houden.’ 

Houd je motivatie vast:
1 Maak hardlopen onderdeel van je leven, zorg dat die wekelijkse rondjes een routine worden. En wacht zeker   
 niet tot er een spontaan gat in je agenda ontstaat. Is hardlopen eenmaal een gewoonte? Dan ga je ook makkelijker 
 als je bijvoorbeeld een keer geen zin hebt, moe bent of wanneer het regent.

2 Zoek een loopmaatje of -groep, dat maakt het trainen leuker en je hebt een stok achter de deur. 
 Het werkt écht.

3 Een doel bepalen is belangrijk. Maar wanneer je begint met hardlopen is flexibel met dat doel omgaan, 
 minstens net zo belangrijk. Kortom: durf je plan aan te passen, zo voorkom je frustratie en afhaken.

Yannick: ‘Ik sta helemaal achter deze quote van 
de Franse schrijver en filosoof Voltaire. Accepteer 
dat het niet altijd optimaal gaat. Een korte of 
aangepaste training is altijd beter dan helemaal 
geen training.’

”
“ “Don’t let perfect 

      be the enemy 
                           of  good”
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Onthoud: elk begin is moeilijk, maar iedereen kan leren hardlopen. 
Daar staat wel een ander keihard feit tegenover: elke beginnende 
loper krijgt te maken met mentale uitdagingen, lastige momenten 
en drempels. Leer deze overwinnen, omzeilen en ermee omgaan. 
Met de tips en ervaringen hieronder helpen we jou op weg. 

De voordelen van hardlopen
 
Wanneer je weet wat hardlopen je oplevert, is het makkelijker beginnen en volhouden. En hardlo-
pen doet enorm veel met je lijf. 

Wanneer je gaat hardlopen, verandert je lijf. Spieren nemen de plek in van vet: je lichaam wordt 
dus sterker en slanker. Maar er zijn nog veel meer voordelen: je ervaart meer energie en minder 
stress. Je weerstand gaat omhoog, en je bloeddruk omlaag. De kans is groot dat je vrolijker wordt, 
omdat je endorfine aanmaakt: een natuurlijk gelukshormoon. En die endorfine zorgt er samen 
met andere hormonen ook nog voor dat je beter slaapt. Sporten heeft een positieve invloed op je 
hele lichaam: zelfs op je hersenen. Je brein veroudert minder snel en je concentratie en levensver-
wachting nemen toe. Ben je een volhouder? Dan profiteer je extra: hoe langer je loopt, hoe meer 
voordelen je lijf ervaart. Dat geldt al bij 2 x 30 minuten hardlopen per week.

Nog 3 voordeel-feiten
1 Gespannen na een hectische dag en behoefte aan ontspanning? Ga hardlopen. Het lijkt op wéér een extra   
 inspanning, maar onder andere door de gunstige werking van hormonen zorgt het juist voor ontspanning.  
 Je voelt je na afloop lichamelijk én geestelijk lekkerder.
2  Heb jij slaapproblemen? Uit onderzoek aan de Stanford Universiteit is duidelijk geworden dat mensen die 
 last hebben van slaapproblemen, door hardlopen beter, sneller en langer slapen. 
3  Heb jij meer zelfvertrouwen en discipline nodig? Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat sporten, dus zeker 
 ook hardlopen, je zelfvertrouwen en discipline vergroot.

De beste ideeën… ontstaan tijdens het hardlopen, beweren lopers. Hoe je dat voor elkaar krijgt? Ga 
buiten lopen, liefst zonder strak schema of plan. Laat je gedachten de vrije loop, na enkele minuten 
merk je al dat de dag of wereld achter je ligt. Je hoofd voelt vrijer en je gedachten kunnen gaan dwa-
len. En daar komen vaak goede ideeën en oplossingen uit voort.

Wil jij mooie billen en heb je extra motivatie nodig om te blijven hardlopen? Bijt je dan vast in dit feit: 
hardlopen zorgt voor mooie bilspieren en gaat cellulitis tegen. 

MENTAAL FIT

LEEFSTIJL
Deel 03

                 ‘Vrolijker door het leven gaan? 
                                  Hardlopen maakt endorfine vrij, 
     een gelukshormoon dat je laat stralen.’
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Brain-training
Sterke spieren, uithoudingsvermogen, techniek. Door hardlopen word je fysiek fit. Maar vergeet niet 
om ook jouw brein te trainen. Doe je voordeel met 4 concrete brain-trainingen. 

BRAIN- TRAINING 1
Verander iets aan je wekelijkse ritme

Hoe vaker je iets doet, hoe sneller het een gewoonte is. En dat betekent dat je daarna minder wilskracht nodig hebt 
om het te blijven doen. Kortom: wil je het hardlopen volhouden? Verander dan iets in je huidige routine en creëer een 
nieuwe gewoonte. Simpele suggesties: dinsdagavond direct na werk, ga jij eerst hardlopen. Of: jij traint op het vaste 
sportmoment van de kinderen, je partner of iemand anders dichtbij. Na een tijdje volhouden, is de activiteit onder-
deel van je week én ga je het fijn vinden. En dat fijne gevoel, geeft je weer extra motivatie.

3 tips
• Maak geen plan B. Dus niet: als ik ‘s avonds thuiskom, ga ik voor óf na het eten hardlopen. 
 Dat laat ruimte voor uitstel, waardoor je misschien helemaal niet gaat.
• Wees specifiek over wanneer je gaat hardlopen. “Als ik niks te doen heb, ga ik hardlopen” is een 
 te vage situatie en gaat je niet helpen.
• Deel je nieuwe gewoonte op social media en met je omgeving: dat stimuleert om vol te houden.

Ken je triggers
Wat zijn voor jou lastige momenten? Is dat: thuiskomen van werk en dan je hardloopschoenen aantrekken? 
Leg dan al je hardloopspullen vast klaar, zodat je ze meteen ziet liggen als je thuiskomt. 

BRAIN- TRAINING 2
Bepaal je doel

Het is volop bewezen: een doel helpt je om vol te houden. Dat geldt ook voor hardlopen. Het houdt je scherp en 
gemotiveerd. Maar een doel zonder duidelijk plan, is niets meer dan een wens. Gebruik onderstaande tips voor een 
succesvolle aanpak van jouw hardloop-doel.

1 Je doel is duidelijk en realistisch: vervang een vage uitspraak als ‘ik wil fit worden’ door iets 
 concreets als ‘ik loop 2x/week hard’. En zorg dat je doel bij jouw leven en persoon past. 
2 Start vandaag, niet morgen.
3 Start met kleine stapjes, dan weet je zeker dat je deze ook werkelijk neemt.
5 Anticipeer op: regen, vermoeidheid, drukte, je loopmaatje dat afzegt, laat thuiskomen etc. Wees 
 hindernissen, uitwegen en excuses voor. Maak een lijst van alle mogelijke obstakels die op je pad   
 kunnen komen, en bedenk daar een oplossing bij (en spreek af wanneer en hoe vaak je een joker   
 mag inzetten).
6 Hang je sportkleren en een print van jouw doel in het zicht, bijvoorbeeld op de binnenkant van   
 de toiletdeur of de spiegel in de badkamer.

Minder wilskracht nodig om steeds weer te gaan.

Regen, vermoeidheid, drukte, loopmaatje 
                   zegt af, laat thuiskomen… en tóch ga jij.
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BRAIN- TRAINING 3
Doel volhouden

Eén van jouw belangrijkste uitdagingen is mischien wel beginnen met hardlopen en blijven hardlopen. Kortom: je 
doel volhouden en niet opgeven. Onderstaande tips helpen je daar bij.

1 Deel je hardloop-doel met de mensen om je heen, voor motivatie en begrip.
2 Kies een stok achter de deur: wie kan jou helpen? Maak samen afspraken hoe hij of zij jouw stok   
 achter de deur is.
3 Techniek: laat techniek, een stappenteller, social media en apps je helpen jouw doel vol te houden.
4 Beloon jezelf, ook als je een subdoel bereikt. Bedenk vooraf: wanneer ben ik tevreden? Bijvoorbeeld
 bij elke extra kilometer achter elkaar hardlopen. Wees trots, geniet van de beloning en werk met   
 meer zelfvertrouwen naar het volgende subdoel toe. 
5 Geniet ook: wees niet alleen met het resultaat bezig.
6 Samen hardlopen. Het is en blijft motiverend om in een groep te hardlopen. Yakult Start to Run is
 een perfect programma om mee starten.
7 Valt het tegen? Stel je doel bij, geef niet op. Want alleen opgeven is falen. 

Je krijgt achteraf nooit spijt als je toch bent 
                      gaan trainen, ondanks je geen zin had.
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Tip
Valt het nu of de komende weken toch tegen; het in je eentje naar buiten gaan en blijven hardlopen? Vergeet dan 
niet: je hoeft het niet alleen te doen! Yakult Start to Run is een goede cursus voor beginnende hardlopers.

Loop je als beginnende loper alleen, dan train je waarschijnlijk steeds op dezelfde manier: een rondje 
in ongeveer hetzelfde tempo en van dezelfde lengte. Wees af en toe creatief: versnel bij elke bus, 
rode auto of bijvoorbeeld fietser, en vertraag weer je tempo weer zodra deze voorbij is. Sprintjes naar 
lantaarnpalen werken ook simpel en lekker.

Samen hardlopen 
Met een maatje, groep of bij een club lopen, het heeft enorm veel voordelen: zoals motivatie en een stok achter 
de deur. Al zijn er genoeg lopers die het prima vinden om alleen te lopen, toch is ander gezelschap dan je mu-
ziek af en toe leuk en motiverend. Want al kletsend ben je zo een half uur onderweg en bijkomend voordeel: 
door het praten weet je zeker dat je niets forceert. Heb je een blessure of is er een andere reden dat je even niet 
kunt hardlopen? Dan hou je wel contact met je loopvrienden of -club. Zo blijf je onderdeel van de loopwereld en 
is de stap terug veel makkelijker. 

Zorg dat je basis op orde is: je hebt goede, comfortabele hardloopschoenen en een fijn trainingssetje 
nodig. Dat motiveert, of neemt in elk geval weer een drempel weg.

Met of zonder muziek lopen? iedere loper heeft zo zijn voorkeur. Loop jij alleen en altijd zonder mu-
ziek, dan is het de moeite waard om het eens mét te proberen. Muziek kan motiverend werken maar 
ook de rust en maat aangeven. Er zit sowieso kracht in muziek. Blijf wel alert op je omgeving; zet je 
volume dus niet te hoog.

7 herkenbare drempels
Valt het hardlopen tegen? Loop jij tegen onderstaande drempels aan? Weet dan: je bent niet de enige!

1 Je verwacht perfectie
 Je wilt één mooie, rechte lijn naar je doel. Maar dipjes, vallen en opstaan, horen erbij. Ter geruststelling: het   
 veranderen van gedrag, zoals 2x/week gaan hardlopen, duurt niet langer wanneer je af en toe een misstap maakt. 

2 Je beloont ten koste van je ritme & regelmaat
 Beloon je goede inzet niet met een joker. Voorbeeld: je hebt in het weekend een stevige wandeling gemaakt. 
 Super! Maar sla daarom niet je geplande hardlooptraining over. Geef jezelf wel een schouderklopje als je (extra) 
 je best doet.

3 Je gelooft in de magie van morgen
 “Het is niet erg dat ik vandaag niet ga, want ik ga morgen wel.” We geloven dat morgen een betere versie   
 van onszelf brengt, dat morgen alles anders is. Trap er niet in! Als je over 10 weken die 5 km achter elkaar wilt 
 kunnen hardlopen, moet je nú aan de slag.

4 Je verwacht morgen resultaat
 Dat je vandaag start, betekent nog niet dat je er morgen al bent. Elke verandering heeft tijd nodig. Met tijd 
 en consistentie kom je er, dus geef niet op als het resultaat even op zich laat wachten.

 Even geen zin? Visualiseer het effect. Hoe lekker het voelt als je toch onderweg bent en vooral hoe voldaan 
 je thuiskomt, de warme douche, de voedzame maaltijd, de bank..

5 Het voelt als moeten
 “Ik wil niet. Omdat het moet.” Herken je dit? Probeer dan van moeten, mogen te maken. Zorg dat je weer   
 plezier in het hardlopen krijgt. Wat goed werkt: variatie. Ga lekker op het strand, in het bos of in een park   
 lopen in plaats van steeds hetzelfde (bebouwde) blokje om. Of ga samen. En pas je doel aan als dat nodig is.



29

6 Doel kwijt
 Check: past hardlopen nog steeds bij jouw doel? Wil je bijvoorbeeld afvallen, meer energie, beter slapen, 
 betere concentratie en minder stress? Hou dan dat doel voor ogen: hardlopen is (of wordt) écht jouw sport.

7 Je bent te fanatiek
 Enthousiasme is fantastisch. Maar loop niet te hard van stapel. De kans dat je een blessure oploopt, overbelast  
 raakt of simpelweg het plezier in hardlopen verliest, is dan erg groot. En dat leidt tot teleurstelling, die funest 
 is voor je motivatie.

Tip
Ken de basisregel: neem na een training, minimaal twee rustdagen.

Lopen in alle seizoenen
Lopen in de zomer en lente gaat meestal makkelijk. Je ziet overal lopers, het is lang licht en vaker droog en zonnig. In 
de herfst en zeker in de winter is het een ander verhaal. De grootste uitdaging voor iedere hardloper bij koud weer is 
van de warme bank afkomen en de deur uitgaan. Schrale troost: dat herkennen we (bijna) allemaal. Het voelt volko-
men onlogisch, de kou opzoeken als het binnen aangenaam is. Maar eenmaal onderweg ben je zó blij dat je gegaan 
bent. Je lichaam warmt snel op en na afloop voelt de bank zo veel fijner. Dus zoek niet naar excuses, maar ga gewoon. 
Want als je eenmaal één training overslaat, mis je er makkelijker nog één, en nog één...

De kracht van hardloopevenementen 
Wanneer je het hardlopen al een tijd volhoudt, en wellicht de magische dertig minuten hardlopen al hebt be-
reikt, dan ben jij misschien toe aan een nieuw doel. Schrijf jezelf dan in voor een evenement. Daar naar toe trai-
nen, meedoen en finishen: het werkt enorm motiverend. Drie tips om volop van jouw race te kunnen genieten.

1 Inschrijven
Hardlopen is populair, hardloopevenementen ook. Wil je meedoen aan een loopevenement, schrijf je dan bijtijds in. 
Op die manier verzeker je jezelf van een startbewijs én heb je voldoende tijd om ernaartoe te trainen. Bij inschrijving 
wordt soms een verwachte eindtijd gevraagd: schat deze realistisch in zodat je niet teveel wordt ingehaald en ook 
zelf niet te veel hoeft in te halen.

2 Publiek
Het hangt natuurlijk van je persoonlijkheid af, maar veruit de meeste lopers krijgen energie van de aanmoedigingen 
van bekenden. Sta je ingeschreven, trommel dan wat publiek op voor langs het parcours. Je kunt eventueel ook sa-
men naar de wedstrijd toe, en als er geen opbergmogelijkheden zijn, kun je wat spullen bij ze achterlaten. 

3 Starten
Eén van de meest gemaakte fouten bij een hardloopevenement: is een te snelle start. Alle lopers om je heen, de mu-
ziek, het startschot: het heeft z’n effect op bijna elk loper. Je sprint bijna weg. Doe dit niet, hou je in. Daarbij is het vaak 
druk in het startvak en slalommend mensen inhalen kost veel energie. Bewaar die voor de rest van de rit.

       www.hardlopen.nl/evenementen

http://www.hardlopen.nl/evenementen
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Geen tijd? Ga rennen!
Tip van hardlooptrainer en -expert Rob Veer: ‘Heb je het te druk? En lukt het je daardoor niet om te gaan hard-
lopen? Bedenk dan: “If you are too busy to run, you are too busy!” Juist als je het heel erg druk hebt en je veel 
stress ervaart, kun je beter wel gaan hardlopen. Dat is goed voor je ontspanning.’ Leuk, maar hoe pak je het dan 
aan als je weinig tijd hebt? Hoe train je efficiënt met weinig tijd? 

Drie tips:

1 Leg alles klaar: outfit, snack, water. Zo ben je in een paar minuten van je bed op het bospad.
2 Vervang reistijd door trainingstijd (laat je op de terugweg van een bezoekje aan je schoonmoeder 
 bijvoorbeeld 5 kilometer voor je huis afzetten en ren de rest. )
3 Sport als anderen sporten: kinderen op zwemles: jij gaat trainen!

Tip
Heb je een drukke dag of zelfs week gehad? Laat dan schema en klok los en loop op het tempo dat lekker voelt. 
Geniet van het bewegen, buiten zijn, de natuur en misschien een vogel die fluit.

Hardlopen.nl
Wie loopt, hoort bij ons.
Hardlopen.nl is hét platform voor alle hardlopers, op welk niveau je je ook bevindt. Als hardloper 
vind je hier alles wat nodig is om een stap verder te komen. Het platform inspireert, motiveert 
en maakt alle mogelijkheden op hardloopgebied zichtbaar.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van hardlopen.nl en ontvang elke week slimme tips en tricks. 
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Voordat je begint met hardlopen, wil je natuurlijk weten wat je hier-
voor nodig hebt. De basis is zonder twijfel een paar goede hard-
loopschoenen. De juiste kleding zorgt ervoor dat jij lekkerder en 
langer loopt. Maar waar let je op, waar moeten hardloopschoenen 
en -kleding aan voldoen? En heb je verder nog technische onder-
steuning nodig tijdens het lopen? Doe je voordeel met onderstaan-
de adviezen en tips.

Hardloopschoenen
Goede schoenen helpen je bij het hardlopen: deze zorgen ervoor dat je het langer volhoudt én hel-
pen blessures voorkomen. Genoeg redenen om een goed paar aan te schaffen. Maar waar let je dan 
op? En hoe onderhoud je ze vervolgens?

Wandelen kan nog prima op comfortabele schoenen, hardlopen niet. Maar waarom zijn goede 
hardloopschoenen die bij jou en je voeten passen zo fijn en belangrijk?
Goede hardloopschoenen op maat:

• helpen je bij het hardlopen
• zorgen dat je het langer volhoudt 
• helpen blessures voorkomen

Hardloopschoenen kopen
Ben jij klaar om een paar hardloopschoenen aan te schaffen? Laat je dan adviseren door een professional in een hard-
loopspeciaalzaak. Het geldt ook voor hardloopkleding maar nog meer voor hardloopschoenen: maak gebruik van de 
kennis, ervaring en meetinstrumenten van de professionals. Vaak kun je in de winkels een voet- en loopanalyse doen. 
Online zijn de schoenen misschien iets goedkoper, maar kopen in een winkel is een kleine extra investering die zich 
dubbel en dwars uitbetaalt: namelijk in lekker, lang lopen.

Tip
Neem een paar oude (sport)schoenen mee wanneer je hardloopschoenen koopt. Op basis van het slijtage-
patroon van jouw schoen kan de expert in de winkel je nog beter adviseren. 

Pronatie
Pronatie is de manier waarop je voet tijdens het lopen naar binnen kantelt en waardoor je onderbeen de schokken 
opvangt. Iedere loper proneert, de één meer dan de ander. Afhankelijk van hoe en hoeveel jij dit doet, bepaalt onder 
andere het type schoen dat het beste bij jou past. Dit is dan ook één van de aspecten waar de expert in de winkel naar 
kijkt: jouw pronatiepatroon. Het is van groot belang dat je lichaam de schokken tijdens het hardlopen goed opvangt. 

GEAR

HARDLOOP GEAR
Deel 04
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Strikregels en -tips

• Kun jij je schoenen uittrekken zonder de veters los te maken? Veters zitten te los.
• Een zere wreef (bovenkant van je voet); veters zitten te strak.
• Voor een optimale pasvorm; maak je voet in de schoen bol terwijl je de veters strikt.
• Hou je een pijnlijke wreef? Veter dan eens van boven naar onder, met de strik onderaan.

Schoenen vervangen?
Je kunt het je nu misschien nog niet voorstellen, maar er komt een moment dat je zo’n 700 kilometer op je schoenen 
hebt afgelegd. Bij twee rondes van zo’n 6,5 kilometer per week zit je daar na een jaar al aan. Geweldig idee toch? Dat 
is overigens wel het moment dat je toe bent aan nieuwe schoenen. Want na deze afstand vermindert de demping of 
verdwijnt deze helemaal. Mocht het niet zo’n vaart lopen met jouw wekelijkse rondjes, of heb je jouw oude hardloop-
schoenen al drie jaar of langer in de kast staan: ook dan is de demping uit je schoenen verdwenen. Het rubber in de 
zool verhardt na verloop van tijd.

Hou je hardloopschoenen mooi 
Herfstbladeren, plassen en modder horen nu eenmaal bij ons kikkerlandje. 
Al dit vuil zorgt er wel voor dat je schoenen er soms snel versleten uitzien, 
terwijl ze dat misschien nog niet zijn. Af en toe hebben je schoenen dus 
een grote beurt nodig. Vier tips om je hardloopschoenen netjes te houden.

1. Grote binnen beurt 
 Ook de binnenkant van je schoenen wordt nat: zweet en soms diepe plassen of harde regenbuien zijn de 
 oorzaak. Lucht je schoenen dus minimaal na elke training. Even laten ‘uitstomen’, liefst op een frisse plek   
 zoals de tuin of het balkon, voordat je ze opbergt. Maar geef ze zeker in de herfst geregeld ook een grote 
 binnen beurt. Haal de voering of de inlegzool eruit (dat kan bij de meeste hardloopschoenen) en was deze   
 afzonderlijk in een simpel sopje met water en wat zeep. Hierdoor blijft de binnenkant van je schoen lekker   
 fris. Veters kun je in de wasmachine wassen, of als ze er echt niet meer uitzien: vervangen. Zo ruiken en zien   
 ze er na deze beurt weer uit als nieuw.

2. Zure regen 
 Wist je dat de zuren die in regen zitten een chemische reactie geven met de dempzool van je hardloop-
 schoenen? Hierdoor worden deze sneller aangetast en kan de demping van de schoen verdwijnen. En als jij   
 graag in de bossen loopt, slijten deze extra snel aangezien de bosgrond vaak vochtig is. Simpele oplossing:   
 na afloop even met een oude afwasborstel schoon borstelen onder de kraan. 
  
3. Snelle buiten beurt
 Smaken verschillen. De ene loper is blij dat het gloednieuwe van de schoenen eraf is na een rondje herfst.   
 De ander baalt van die vlekken. Behoor jij tot de laatste groep? Verwijder vuil zoals modder en straatvuil snel   
 en makkelijk. Gebruik een oude tandenborstel of nagelborsteltje, met wat warm water en zachte, ontvetten-  
 de zeep. Hiermee verwijder je het meeste vuil en glimmen ze weer bij je volgende rondje.

4. Droge beurt
 Flink nat geworden? Droog je schoenen niet op of bij een verwarming. Het lijkt misschien een goed idee,   
 maar de directe warmte verandert de vorm van je schoenen. Daarbij kan het de lijm tussen de verschillen-  
 de lagen van de zool aantasten. Droog ze gewoon op de natuurlijke manier. Open de schoen en stop er 
 een prop kranten of keukenrol in, dit trekt het ergste vocht eruit. 

Loop je 2 keer per week zo’n 6,5 kilometer? 
     Dan zit je na 1 jaar al aan 700 kilometer lopen.
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Held op sokken
Ook op sokken kun je beter niet besparen. Maar een grote uitgave hoeft het ook echt niet te zijn. Kies in elk geval niet 
voor katoen, deze absorberen al het zweet met alle ellende als blaren tot gevolg. Wat dan wel?
 
Goede hardloopsokken:

• zijn gemaakt van vocht afvoerend materiaal
• hebben de juiste maat
• zijn het liefst naadloos
• hebben een goede hiel- en  teenbescherming
• hebben het liefst een linker en een rechter sok

Compressiekous
Sportcompressiekousen kunnen blessures als scheenbeenvliesontsteking (shinsplints), hielspoor en achillespees- en 
kuitklachten voorkomen. 

Hardloopkleding
Wat is de beste hardloop-outfit voor jou? Het antwoord hangt van een aantal factoren af zoals jouw 
doel, voorkeur en natuurlijk van het weer. En hoe zit het nu precies met het veelgenoemde laagjes-
systeem? Goed om alvast te weten: een basis hardloopoutfit hoeft echt niet duur te zijn, laat je wel 
adviseren in een winkel.

Wat draag je wanneer?

Welke kleding je het beste draagt tijdens het hardlopen hangt af van drie factoren:

1. Wie ben jij? 
 Ben je een koukleum of juist niet? Vrouwen hebben het soms eerder fris dan mannen, maar dat is en blijft   
 persoonlijk en hangt ook van je lichaamsbouw af. Wat voor jou geldt, weet jij zelf het allerbeste. Vertel het in   
 de hardloopwinkel, dan nemen ze dat mee in hun advies.
 
2. Wat ga je doen? 
 Hardlopen natuurlijk. Maar wat is je doel? Ga je bijvoorbeeld voor een korte of juiste langere training? Is je   
 tempo nog rustig of al wat sneller? Loop je alleen of volg je een groep, waarbij je waarschijnlijk meer tempo’s     
 afwisselt maar ook af en toe even stilstaat. Misschien loop je wel een wedstrijd: ga je voor jouw eerste 5 km 
 of ben je al aan meer toe? Ervaren personeel helpt jou meedenken en beslissen.

3. Welk weer is het?
 Logisch natuurlijk dat je rekening houdt met het seizoen en de weersvoorspellingen van ons wisselvallige   
 kikkerlandje.
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De basis op orde
Hardlopen doe je niet in katoen.

Katoen versus technisch
Je kunt natuurlijk in een trui en joggingbroek gaan hardlopen. Maar dan kom je er waarschijnlijk snel achter dat dit 
zwaar en koud aanvoelt. Waarom? Katoen ademt niet en wordt dus nat en zwaar. Zeker in de winter voelt dat ook nog 
eens koud. Maar wat draagt dan wel fijn? Technische stoffen: deze zijn licht en zorgen voor een goede vochtafvoer en 
ventilatie als je transpireert. Lichtgewicht materiaal draagt prettig en zorgt dat je in de winter warm blijft en de zomer 
lekker koel.

Wat draag je onder?
Is zo’n speciale strakke hardloopbroek, een tight, nu echt nodig? Nee, maar deze draagt wel bij aan je comfort. Ben je 
geen koukleum dan voldoet een hardloop short van technisch materiaal overigens prima. Maar een tight, een strakke 
en vaak lange hardloopbroek, is in de winter voor de meeste lopers onmisbaar. Je kunt kiezen uit allerlei extra’s zoals 
compressie, reflectie, met of zonder zakjes.

Wat draag je boven?
Voor je bovenkleding geldt zeker: ga niet voor katoen, kies voor technische stoffen. Verder is met ons wisselende kli-
maat het advies om laagjes te dragen. De eerste, de basis-laag, zit aansluitend op je lijft en houdt je lichaam droog. 
Vrouwen dragen hieronder natuurlijk een sportbeha. De belangrijkste functie van de tweede laag, een shirt met korte 
of lange mouw, is het beschermen tegen kou en vasthouden van lichaamswarmte. De derde en buitenste kleding 
laag, een jack, is jouw schild tegen de elementen: kou, wind, regen en sneeuw. 

Tip
Let op de naden van hardloopkleding. Zijn deze te dik, kan het wrijving veroorzaken op plekken waar de stof strak 
komt te staan.

Sportbeha

Een sportbeha, een beha geschikt voor de impact van bijvoorbeeld hardlopen, is geen luxe maar een absolute nood-
zaak voor hardlopende vrouwen. Tijdens het hardlopen bewegen je borsten mee met je loopbeweging. Daar doe je 
niets tegen, hoe netjes of rustig je ook loopt. Dat komt doordat je borsten niet uit spieren bestaan. Sportbeha’s zijn 
gemaakt om je borsten te ondersteunen en zorgen voor meer loopcomfort. 

 
Professionals 

Hoe verleidelijk het ook is om je hardloopoutfit online te bestellen, verstandig is het niet. Zeker wanneer je net begint 
met hardlopen, is het slim om je te laten adviseren door een professional. Vaak bespaar je hierdoor ook nog geld: zij 
vertellen je namelijk wat je werkelijk nodig hebt en wat echt werkt. Zo voorkom je dat je onnodige spullen en miskopen 
aanschaft. Kortom: ga naar een hardloopspeciaalzaak en maak gebruik van de kennis en ervaring daar.

Lopen in alle seizoenen
Hardlopen kan het hele jaar door als je maar voor de juiste kleding kiest. Natuurlijk heeft de 
één het eerder koud dan de ander, dus volg je eigen gevoel. Je leert zelf snel genoeg welke 
kleding het prettigst voelt bij welke temperatuur.
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Hardlopen in het donker
Als je gaat hardlopen in het donker mag je opvallen. Sterker nog: je moet opvallen. Ga jij in de schemer of in het don-
ker op pad? Zorg dan dat je gezien wordt, ook als je in een groep loopt. Er bestaan simpele reflecterende vestjes en in 
steeds meer kleding is reflectie verwerkt. Of kies voor een hoofd- of armlampje. Er is volop keuze. 

Hardlopen in de wind? 
Draag nauwsluitende hardloopkleding, voorkom gewapper.

Gadgets
Horloges, hartslagmeters, apps: wat heb je er aan? En welke technische 
ondersteuning is echt nodig? Goed om alvast te weten: alle gadgets zijn 
leuke extra’s, maar als beginnende loper zeker niet noodzakelijk. Zie ze 
als nice to haves, maar zeker geen must haves.

Sporthorloges
Waarvoor? 
Een sporthorloge is allereerst een handige gadget 
om je trainingen op een leuke manier bij te houden. 
Tegenwoordig kun je het zo gek niet bedenken of 
je kunt het met een sporthorloge meten: hartslag, 
slaapuren, afstand, snelheid, rondetijden, hoogteme-
ters, pasfrequentie en ga zo verder. Door al die opties 
vind je in de sportwinkel ook sporthorloges met uit-
eenlopende prijskaartjes.
Voor wie?
Een sporthorloge kan voor elk type loper een leuke 
gadget zijn. Overweeg jij een sporthorloge aan te 
schaffen, vraag je dan vooraf af: wat wil je meten? De 
lengte van je training, de afstand en je snelheid zijn 
in principe basisfuncties die alle moderne horloges 
hebben. Als beginnende loper heb je waarschijnlijk 
voldoende aan deze basisfuncties dus kun je voor een 
goedkoper instapmodel kiezen.

Hartslagmeter
Waarvoor?
Een hartslagmeter koop je tegenwoordig in bijna elke sportwinkel. Ook het aanbod van sporthorloges met een in-
gebouwde hartslagmeter is daar groot. Er bestaan ook hartslagmeters waarbij een borstband je hartslag meet, vaak 
zijn dit goedkopere opties. Op het horloge lees je tijdens het hardlopen je actuele hartslag, maar ook bijvoorbeeld je 
gemiddelde en je maximale hartslag tijdens de training. Wanneer je jouw maximale hartslag kent, is een hartslagme-
ter een handig hulpmiddel om te bepalen of je goed zit of dat je iets rustiger of sneller moet lopen. Naast schema’s 
en intervaltrainingen is lopen met een hartslagmeter een slimme aanvulling. 
Voor wie?
Ben je net begonnen met lopen? In dat geval wil je waarschijnlijk eerst de lengte van je training opbouwen. Je bent 
dan minder bezig met de intensiteit van trainen, een hartslagmeter is dan zeker niet nodig. Ook wanneer je veel hard-
loopervaring hebt en je je eigen lichaam waarschijnlijk goed kent, bepaal je op gevoel steeds makkelijker of je goed 
aan het trainen bent. Hartslagmeters zijn daarom het meest geschikt voor de groep die daartussenin zit: lopers die 
al wel wat hardloopervaring hebben en afstanden graag sneller willen lopen. Meer lezen over hartslagmeters? Zoek 
op hardlopen.nl.

Hardloop-apps
Het aanbod van hardloop-apps is enorm. Welke het beste bij jou past, hangt van zoveel factoren af: wat wil je bijhou-
den, hoeveel ervaring heb je met apps, wil je er voor betalen? Een goede basis-app zoals Runkeeper   brengt op een 
nauwkeurige en gestructureerde manier je hardloopsessies in kaart. Je kunt bijvoorbeeld precies terugzien hoe vaak 
je in de week loopt, het verschil tussen de diverse weken, wat je gemiddelde afstand is en wat je gemiddelde tijd per 
kilometer is. Daarnaast kun je vaak je hardlooproutes opslaan. Sommige lopers delen hun resultaten uit de app direct 
op social media, dat kan motiverend werken. Jij weet zelf het beste of je de steun en informatie van een app kunt 
gebruiken, of niet. 
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Aalbert Mintjes (51) is al ruim 20 jaar actief als 
sportfysiotherapeut. Hij is gespecialiseerd in het 
behandelen en voorkomen van hardloopblessu-
res. Daarnaast coacht Aalbert hardlopers met spe-
cifieke herstelschema’s zowel off- als online. Aan 
de trainers van de Atletiekunie geeft hij nascho-
lingscursussen over blessurevrij hardlopen. En hij 
leert hardlopers hoe zij zelf klachten kunnen voor-
komen. Aalbert is zelf al 36 jaar fervent loper, zijn 
favoriete afstand is de 10 kilometer. Maar de ma-
rathon is voor hem echt speciaal: hij heeft er al 15 
uitgelopen.

Blijf blessurevrij

Aalbert: ‘Je hebt een gezonde keuze gemaakt door te beginnen met hardlopen. Hierdoor voel je je al snel fitter en ge-Aalbert: ‘Je hebt een gezonde keuze gemaakt door te beginnen met hardlopen. Hierdoor voel je je al snel fitter en ge-
zonder. De belangrijkste les die ik je als sportfysiotherapeut wil meegeven: ga alsjeblieft niet te hard van start. De be-zonder. De belangrijkste les die ik je als sportfysiotherapeut wil meegeven: ga alsjeblieft niet te hard van start. De be-
langrijkste reden dat beginnende lopers afhaken, zijn namelijk blessures. Daarom geef ik je een paar simpele tips om langrijkste reden dat beginnende lopers afhaken, zijn namelijk blessures. Daarom geef ik je een paar simpele tips om 
hardloopblessures te voorkomen. Het zijn geen ingewikkelde tips en de kans is heel groot dat je deze ook van je trai-hardloopblessures te voorkomen. Het zijn geen ingewikkelde tips en de kans is heel groot dat je deze ook van je trai-
ner hoort. Maar mijn jarenlange ervaring is dat lopers daar niet altijd goed naar luisteren. Enthousiaste beginnende ner hoort. Maar mijn jarenlange ervaring is dat lopers daar niet altijd goed naar luisteren. Enthousiaste beginnende 
lopers gaan toch een beetje hun eigen gang. Maar ik heb zo ongelofelijk veel lopers gezien die daar achteraf spijt van lopers gaan toch een beetje hun eigen gang. Maar ik heb zo ongelofelijk veel lopers gezien die daar achteraf spijt van 
hebben gekregen. Daarom wil ik alle nieuwe lopers graag goed op weg helpen en blessureleed helpen voorkomen. hebben gekregen. Daarom wil ik alle nieuwe lopers graag goed op weg helpen en blessureleed helpen voorkomen. 
Met drie tips die iedereen kan opvolgen zodat je zelf zorgt dat jij nog heel lang blessurevrij kan (blijven) hardlopen.’Met drie tips die iedereen kan opvolgen zodat je zelf zorgt dat jij nog heel lang blessurevrij kan (blijven) hardlopen.’

Tip 1: 
Loop niet vaker, langer of sneller dan het beginners hardloopschema adviseert.

‘Jouw spieren, pezen, banden en gewrichten hebben de meeste tijd nodig om te wennen aan de hardloopbelasting. 
Tijdens het hardlopen vangen je benen bij elke stap de klap van de landing op, en het gewicht van die klap staat gelijk 
aan gemiddeld driemaal jouw lichaamsgewicht. Rustig opbouwen van het hardlopen is dan ook meteen het allerbe-
langrijkste advies dat elke beginnende loper moet opvolgen om blessurevrij te blijven. En hoe verleidelijk het soms 
ook is wanneer je enthousiast bent over je nieuwe sport, het liefst ga je misschien elke dag, of langer en harder. Doe 
het niet. Hou je volledig aan jouw hardloopschema, ook wanneer je naast de gezamenlijke trainingen “hardloophuis-
werk” doet. Het spreekt voor zich dat je als beginner een professioneel beginnersschema volgt, het schema van Start 
to Run is volledig veilig en geschikt voor alle beginnende lopers.’

Tip 2: 
Ben je flink vermoeid, niet fit, ziek of voel je pijntjes of ongemakken? Loop dan minder lang, 
minder snel of sla de hardlooptraining over. 

‘Een hardloopschema is een belangrijk hulpmiddel om jouw hardloopdoel te bereiken. Maar word geen slaaf van 
het schema. Voel jij je flink vermoeid, niet fit of zelfs ziek? Of voel je vooraf al duidelijke pijntjes of ongemakken? Pas 
je plan dan aan. Lopen op een lager tempo of je training overslaan, helpt je herstellen. Daarna ben je, op de korte 
termijn, beter bestand tegen de inspanning van een volgende training. En op de lange termijn voorkom je hiermee 
een hardloopblessure. Overleg met jouw hardloopcoach als je twijfelt over wat het beste voor jou is op dat moment.’

Expert

Expert Sportfysiotherapeut
AALBERT MINTJES -
SPORTFYSIOTHERAPEUT
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Tip 3: 
Neem de tijd voor je warming-up en de cooling down, voor en na je hardlooptraining.

‘De warming-up en de cooling down zijn belangrijke onderdelen van de training om hardloopblessures te voorko-
men. Hardlopers die zonder trainer lopen, voeren de warming-up en cooling down vaak maar half uit of slaan deze 
zelfs helemaal over. Terwijl de warming-up zo belangrijk is om je voor te bereiden op jouw hardloopbelasting. Het 
hoeft niet lang of ingewikkeld te zijn: even stevig wandelen, rustig wat joggen en dynamische (rek)oefeningen zijn 
al goed. Je zorgt er dan voor dat jouw hartslag omhoog gaat en spieren, pezen, banden en gewrichten als het ware 
wakker worden voor de hardloopbelasting die komen gaat. De cooling down zorgt ervoor dat jouw lichaam weer tot 
rust komt na het hardlopen. Even uitwandelen en wat statische of dynamische rekoefeningen doen dus. Dan daalt je 
hartslag geleidelijk in frequentie en komt jouw hele lichaam weer tot rust.’

Expert tip
‘De meeste lopers die deze tips niet opvolgen, krijgen later spijt’ (Aalbert Mintjes, sportfysiotherapeut 
en o.a. specialist in het voorkomen van hardloopblessures)

“
”
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VEILIGHEID & GEZONDHEID 

VEILIG OP PAD
Deel 05

Hardlopen draagt bij aan jouw gezonde leefstijl, maar dan moet je 
het wél op een verantwoorde manier aanpakken. Hoe zorg je er bij-
voorbeeld als loper voor dat je zichtbaar bent tussen al die andere 
weggebruikers? En is een medische check onzin of noodzaak? Kun 
je ook hardlopen met overgewicht? En hoe zit het met griep en 
verkoudheid? Lees ook slimme tips om bijvoorbeeld een zij-steek, 
blaar en blessures te voorkomen.

Zichtbaar in het donker 
Ben jij, net als veel hardlopers, doordeweeks op de avonden aangewezen om te trainen? Dan is de 
kans groot dat jij in het donker loopt, zeker in de winter en herfst. Nou dan mag je opvallen, sterker 
nog: je moet opvallen. Waar en met wie je ook loopt, zorg dat je gezien wordt.

Wanneer is verlichting nodig? 
Als je in de schemer of in het donker op pad gaat zorg dan dat je altijd zichtbaar verlicht bent.

Verlichtingsopties:

1. Reflectiekleding: in veel kleding zijn al reflectie(strepen) aangebracht 
 op slimme plekken, dat is een goede start maar (meestal) niet genoeg.
2. Hesje: een reflectiehesje draag je over je kleding, speciaal ontwikkeld 
 voor hardlopers. je voelt bijna niet dat je deze aan hebt. 
3. Lampjes: de kleine led-lampjes die je kunt laten knipperen, draag je om 
 arm, been of als schoenclip.
4. Hoofdlamp: hierdoor ben je niet alleen zelf zichtbaar voor je omgeving, 
 maar jouw omgeving ook voor jou. Dit is handig en verstandig wanneer 
 je op donkere paden loopt.

‘Onze groep heeft altijd reflecterende hesjes aan         
       zodat we goed zichtbaar zijn en daardoor 
                                                                      loop je een stuk lekkerder’
                                                                                                                       Susan Chapel van Rio 2016.

‘Bij een atletiekclub op de baan, 
              loop je sowieso  altijd lekker verlicht’

”
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‘Als ik met de groep meeloop, kom ik op plekken 
waar ik alleen niet zou lopen in het donker. 
      Je voelt je toch een stuk veiliger in een groep  
                                                                                                      met een trainer.’ 
                                                                                                                                                                                                                     Lian Kuiper AV Spado

Veilig in een groep
Uiteraard heeft lopen in een groep naast sociale voordelen grote veiligheidsvoordelen. Een auto kijkt bijvoorbeeld niet 
zomaar over een hele groep lopers heen. En de hardlooptrainer houdt de veiligheid onderweg ook in de gaten. Als je 
in een grote groep loopt, zullen er vaak twee trainers bij de training aanwezig
zijn. De trainer zorgt er vaak voor dat de hele groep verlichtingshesjes of lampjes
draagt, dat zegt genoeg toch?

Alleen op pad
Ga je in het donker alleen op pad? Kies dan een route waarbij je zoveel mogelijk op verlichte en wat drukkere paden 
loopt. En zorg ervoor dat je extra goed zichtbaar bent. Loop je wel graag alleen, maar vind je hardlopen in het donker 
vervelend? Of loop je liever in de natuur, in plaats van op de drukke en verlichte fietspaden? Plan je trainingen tijdens 
de korte donkere dagen, dan overdag in het weekend of op je vrije dag in. Dan loop je in elk geval in het daglicht. Het 
is ook zeker aan te raden om je telefoon mee te nemen, als je alleen op pad gaat.

Als je geen verlichting draagt, mag je niet meelopen. Maar je kunt altijd lampjes lenen bij de club. 
En als ik alleen in de winter loop, heb ik altijd mijn telefoon bij me.’ Lian Kuiper AV Spado

Tip
Laat weten dat en waar je gaat lopen. Zeker als je alleen op pad gaat in een rustige omgeving en vooral in het 
donker. Neem een ID-bewijs, wat klein geld en je telefoon mee.

‘Ik spreek in de winter veel  lopers die het niet fijn vinden om alleen in het donker te lopen; dat resulteert 
dan tot spontane afspraken om samen te gaan. Ik voel me ook veiliger als ik in een groep loop,’ Janne-
mieke Termeer van Loopgroep de HeteRUNners (de Loper).

2 Tips
• Zorg dat je jouw omgeving kunt horen, zet je muziek dus niet te hard of draag maar 1 oortje.
• Wees alert voor nachtbrakers.  ’s Avonds laat of ’s morgens vroeg kun je mensen tegen komen die 
 door nachtwerk of andere omstandigheden niet alert zijn. Doe een stapje opzij voor de zekerheid.
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Medische check?
Hardlopen draagt bij aan je gezondheid, dat is bewezen. Ben je gezond en heb je geen hart- of vaatziekten in je fami-
lie, dan kun je rustig beginnen met hardlopen. Twijfel jij of je lijf wel gezond genoeg is om te starten met hardlopen? 
Lees dan zeker verder of een sportmedische keuring wat voor jou is. 

Wanneer is een sportmedische keuring slim? 
Wanneer je..
• langere tijd niet gesport hebt
• een fors overgewicht hebt (een BMI van > 27,5 < 30) 
• hart- en vaatziekten in je familie voorkomen
• een chronische hart- of bloedvatziekte of aandoening hebt
• afgelopen maand pijn op de borst hebt gehad, zonder fysieke inspanning
• je pijn op de borst krijgt tijdens (fysieke) inspanning
• voorgeschreven medicijnen gebruikt (bijvoorbeeld tegen hoge bloeddruk)
• bot-of gewrichtsproblemen hebt, die erger kunnen worden als je beweegt
• weleens je evenwicht kwijt raakt door duizeligheid
• je wel eens flauw valt
• jijzelf een reden kunt bedenken waarom een medische check verstandig is voor je gaat hardlopen

Hardlopen met overgewicht
Stel: je bent wat te zwaar en wilt graag gewicht verliezen. Je bent ook graag buiten. Je besluit te 
gaan hardlopen, maar is dat wel verstandig? Vroeger werd het afgeraden om met overgewicht te 
gaan hardlopen. Het zou te zwaar zijn en blessures zouden onvermijdelijk zijn. Toch heeft hardlopen 
juist ook voor de wat zwaardere sporters talloze voordelen door de vele positieve effecten op de 
gezondheid en het welzijn. Sportarts en medisch expert Mirjam Steunebrink geeft zeven tips voor 
hardlopers met overgewicht:

1. Start met een medische check door de sportarts bij jou in de buurt voordat je gaat beginnen. Deze kan   
 jouw belastbaarheid en gezondheidsrisico’s in kaart brengen en gericht advies geven over de trainingsopbouw 
 en hoe te trainen met een hartslagmeter. 
2. Besteed tijdens het hardlopen extra aandacht aan een goede opbouw van de training. Start altijd met   
 een warming-up en sluit af met een cooling-down.
3. Zorg dat je je spieren versterkt met krachttraining om de belastbaarheid van met name je enkels,    
 knieën, bekken en rug te vergroten. Laat je adviseren in de sportschool of door een deskundige trainer.
4. Loop liever met kortere passen dan met grote lange tred om de belasting op spieren en pezen meer te verdelen.
5. Als het voor jou (te) warm weer is, pas je snelheid dan aan naar beneden. Door het onderhuidse vetweefsel wordt  
 de warmteafvoer van de spieren naar de huid enigszins verhinderd. Hierdoor loop je wat meer risico op over-
 verhitting.
6. Streef naar gezonde volwaardige voeding waarbij je net wat minder eet dan je verbruikt. Zo helpt de combinatie  
 van gezond eten en sporten jou om effectief en duurzaam af te vallen. Raadpleeg eventueel een sportdiëtist of  
 voedingsdeskundige.
7. Overweeg bij echt fors overgewicht om eerst te beginnen met stevig wandelen, fietsen en zwemmen in plaats  
 van hardlopen, zodat je je lijf kunt laten wennen aan inspanning zonder je gewrichten en pezen gelijk te veel te  
 belasten.
 

‘Een hartaanval tijdens een marathon waar duizenden deelnemers aan meedoen, krijgt veel media- 
aandacht. Laat dat je niet afschrikken. Daar staat namelijk tegenover dat fitte mensen 50% minder 
kans hebben op een hartaanval dan mensen met een inactieve leefstijl.’

‘Lopers leven langer. Dat wordt vaak gezegd en lijkt voor de hand te 
liggen. Uit grootschalig Deens onderzoek (gestart in 1976) is dat ook 
werkelijk aangetoond. Vrouwelijke lopers hebben een extra levens-
verwachting van 5,6 jaar, mannen 6,2 jaar.’

”
“
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Thuis fittest
Het is handig om te weten hoe je er nú voor staat, zodat je straks kunt zien hoe je vooruit gaat. Dat kan met de Ruffie-
dicksontest: een simpele oefening die je gewoon thuis doet. Het enige wat je hiervoor moet weten, is je hartslag per 
minuut. Die meet je als volgt: plaats twee of meer vingertoppen op je slagader. Deze vind je in je hals of pols, op het 
punt waar je jouw bloed voelt ‘kloppen’. Tel daar de slagen (het kloppen is steeds één slag) gedurende vijftien secon-
den. Vermenigvuldig dit aantal met vier, en je hebt je hartslag per minuut. 

Met jouw hartslag per minuut en een paar kniebuigingen, meet je nu hoe je er voor staat met de Ruffiedicksontest.

‘Roken en hardlopen gaat in principe niet goed samen. Tenzij je er vanaf wilt komen. Rokers die hardlo-
pen zijn minder gespannen en grijpen daardoor minder snel naar sigaret. Op die manier kan hardlopen 
dus bijdragen aan het afkomen van je verslaving.’

Hardlopen met griep of verkoudheid 
Verkoudheid en griep zijn in de wintermaanden veel voorkomende 
ziekten. Maar het hele jaar door kun je last hebben van een snotneus, 
keelpijn en andere klachten. Dus kun je maar beter voorbereid zijn 
en weten: wanneer mag je blijven hardlopen en wanneer is het beter 
om rust te nemen. 

Soms is je training aanpassen al genoeg en soms ben je letterlijk en figuurlijk even uit de running. 
Sportarts Mirjam Steunebrink adviseert over hardlopen tijdens griep en verkoudheid. 

Drie belangrijke regels wanneer je wilt gaan hardlopen terwijl je ziek bent:

1. Koorts is een no-go
 Heb je koorts, spierpijn en een verhoogde rustpols? In dat geval raden medisch experts het af om te gaan   
 sporten. Vooral koorts is een belangrijke graadmeter. Het is niet alleen heel onprettig om te trainen wanneer  
 je verhoging of koorts hebt, het kan ook gevaarlijk zijn. Je loopt namelijk het risico dat de virusinfectie op je   
 hartspier slaat en dit kan een ontsteking tot gevolg hebben. 

2. Nek-check
 Wanneer je verkouden bent, en geen koorts hebt, kun je in principe doortrainen. Een handig ezelsbruggetje   
 hiervoor is de nek-check. Wanneer je symptomen voornamelijk boven de nek hebt, zoals neusverkoudheid,   
 oorpijn en keelpijn, dan kun je vaak gewoon gaan hardlopen. Luister ook dan goed naar je lichaam en pas 
 je training eventueel aan. Wanneer je ook symptomen onder je nek hebt zoals hoesten, koorts en pijn in   
 armen en benen, dan is hardlopen onverstandig.

3. Neem twee keer zoveel rustdagen
 Wanneer kun je weer gaan trainen? Hoeveel dagen rust heb je nodig? Een basisregel die vaak gebruikt wordt,
 is dat je het dubbele aantal dagen dat de koorts heeft geduurd, rust neemt. Heb je drie dagen koorts gehad?
 Dan neem je dus zes rustdagen.

 

‘Natuurlijk is uiteindelijk de belangrijkste regel:   
         luister naar je eigen lichaam. 
          Ben je niet helemaal fit en twijfel je?
     Pas je training aan of sla deze een keer over. 
                                 Een extra rustdag kan nooit kwaad.’
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Ademhaling
Buiten adem

Eén ding is zeker: als je gaat hardlopen, versnelt je ademhaling. En dat is dus niets om je zorgen over 
te maken. Toch kan het spannend en wennen zijn: het gevoel van buiten adem raken. Een manier om 
te testen of je niet te hard van stapel gaat ten koste van je ademhaling, is de praat-test. 

• Tijdens een rustige duurloop moet het mogelijk blijven om hele zinnen uit te spreken. 
• Ben je al wat langer aan het trainen en ga je voor een wat snellere duurloop? Dan moet je nog steeds   
 korte zinnen of een paar woorden kunnen uitbrengen. 
• Vermijd als beginnende loper het tempo waarbij je zodanig hijgt en puft dat je geen woord meer kunt   
 uitbrengen. 

Buikademhaling 

De buikademhaling heeft allerlei voordelen. Je tempo wordt vanzelf rustiger (omdat je simpelweg dieper adem haalt), 
het kalmeert zelfs je zenuwstelsel en belangrijk tijdens het hardlopen: je krijgt meer zuurstof binnen voor je spieren. 
Adem jij in via je borstkas, ofwel zit jouw adem vrij hoog? Leer jezelf een buikademhaling eerst in rust aan:

• Ga op je rug liggen
• Probeer je borstkas en schouders stil te houden
• Leg een hand op je buik, ter hoogte van je navel
• Richt je aandacht op je buik onder je hand, terwijl je inademt 
• Voel of je buik een beetje omhoog komt tijdens het inademen? Dan adem je via je buik
• Richt je aandacht op je buik onder je hand, terwijl je uitademt 
• Voel of je buik een beetje naar beneden gaat tijdens het uitademen? Dan adem je ook uit via je buik

Blessures
Je hoopt natuurlijk dat het jou niet overkomt: een blessure. Door tempo en afstand rustig op te 
bouwen, rustdagen in te plannen, hardloopschoenen op maat en een goede trainer neemt de kans 
op een blessure flink af. Sportfysiotherapeute Leonie Engelaar leert je de drie meest voorkomende 
hardloopblessures herkennen.

3 bekende hardloopblessures

1.  Scheenbeenblessure
 Deze blessure wordt ook wel ‘shin splints’ genoemd. Lopers met dit type klachten ervaren een zeurende, druk- 
 kende pijn ter hoogte van het scheenbeen. De pijn speelt tijdens en na het hardlopen op, of soms zelfs al tijdens  
 de warming-up of het wandelen.

2.  Achillespeesblessure
 Pijnklachten in de achillespees komen in verschillende gradaties voor. Bij een beginnende peesblessure is er pijn  
 bij de start van het hardlopen en na afloop. In een later stadium is de pijn er continu, dus ook tijdens het hardlopen.  
 Vaak is er sprake van ochtendstijfheid in de pees en heb je opstartproblemen na het stilzitten.

3.  Peesplaatblessure voet/hielspoor
 In sommige gevallen is op echografisch beeld een verkalking van de hak (hielspoor) zichtbaar, maar vaker is er  
 sprake van een geïrriteerde, verdikte peesplaat onder de voet. In dit geval ervaar je een scherpe pijn onder de  
 hak en/of middenvoet.

Engelaar: ‘Bij alle drie de blessures geldt: ga niet zelf dokteren en alleen rust is niet voldoende. 
Ga naar een (sport)fysiotherapeut voor de juiste behandeling en adviezen.’“

”
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“
”

Blessure preventie thuis

5 tips van sportfysiotherapeut Leonie Engelaar om zelf snel en effectief blessures te voorkomen:

1. Oefen op stabiliteit en kracht. Door je rompspieren te verstevigen voorkom je klachten in je (onder)rug,  
 hamstrings en liezen. Trainen op stabiliteit in je enkels verkleint enorm de kans om door je enkel te gaan.
2. Doe rondom elke training een dynamische warming up en cooling down
3. Bouw je training zorgvuldig op, ofwel start rustig, en varieer in training en oefeningen
4. Let op je lichaamshouding
5. Koop hardloopschoenen op maat

‘Spieren, hart en longen passen zich redelijk snel aan je nieuwe sport aan. Pezen, banden en gewrich-
ten doen daar langer over. Daarom is de rustige en geleidelijke opbouw zo van belang.’

‘Door botontkalking  (osteoporose) verzwakken je botten, hierdoor breek je sneller iets. Hardlopen gaat 
dit tegen, zelfs al wanneer je drie keer per week een kwartiertje hardloopt. De kans neemt dan met 
40% af.’

Blaren
Bijna elke hardloper heeft wel eens last van een blaar, op je hiel of een teen bijvoorbeeld. Blaren zijn 
niets ernstig, maar vaak wel pijnlijk of irritant aanwezig waardoor ze je hardloopplezier verpesten. 
Medisch expert en sportarts Mirjam Steunebrink geeft 5 handige tips waarmee je blaarvorming voor-
komt.

Expert tip 
‘Prik een blaar altijd door met een steriele naald. Eerst insmeren met jodium en na het prikken inpak-
ken met een steriel gaasje. Dan ben je van de pijn af en het weefsel herstelt zich daaronder vanzelf.’ 
Sportarts Steunebrink

Voorkom blaren 

1. Verzorg je voeten zelf en af en toe door een pedicure
2. Teveel eelt? Verwijder dit of laat het verwijderen
3. Gevoelig voor blaren? Smeer die plekken in met Vaseline of Gehwohl of plak af met sporttape
4. Voorkom natte voeten: de juiste sokken, schoenen en talkpoeder helpen hierbij
5. Uiteraard: zorg voor de juiste maat schoenen

 
  Overige 
  tips
hardlopen richt tijdelijk schade aan je spieren aan. Je lichaam reageert daarop door deze te herstellen, 
hier word je dus sterker van.

Heb je flink je best gedaan met hardlopen? Neem een warm bad na afloop, hierdoor herstel je sneller 
en is de kans op spierpijn kleiner. En het is bovendien een fijne beloning.

Bloedende tepels bij mannen. Geen fijne gedachte en al helemaal geen fijn gevoel. Ga je langer lopen, 
of heb je snel last van schuurplekjes? Smeer er een laag vaseline op. Ook oksels en de binnenkant van 
de bovenbenen kunnen soms extra bescherming gebruiken. 

Stijve of pijnlijke spieren direct na het lopen? Leg er 10 tot 20 minuten een ijs- of coldpack op. Door de
kou stroomt er extra bloed naar de pijnlijke plek wat herstel bevordert. 



45

interview met een loper, voor en na Start to Run

Judith Stoop (42) deed in maart 2019 mee aan de 
Yakult Start to Run-cursus bij atletiekvereniging 
Tempo in Bussum. ‘Hiervoor had ik nog nooit hard-
gelopen. Ik dacht altijd dat ik niet zo sportief was, 
nu train ik drie keer per week. Het grootste voor-
deel van hardlopen, is de snelle vooruitgang die je 
boekt. Ik ben oprecht heel trots dat ik nu bijvoor-
beeld met gemak ’s avonds nog even 10 km loop. 
Dat had ik mezelf een jaar geleden niet zien doen.

‘Ik vind hardlopen vooral heel leuk om te doen. Ik heb echt iets gevonden dat bij me 
past. Een jaar na Start to Run ben ik nog steeds onverminderd enthousiast.’

Leven vóór Start to Run

‘Als kind vond ik sporten leuk, turnen en jazz ballet. Maar als volwassenen sleepte ik mezelf steeds met frisse tegen-
zin naar de sportschool. Ik sportte omdat het moest. Omdat het goed voor me is, voor m’n gezondheid en conditie. 
Maar toen ik in de sportschool mijn voet brak nadat ik er een gewicht van 20 kilo op liet vallen, dacht ik: “Ik hoor hier 
gewoon niet thuis”. Ik stopte en deed alleen nog aan yoga. Ruim een jaar deed ik niets aan conditietraining. Ik leefde 
verder wel gezond hoor, ik fietste m’n twee jonge kinderen overal naartoe met de bakfiets. Mijn oudste zoon, toen 
acht jaar, zat op atletiek. De vereniging organiseerde aan het eind van het seizoen een ouder & kind les: ik ontdekte 
dat ik nog niet één ronde op de atletiekbaan kon volhouden. Ik kon niet hardlopen en hield het conditioneel gewoon 
niet vol. Er hing een flyer van de Start to Run-cursus waarop zó expliciet stond dat iedereen mee kon doen en dat 
conditie echt niet nodig was. Toen durfde ik het wel aan,’ lacht Judith.

‘Ik hield het conditioneel gewoon niet vol’

De cursus

‘Wanneer ik ergens aan begin, dan ga ik er helemaal voor. Ik werd dus fanatiek. Hardlopen en alles eromheen vond en 
vind ik boeiend, ik begon er meer over te lezen en luisterde vol interesse naar de tips van de trainer. De cursus doorliep 
ik zonder problemen. Het leuke aan hardlopen en het goede van deze cursus is dat je heel langzaam start, tergend 
langzaam, bijna té voor mijn gevoel. Maar aan de andere kant bouw je wel supersnel conditie en vermogen op om 
meer kilometers te rennen. Nog steeds zie ik maandelijks resultaat, de curve gaat nog altijd omhoog. De sport is heel 
belonend en dat geeft een kick.’

‘Het tempo is héél langzaam, maar je bouwt wel supersnel conditie op’

MENSEN

START TO RUN
Deel 06

‘Ik dacht dat ik niet sportief was, 
               nu train ik drie keer per week’
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‘Positieve fysieke veranderingen en genieten van het buiten sporten’

Leven ná Start to Run

Na de Start to Run-cursus biedt Tempo, de atletiek vereniging in Bussum, een vervolgtraject van een paar maanden 
aan. Dit doen veel hardloopclubs. Judith: ‘Daarna stroom je in bij één van de vijf groepen. Inmiddels ben ik zelfs een 
niveau opgeschoven. Ik merk vooral de fysieke veranderingen sinds ik gestart ben met hardlopen. Ik eet meer, maar 
dan wel de goede dingen. En ik ben duidelijk een paar kilo afgevallen, dat is een mooie bijvangst want dat was niet 
mijn doel. Ook mijn buik is bijvoorbeeld strakker. Hardlopen is voor mij vooral een lekkere vorm van ontspanning. Ik 
heb binnen trainen op een loopband altijd heel onnatuurlijk gevonden. Nu ga ik lekker naar buiten, het bos in, de hei 
op of loop rondom het Naardermeer. Door het trainen bij een vereniging heb ik ook hele nieuwe stukken natuur in de 
omgeving ontdekt. Ik geniet echt van het hardlopen.’

‘Lopen geeft een geluksgevoel’

Een echte loper

Judith traint nog altijd drie keer per week. ‘Met mijn vaste zaterdaggroep train ik 1,5 uur. En op maandagavond wer-
ken we met een groep steeds naar een loopevenement toe. Dat was voor mij na een half jaar de Zevenheuvelenloop. 
Ik liep die 15 kilometer in precies 1.30 uur. En dat na een half jaar hardlopen. Tot slot pak ik of nog een baan training 
op woensdag of donderdagavond mee. Ik hou niet zo van lopen op de baan maar het is wel goed voor me. Of ik train 
één van deze dagen zelf. Recent liep ik voor het eerst ’s avonds weer op de hei, dat kan weer nu het langer licht is. Wat 
een verademing en een geluksgevoel.’
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interview met Start to Run-trainer Diana Rubini

Hardlooptrainer Diana Rubini (48) geeft al zeven jaar de Start to 
Run-cursus aan beginnende hardlopers van de Baarnse Atletiek 
Vereniging. ‘Ik heb honderden onzekere, onsportieve en regelma-
tig te zware mensen zien starten, vol twijfel en ongeloof. Ik hoor ze 
zeggen: “ik 25 minuten hardlopen in zeven weken? Dat kan niet.” 
Diana lacht: ‘Maar na afloop geven ze hun ongelijk graag en vol 
trots toe. Deelnemers maken tijdens de cursus zo’n enorme veran-
dering door, zowel fysiek als mentaal. Dat is gaaf om te zien.’

De Yakult Start to Run-hardloopcursus van de Atletiekunie duurt zeven weken. In 
die tijd leer je op een verantwoorde manier hardlopen van een professionele trainer. 
De cursus duurt zes weken en in de zevende week zijn de beginnende lopers klaar 
voor de Start to Finish-loop: zo’n 25 minuten non-stop hardlopen.

‘Geen conditie, onsportief, overgewicht en soms weinig zelfvertrouwen. 
Starten is dan spannend.’

Deelnemers vóór Start to Run

Diana: ‘Na aanmelding komen de deelnemers de woensdagavond voorafgaand aan de eerste training, met mij en 
de andere trainers samen. We maken kennis, er is tijd voor vragen en mensen spreken hun verwachtingen en soms 
zorgen uit. Wanneer ze die zaterdag in sportkleding en op hardloopschoenen verschijnen, zijn ze vaak zenuwachtig. 
Bang dat ze het niet volhouden, dat ze de langzaamste zijn of dat juist zij simpelweg niet kúnnen leren hardlopen. 
Een redelijk aantal mensen heeft jaren niet gesport, of heeft dat zelfs nooit gedaan. Ze kampen soms met overge-
wicht en een gebrek aan zelfvertrouwen. Logisch dat beginnen met hardlopen dan enorm spannend is. Maar ook 
voor voormalige sporters die het bewegen weer oppakken, is het een flinke stap. ’

‘Zelfvertrouwen en enthousiasme groeien met de week’

Deelnemers ná Start to Run

De Start to Run-trainer vertelt verder: ‘Ik zie letterlijk per les het zelfvertrouwen en het enthousiasme in de groep 
groeien. Er wordt volop gelachen en elk individu maakt progressie op zijn of haar niveau. De deelnemers ondergaan 
als het ware een gedaantewisseling, zowel van lichaam als van geest. Ze zijn blij dat ze de eerste stap hebben gezet, 
maar vinden het ook eng. Als je dan al snel resultaat ervaart, helpt dat enorm. Maar wat vooral helpt, is de groep. De 
meeste lopen tegen dezelfde ongemakken aan en merken dan dat ze niet de enige zijn. “Oh heb jij ook last van je 
ademhaling?” Of “had jij ook zo’n spierpijn?” Het sterkt enorm wanneer je weet dat je er niet alleen in staat. Als trainer 
kun je het wel uitleggen maar juist de ervaring van anderen helpt.’

‘Deelnemers veranderen 
                                               enorm positief’

‘We helpen iedereen er doorheen’
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Lopen met een groep

‘Wanneer je alleen loopt, het loodzwaar is en het voelt alsof je adem stokt. Dan stop je, dan ga je terug. Maar met een 
groep en trainer doe je dat niet. We helpen iedereen er doorheen. We vertrekken samen en keren samen terug. Er 
ontstaat een bijzondere saamhorigheid tijdens een Start to Run-cursus, je deelt iets heel positiefs met elkaar. En dan 
maakt het niet uit of je arts of monteur van beroep bent, op dat moment ben je allemaal hardloper met hetzelfde 
doel. Ik heb door de jaren heen zoveel vriendschappen zien ontstaan: van groepjes die samen trainen tot en met 
dames die gezamenlijk koken, een mannen “bitterballenclub” en zelfs een aantal dames die met elkaar op vakantie 
gaan. Het sociale gebeuren om de cursus heen ontstaat vanzelf en is geheel vrijblijvend, maar is vaak groot in elke 
groep. En dat is de kers op de taart voor mij als trainer,’ lacht Diana.

Lopen met een trainer en bij een club

‘De belangrijkste remedie van een trainer bij onzekerheid en twijfel is motiveren,’ legt Diana uit. We kennen ook een 
mooie traditie bij onze verenging: na afloop van de laatste les halen de ervaren lopers de Start to Run-deelnemers 
binnen via een erehaag. Deelnemers zijn niet alleen heel blij en trots maar ook dankbaar. Het geeft mij ook zoveel 
voldoening, net even meer nog dan het trainen van gevorderden. Beginners zijn gretig, ze willen alles weten en zijn 
super gemotiveerd. Mooie voorbeelden heb ik afgelopen jaren genoeg voorbij zien komen. Zo startte er een man, 
Wim Rottier, die tot op dat moment alleen van en naar zijn auto liep en zelfs nooit op een fiets zat. Inmiddels heeft 
hij zeven marathons uitgelopen.’

‘Gezondere levensstijl, afvallen, een boost aan zelfvertrouwen: het zijn de neven-
effecten van de cursus’

Meer dan leren hardlopen alleen

‘Voor veel deelnemers verandert er meer in hun leven dan alleen het feit dat ze leren bewegen, leren hardlopen. 
Tijdens de cursus infomeren we ze onder andere over het belang van gezonde voeding en hoe je dat toepast in het 
dagelijks leven. Ook werken we samen met een fysiotherapeut, hij legt de noodzaak van een sterke core uit. Daar heb 
je tijdens het hardlopen én in je dagelijkse leven veel aan. Gedurende de zeven weken passen deelnemers vaak hun 
voedingspatroon en soms hele levensstijl aan. Zo is er een dame, Erica Kok, ze startte destijds met een flink overge-
wicht. Zij is immens veel afgevallen en haar zelfvertrouwen is gegroeid. Maar ook Marta Wota is behoorlijk afgevallen 
door de cursus en daarnaast maakte zij een enorme persoonlijke groei door: van een een onzekere dame naar een 
loper die nu contacten binnen de vereniging heeft. Ik heb al heel wat timide mensen zien starten die nu zelf trainer 
zijn. Van een rustig persoon op de achtergrond naar zelf voor een groep staan, hoe gaaf is dat.’
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HAVE A 
GREAT

RUN!
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