
Februari 2022 

 

 

BLIXEMSNEL 
KOERIER  

 

 

       



 INHOUD 

     Art. 

  1:  NEW YEAR’S RESOLUTIONS FOR TRAIL RUNNERS 

  2:  8 PLYOMETRISCHE OEFENINGEN VOOR MEER SNELHEID 

  3:  THE 10 COMMANDMENTS OF INJURY PREVENTION 

  4:  3 TIPS OM BLAUWE TEENNAGELS TE VOORKOMEN 

  5:  FOTO-REPORTAGES VAN DIVERSE EVENEMENTEN 

  6:  RUNNING-PUBLICATIES 

  7: ALLES WAT JE MOET WETEN OVER SKY RUNNING 

  8: DE 3 TRAININGEN DIE IEDERE LOPER MOET DOEN 

  9: DEZE 10 MOBILITEITSOEFENINGEN HELPEN JE OM BLESSUREVRIJ TE 
BLIJVEN 

 10: TABATA IS DE PERFECTE KRACHTTRAINING VOOR IN DE WINTER 

 11: 3 TIPS OM VETTEN TE VERBRANDEN (EN NOG FIJNER HARD TE LOPEN) 

 12: DE 5 VAN PETE: TRAININGSINGREDIËNTEN VOOR LANGEAFSTANDSLOPERS 



  1: NEW YEAR’S RESOLUTIONS FOR TRAIL RUNNERS 
https://www.trailrunnermag.com/  
 

Forget weight loss. Throw out advice on how to “optimize” your life. This year, we 
want to keep things simple. 
    
You know what the internet looks like right now. Just like every year, social media 
is awash in advice about what you should or shouldn’t be doing as we head into 
2022. Eat this, not that. Download this app. Buy this piece of gear. Try this 
productivity hack.  
 
This article does not contain that kind of advice. Instead, we want to kick off the 
new year by living in a way that aligns with our values and prioritizes what’s 
important to us, rather than what sells more shoes, diet apps or newfangled 
recovery products.  
 
Here’s how to run happier, healthier and more fulfilled in 2022.  
 
1. Fuel for running and life 
The human body is a miracle. It can transform pizza into the energy to run 
ultramarathons. It’s amazing! Treat it as such! 
 
The point of your body is not to shrink to its smallest form. The point is to give you 
the energy to show up for everything in your life, from a run, to grocery shopping, 
to vacation with your family, to setting a PR on the Sunday crossword puzzle. 
Rather than focusing on counting macros or restricting calories, focus on fueling in 
a way that makes you feel good and gives you the energy to go after your goals. 
Want to be a stronger athlete? A better parent? A more caring community member? 
There’s an app(etizer) for that! 
 
Stop focusing on what you should and shouldn’t eat, and focus on eating enough. 
No one wants to go to their deathbed wishing they had eaten one more pizza bagel.  
 
2. Buy less gear 
Over 10 percent of global carbon emissions come from the apparel industry – more 
than all international flights and maritime shipping combined. 
 
Aside from choosing clothes and gear made in countries with stricter environmental 
regulations, like Canada, the E.U. and the U.S., you can keep clothing out of 
landfills and reduce your environmental impact by following the three R’s: Reduce, 
Reuse, Recycle. And recycling should be the last resort. More and more brands are 
instituting repair programs for just this reason, so before you replace something, 
see if it can be fixed instead. 
 
BUY. LESS. GEAR.  
 
The priority should be to reduce the amount of gear that gets made and 
contributes to environmental degradation by using precious resources and 
producing waste. The single biggest contribution you can make is to buy less, and 
only buy what you need.  
 
3. Forget what you think “strong” is supposed to look like. Strength train for 
health and function, not looks.  
If you already do a bit of functional strength and mobility, disregard this paragraph 
and use your extra time for Resolution #7.  
 

https://www.trailrunnermag.com/


Forget six-pack abs and cantaloupe biceps. If you don’t currently have a strength 
program you like, we recommend this beginner cheat sheet, or this regimen for 
injury prevention. Both are designed with the movement patterns and injury risks 
of trail runners in mind.  
 
The best strength program is the one you can complete consistently without feeling 
excessively tired or sore, and ideally, one you enjoy. Strength training should 
support your running, not take away from it. It should make you a better, stronger, 
happier runner. You don’t need to get #swoll or get a six-pack to be strong. Focus 
on feeling good and staying healthy, not looking a certain way.  
 
4. Start a training log 
One of the biggest changes you can make to level up in your training is to start 
seriously recording and tracking what you’re doing. While activity and health apps 
like Strava and Whoop have benefits, taking time offline to record your runs and 
track more subjective information can spur intimate reflection on how you’re 
really feeling.  
 
Instead of, or along with, training data, record how you feel, how you slept, your 
perceived effort on a run, if you saw a cool animal or a rainbow or something 
you’re grateful for. When you have a paper training log, you’re in charge of what 
you pay attention to.  
 
Our favorite thing about offline training logs is that they’re just for you. You don’t 
have to show anybody else, and there’s no comparison like you might find on Strava 
(which is why our assistant editor avoids the app entirely). Be honest and 
vulnerable. You’re the only person who will ever see it! Accept the bad days along 
with celebrating the good ones, knowing that everyone experiences both. Putting 
pen to paper (or cursor to word doc) gives some distance from the data and allows 
us to reflect on what matters to us. Paying attention to patterns in energy and 
fatigue can help identify potential injury precursors and will help you stay more 
consistent and healthy. You can see our favorite training log here.  
 
5. Focus on activity level, not weight 
Brace yourself: inboxes are about to flood with emails insinuating that January 1 is 
a great time to recommit to a restrictive diet (it’ll work this time, we promise!!) 
and lose the Covid 15. DON’T LISTEN.  
 
Research shows that people who focus on being more active rather than losing 
weight end up improving their cardiovascular health and reducing all-cause 
mortality. Most people who use diets or weight loss regimens fail, and emphasizing 
fitness and activity rather than weight creates a more sustainable and attainable 
goal – with better health outcomes overall.  
 
Throw away your scale (unless a medical professional has advised otherwise) and 
stop counting calories. Focus on moving your body in a way that feels good and 
brings you joy.  
 
6. Prioritize mental health 
If you’ve read this far on a list of health-related New Year’s resolutions, you 
probably have a demonstrated interest in health and performance. But one of the 
most overlooked aspects of health, for athletes particularly, is mental health.  
 
The brain is a body part, and mental health struggles should be treated just like 
physical injuries. If you got a stress fracture, you wouldn’t tell your femur to just 
get over it. You’d give it TLC, allow it to rest and come back slowly, showing some 



extra love to the injured area. Make sure you’re giving your brain the same love 
and judgment-free attention. This year, double down on taking care of your mental 
health. Meditation, journaling or any other mindfulness practice is great mental 
health pre-hab.  
 
While running and exercise are great tools to ease and prevent some aspects of 
mental illness, they’re not the whole toolbox. Invest in other methods of self-care 
and mental wellbeing like therapy with a professional. Mental and physical 
wellbeing are deeply interconnected, and when you prioritize the brain, the body 
will follow.  
 
7. Listen to your body 
Just like speed or endurance, the ability to listen to your body is a skill that can be 
cultivated. In 2022, make listening (and responding!) to your body a priority. If 
you’re tired, rest. If you’re hungry, eat. If something hurts, don’t run. Make a habit 
of listening and responding to your body’s natural cues, rather than pushing 
through.  
 
And don’t forget, as our friend, coach and columnist David Roche says: the body 
knows stress, not miles. When you have a hard day and the big workout you had on 
your training plan just seems like too much, give yourself some grace. If the idea of 
running inspires dread and not joy or motivation, make a change. 
 
Forcing a run when you’re tired, hungry or hurt isn’t a sign of strength. Making 
intentional, informed decisions about what’s going on in your body, is.  
 
8. Rest intentionally 
Most of us face a bias toward action and productivity. We overemphasize doing 
hard workouts and super long runs just like we do working longer hours and getting 
more done. But remember: the most important training adaptations happen when 
we’re resting.  
 
Without rest, your body can’t adapt to the stimulus you’re giving it. Stress+rest = 
adaptation. Stress+stress+stress, with no rest = disaster (injury and overtraining). 
Work and rest are equally important in training, even if rest doesn’t get you any 
kudos on Strava. 
 
Stress+rest = adaptation. Stress+stress+stress, with no rest = disaster (injury and 
overtraining). 
 
Make resting intentionally a part of your training. Write your rest days in your 
training log! (See Resolution #6.) Celebrate the days you intentionally spend on the 
couch. Resting before you’re hurt or overtrained is what allows you to stay 
consistent in the long term and adapt over time.  
 
9. Invest in your community 
Around the start of the year, many people draw up ambitious running goals: a new 
race distance, a PR, a new mileage or vert record. Racing is fun, and is a great way 
to find community through competition. But, without a deeper “why” behind your 
running, that connection may become unfulfilling. This year, reallocate time and 
energy toward something that gives back to your community – wherever your heart 
may be.  
 
Last year, I started volunteering with Runners For Public Lands, a climate-justice 
non-profit that helps connect runners around the U.S. with environmental and 



social justice initiatives in their area.  Now, I have an opportunity to represent an 
organization I’m passionate about, and that gives running a deeper resonance.  
 
Find something that you care about and dig in. Maybe it’s a local initiative to 
conserve public lands or increase outdoor access. Maybe you can spend a little 
extra time building trails or picking up trash. Volunteer to crew a friend at their big 
race, or contact a local race director to help mark or clean up a course. 
 
Running can feel mostly self-centered, but there are countless ways to use it as a 
platform for good. Find one that resonates with you, and invest in it. Supporting 
others and connecting with your community isn’t just good for others, it may help 
improve your performance too! 
 
10. Have more fun! 
I love this quote from A Summer Day by Mary Oliver: “Tell me, what is it you plan 
to do with your one wild and precious life?”.  
 
This article won’t give you the steps to PR your marathon or get six-pack abs. But 
we hope it helps you live in a way that recognizes we’re only here for a short time. 
At the end of my life, there’s no way I’ll wish I had spent more time on Twitter or 
checking after-hours emails. Most of my regrets will be about the summits I wish I’d 
reached, or the cheesecake I wished I had eaten.  
 
This year, get serious about having more fun. Resist the temptation to over-
optimize in ways that prioritize productivity to the detriment of fun-ductivity. We 
only have this one wild and precious life, and I want to freaking send it, even if 
that means missing a few emails, slowing down to enjoy the view and weathering 
cheesecake-induced GI issues. We want you to send it too. 
 
Fun isn’t the opposite of focus in an athletic life. It’s a critical part of one, 
allowing us to laugh at the fact that we love and want to get better at something 
that feels as silly as trail running. If not for the fun of it, why do we do this in the 
first place? I always write and run my best when it’s coming from a place of fun, 
not forced seriousness.  
 
Each year, one of my favorite writers, Brendan Leonard, re-publishes a blog post he 
first wrote in 2011, “Make This Year The Year of Maximum Enthusiasm.” Each year, 
it rings true. 
 
“Your life, even the bad parts, is fucking amazing. And most of the small things 
that make up your life are amazing, too — mountain bike rides, rock climbs, ski 
runs, sunsets, stars, friends, people, girlfriends and boyfriends, dogs, songs, 
movies, jokes, smiles … hell, even that burrito you ate for lunch today was pretty 
phenomenal, wasn’t it?” 
 
Don’t just think about what you can do to have more fun, think about what you 
already have that is fun as hell. This life is wild and precious, and you get to decide 
what to do with it. So many resolutions passed down by influencers and magazines 
like our own emphasize getting fit, losing weight, buying stuff,  being productive or 
emphasizing some exterior achievement to the detriment of a fulfilled life, 
whatever that looks like for you.  
 
The most important thing you can do this year is to have more fun. 2022, let’s do 
this! 

Naar inhoudsopgave 



  2: 8 PLYOMETRISCHE OEFENINGEN VOOR MEER SNELHEID 

 
Lees dit artikel met handige voorbeeldfilmpjes. 
 

Naar inhoudsopgave 

 

  3: THE 10 COMMANDMENTS OF INJURY PREVENTION 
https://www.trailrunnermag.com/  

These are the 10 things you gotta do to stay healthy and fit. 

There’s nothing worse than being several weeks into a new training program, 
feeling healthy and crushing your weekly goals, cruising along—and then getting hit 
with an injury. Tweaks, soreness, and and mild aches and pains happen to all of us, 
but an injury can sideline you for weeks (or months) at a time. 

Avoid mandatory down time by implementing as many of these rules as you can—if 
you get all 10, even better. 

1. Rest and Recover 

Include rest days into your training plan by taking a complete break from training 
both physically and mentally. Get off your feet, rest your mind, rest your body for 
the day. We recommend training no more than two weeks consecutively without 
resting. Novice and/or masters athletes may require “off” days more frequently. 
Recovery weeks, typically less hours spent exercising or less miles trained, should 
be included every third to fifth week. Recovery days, easy non-intense training, 
should follow hard training days. 

2. Incorporate Recovery Techniques 

There are a number of ways to incorporate recovery into your routine. Biofoam 
rollers and massage sticks help sore, achy, or stiff muscles recover from exercise. 
Watching movies, spending time with family, reading, listening to music, or 
socializing with friends (even remotely!) can all be effective relaxation strategies 
that allow you to disassociate from physical exercise and reduce tension while 
developing positive mood states of happiness and calmness. 

3. Sleep 

Essential for physiological growth and repair, routinely physically active individuals 
are encouraged to aspire for 8 to 9.5 hours of sleep each night. Cardiovascular 
performance can be compromised by up to 20 percent with sleep deprivation while 
reducing reaction time, the ability to process information and emotional stability.  
Naps are always icing on the cake. 

 

https://www.runnersworld.com/nl/oefeningen/a32442178/hardlopen-plyometrische-oefening-krachttraining/?fbclid=IwAR0vOUnHLNwxln8zbxsTJNM0zIWvj9xQaxhHtQohLZbSn-EJC62nmNVJnUY
https://www.trailrunnermag.com/training/injuries-and-treatment-training/the-10-commandments-of-injury-prevention?utm_campaign=TRU%20-%20NL%20-%20Editorial%20Newsletters&utm_medium=email&_hsmi=200067980&_hsenc=p2ANqtz-8_oslWnl3XDyQmrla2bYBT_D05P2Mw8ImurCwM1


4. Consume Post-Exercise Fuel 

The goal of post-exercise nutrition is to restore muscle and liver glycogen stores, 
improve hydration, and repair muscle tissue. You should eat 15 to 30 minutes after 
exercise, preferably as soon as possible, when the muscles are most receptive to 
fuel. Muscle replenishment and tissue repair can be accelerated if you combine 
carbohydrates and protein together in a ratio of 4 to 1. 

Weigh yourself before and after exhaustive exercise to determine how much water 
you lost. Stay hydrated by consuming at least 24 ounces per pound of body weight 
lost within six hours after exercise. Performance begins to decrease after only a 
two percent loss in body water. Include electrolytes to eliminate the risk of 
hyponatremia if engaging in activity for more than four hours. 

5. Warm Up and Cool Down (Every Time) 

A proper warm-up is a key component to preparing the body for the demands of 
any training session or competition. Developing a pre-race warm-up is unique to 
each individual, but you want to elevate heart rate, VO2, and increase blood flow 
to the connective tissue and local muscles to be trained. This in turn will raise 
muscle temperature and help decrease joint and muscle stiffness, therefore 
improving range of motion. Warm-up periods of five to 15 minutes are 
recommended with the effects lasting up to 45 minutes. After 45 minutes of 
inactivity, re-warming may be needed. On the other side of the coin, the recovery 
process and preparation for the next day’s training begins with a proper cool down. 
Low-intensity aerobic exercise, such as aquatic-based training, light jogging, or 
cycling, are effective cool-down activities for clearing lactic acid and lessening the 
severity of muscle soreness. 

6. Integrate Strength Training 

Strength training is essential for preparing the body for the rigors of training and 
racing. It facilitates bone health and enhances injury resistance, including factors 
that contribute to overuse injuries. It can help bridge the metabolic power gap by 
boosting lactate tolerance, as well as assist with delaying fatigue. 

7. Use Proper Equipment 

Correct equipment minimizes unwanted stress. Running shoes should fit your gait 
pattern, and you need to replace shoes on a good schedule (the road will wear your 
shoes faster than running on trails). How will you know it’s time for a new pair? 
New shoes may be in order if the grooves on the outsoles are worn smooth, or the 
upper appears stretched causing the foot to slide off the midsole. Note that 
midsole foam may take up to 24 hours to recover from a run, so training with a 
second pair of running shoes may provide more protection for your body. 

8. Increase Training Gradually 

It’s now been shown that the oft-touted 10 percent rule doesn’t actually have 
much basis in science. Instead, when it comes to increasing your training load (i.e., 
intensity, frequency, volume), aim to do it in such a way that positive training 
physiological adaptations take place, but not too much load to the point that injury 
and/or overtraining symptoms occur. Training volume increases should be based on 
how you adapt to musculoskeletal stress. At no point should a singular, static 
percent increase dictate how a runner progresses through a training program, but 
here’s a general guideline for how to think of mileage increases: 



 

9. Interval Train 

Proper interval training can improve VO2 and anaerobic threshold. Intervals allow 
your body to adapt to and eventually race at greater speeds. 

10. Know That More (Recovery) is Always Better 

Recovery allows your body to adapt to training loads (and, in turn, get stronger). 
Conditioning should be specific to the event you are training for. Training volume 
can be defined as the combinations of how often you work out (frequency) and how 
long you train (duration). And remember: Volume is going to look different for an 
Ironman triathlete versus a 5K runner, so don’t compare yourself to everyone on 
social media. 

Naar inhoudsopgave 

 

  4: 3 TIPS OM BLAUWE TEENNAGELS TE VOORKOMEN 
Hardlopen.nl - 3 tips om blauwe teennagels te voorkomen 

Blauwe teennagels zijn een onschuldige blessure voor hardlopers, maar vervelend is 
het wel. Soms kun je zelfs een bonkend gevoel krijgen in je tenen. Hoe kom je 
eigenlijk aan blauwe teennagels, en nog belangrijker: hoe kom je er vanaf? 

Een blauwe teennagel is een verschijnsel waar je vooral als loper van lange 
afstanden mee te maken kunt krijgen. Hij ontstaat omdat er te veel druk staat op 
het nagelbed. Onder je nagel ontstaat dan een bloeding, vervolgens sterft je nagel 
af en groeit er daaronder langzaam een nieuwe nagel. Dit hele proces kan bij je 
grote teen zelfs wel een jaar duren. 

Gelukkig zijn er drie dingen die je kunt doen om een blauwe nagel voor te zijn, 
afhankelijk van wat de oorzaak is: 

1. Te krappe hardloopschoenen 

Deze oorzaak komt het meest voor. Tijdens het hardlopen zet je voet meestal een 
beetje uit. Als er dan voorin je schoen niet genoeg ruimte is, dan stoten je tenen 
tegen de voorkant, waardoor ze uiteindelijk gaan bloeden. Dit is één van de 

https://www.hardlopen.nl/artikelen/gezondheid/3-tips-om-blauwe-teennagels-te-voorkomen/?fbclid=IwAR14FxS_teAGhuqxYFEbmMxoBJPhr2yJtL9lzvt6AHEYkQ_1r1c7w2tShNo


redenen waarom het zo belangrijk is om je deskundig te laten adviseren als je 
hardloopschoenen gaat kopen. 

2. Veters niet goed gestrikt 

Als je je veters niet strak genoeg hebt gestrikt voordat je ging trainen, gaan je 
voeten schuiven in je schoenen. Je teennagels drukken dan telkens tegen de 
voorkant van je schoen. Lees voor tips over goede veterstriktechnieken het artikel 
Veters strikken voor hardlopers. 

3. Knip je nagels 

Het kan ook zijn dat je tenen een beetje krom staan en dat er daardoor meer druk 
op je nagel komt te staan als je tijdens het hardlopen je voet afwikkelt. Dit is heel 
makkelijk op te lossen: knip je teennagels regelmatig om ze kort te houden. 

Naar inhoudsopgave 

 



  5: FOTO-REPORTAGES VAN DIVERSE EVENEMENTEN 

 
 
Trail in de omgeving Geleen / Schinnen, 16 januari 2022 

 

 
 



 

 
Semi-trail naar Mierlo en terug via Geldrop, 23 januari 2022 
 

 

 
 



 

Trail Vijlen, 23 januari 2022 

 



 

 
Trail Gulpen, 30 januari 2022 
 

 

 
 



 

 
 
Trail ergens, 30 januari 2022 
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  6: RUNNING-PUBLICATIES 

 Runner’s World 

 Distance Running 2022 nr.1 

https://issuu.com/runnersworldnorge/docs/runners_world_2_15_enkeltsider
https://issuu.com/distancerunning/docs/distance_running_2022_edition_1


 Runner’s World, juli 2021 

 TRAIL, dec 2021 

Naar inhoudsopgave 

 

https://issuu.com/robertcal46/docs/runnedr_hdc
https://issuu.com/trailmagazine/docs/trail41sample


  7: ALLES WAT JE MOET WETEN OVER SKY RUNNING 
https://www.runnersworld.com/nl 

Deze sport brengt je (letterlijk) naar nieuwe hoogten. 

 

Waar je een paar jaar geleden nog in je uppie over het asfalt vloog tijdens je 
morning run, is het je vast wel opgevallen dat het steeds drukker is op de weg. En 
niet alleen in de ochtend, want volgens onderzoek van het NOC*NSF sporten we in 
ons kikkerlandje sinds 2013 ieder jaar meer. Hardlopen is de op twee na (met 
fitness en wandelen voor zich) de meest populaire sport in Nederland. 

Met al die hardlopende Hollanders zijn ook loopwedstrijden steeds beter bezochte 
events geworden. Een marathon leek vroeger voor een enkeling weggelegd, en nu 
zijn het aantal blije post-marathonselfies op je tijdlijn niet meer op één hand te 
tellen. De Marathon van Rotterdam tikte in 2018 bijvoorbeeld een recordaantal 
deelnemers aan: wel 15.500 mensen finishten op de Coolsingel. 

Trail-, ultra- en skyrunning: wat is het verschil? 

Maar voor de echte fanatiekelingen onder ons is 42,2 kilometer afleggen niet 
genoeg, die gaan voor ultra lange afstanden, ultrarunning genoemd (alles langer 
dan 50 km) of zoeken het hogerop. Letterlijk, want wat kun je – naast de afstand 
opschroeven – nog doen als je écht toe bent aan een uitdaging? Juist: hoogtemeters 
toevoegen. Nu is er in Nederland helaas niet veel sprake van hoogteverschil, maar 
kun je wel (vooral op onverharde paden) wat heuveltjes pakken. Omdat hier geen 
‘echte’ bergen aan te pas komen, noemen we dit ‘trailrunning’. 

Dan heb je ook nog ‘skyrunning’, wat vaak een combinatie is bovenstaande 
sporten. De officiële definitie luidt volgens de International Skyrunning Foundation 
(ISF): een discipline waarbij er naar of voorbij de 2000 (hoogte)meter gelopen 
wordt, waar de minimale gemiddelde stijging 6 procent is over de volledige 
afstand, maar het parcours stukken bevat waarbij je 30 procent stijgt. De lopers 
mogen handen, klimstokken en stijgijzers gebruiken om te klimmen. Check de 
website van de ISF voor precieze omschrijvingen per categorie (zoals bijvoorbeeld 
vertical running). 

https://www.runnersworld.com/nl/training/a38677958/skyrunning-bizarre-sport/?utm_campaign=rw-20220107-wekelijks&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Alles%20wat%20je%20moet%20weten%20over%20skyrunning


Girl power 

Volgens de Nijmeegse Radboud Universiteit is het aantal Nederlandse vrouwen dat 
aan hardlopen doet verdubbeld tussen 2006 en 2014. Dat je als ook als Nederlandse 
hardloopster hogen ogen kunt gooien op internationaal skyrunning-niveau, laat 
Ragna Debats zien. Zij verhuisde na haar middelbareschooltijd naar Duitsland en 
Engeland, maar kwam uiteindelijk door de liefde in Spanje terecht, waar ze de 
sport ontdekte. Nadat ze de afgelopen jaren flink wat prestigieuze overwinningen 
op haar naam schreef, werd ze in 2018 zelfs wereldkampioene skyrunning. 

 ‘Dat ik nu in de bergen woon is natuurlijk heel praktisch, maar soms ben ik zelfs 
jaloers op de leuke wedstrijden die er zijn in Nederland’, vertelt Ragna. ‘Er zitten 
meestal best wat hoogtemeters in verstopt, en die kun je prima gebruiken als 
training in aanloop naar een grotere wedstrijd.’ Begint jouw loophart al sneller te 
kloppen? Samen met Ragna hebben we een aantal toffe wedstrijden voor je op een 
rijtje gezet. Wedstrijden in Nederland, maar ook ‘echte’ bergpareltjes. Kun jij een 
keuze maken? 

Skyrunning in Europa 

Trencacims Paüls - 6 afstanden, variërend van 13 tot 75 km op 2 t/m 3 april 2022, 
in Trencacims, Spanje. 

Livigno Skymarathon – info voor 2022 nog niet bekend. Livigno, Italië. 

High Trail Vanoise – info voor 2022 nog niet bekend, Val d’Isere, Frankrijk. 

Matterhorn Ultraks – afstanden variërend van 900 meter tot 49 km, van 19 t/m 21 
augustus 2022, Zermatt, Zwitserland. 

SALOMON Glen Coe Skyline – afstanden variërend van 1t/m 52 km op 17 t/m 18 
september 2022 in Kinlochleven, Groot-Brittannië. 

'Sky'running in Nederland 

Leenderbos trail – 7, 12, 21, 30 of 44 km op 6 januari 2019 in Nijmegen, Noord-
Brabant. 

Drents Friese Wold – 13, 20 of 24 km op 8 januari 2022 in Appelscha, Friesland. 

SALOMON Koning van Spanje – info nog niet bekend, normaliter in mei in Gulpen, 
Limburg. 

Veluwezoom Trail Experience – info nog niet bekend. Normaliter in juni in Dieren, 
Gelderland. 

N70 – 7, 14, 28 en 42 km op 4 september 2022 in Nijmegen, Gelderland.  

Naar inhoudsopgave 

 



  8: DE 3 TRAININGEN DIE IEDERE LOPER MOET DOEN 
Bron: De 3 trainingen die iedere loper moet doen (sport.be) 

Er bestaan heel wat trainingstypes, maar deze drie soorten horen thuis in elk 
trainingsschema. Waarom en hoe je ze doet, lees je hier. 

1. De intervaltraining 

Waarom? 

Een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Medicine & Science in 
Sports & Exercise bevestigde in 2007 wat professionele atleten al jaren wisten: 
trainingen aan een hoge intensiteit verbeteren de prestatie meer in vergelijking 
met trainingen aan een gemiddelde intensiteit. Veel lopers dagen zich niet 
voldoende uit om progressie te maken en bereiken een bepaald plateau. Af en toe 
eens wat snelheid toevoegen - in de vorm van gestructureerde intervallen of 
fartleks - doet wonderen voor je looptempo. 

Hoe? 

Begin simpel met enkele fartlek-intervallen: deze versnellingen variëren in tempo 
en afstand en doe je wanneer en waar jij ze wil. Begin je training met een 
opwarming op je normale tempo. Zodra je bent opgewarmd, kies je een boom, 
paaltje of ander element in je omgeving zo'n 10 tot 30 seconden verder om naar 
toe te snellen. Sprint naar dit punt en herstel enkele minuten op je 
duurlooptempo, jog of wandel (afhankelijk van je niveau). Kies vervolgens een 
ander doel uit om naartoe te lopen en herhaal dit enkele keren.  

Een ander alternatief is om enkele heuvels of bruggen in je looproute te steken (dit 
kan ook door de hellingsgraad op de loopband in te stellen). Na je opwarming loop 
je een helling op gedurende 30 seconden. Jog (of wandel) weer naar beneden, loop 
5 minuutjes los om te recupereren en sprint het hellingetje opnieuw op. Herhaal 
enkele keren. Hoe meer je dit doet, hoe makkelijker je de volledige helling 
overbrugt aan een steviger tempo. 

 

2. De LSD-loop (Long Slow Distance) 

Waarom? 

De LSD-training (de lange, rustige duurloop)  is een simpele, maar effectieve 
trainingsvorm. Voor zij die met een hartslagmeter lopen, is dit het type training 
dat je op 70 à 80% van je maximale hartslag uitvoert. En hoewel je niet specifiek 
op snelheid traint, zorgen deze rustige trainingen er toch voor dat je op termijn 
sneller loopt. 

Hoe? 

Om steeds langere duurlopen te doen, moet je eerst weten wat je langste afstand 
en tijd tot dusver is. Als je bijvoorbeeld steeds maximum 45 minuten loopt, maak 
je er een doel van om 5 minuten langer te lopen. Voeg er voor en na je training nog 
zo'n 5 à 10 minuten wandelen aan toe, zodat je je uithoudingsvermogen geleidelijk 
aan verbetert. Behoud de gewoonte van het 'inwandelen' (om je hartslag geleidelijk 
aan in de aerobe zone te brengen) en het 'uitwandelen' (om je lichaam te laten 
wennen aan de extra actieve tijd en om spierstijfheid te vermijden). Het is niet de 

https://www.sport.be/running/nl/nieuws/article.html?Article_ID=836794&fbclid=IwAR0Ks4K6Zep54_mT0bLFSkU_c6xu7D0vx6ME2Fla7t3kU88CIG4Qeonq1ls


bedoeling dat je van 30 minuten naar 3 uur lopen gaat op één week tijd. Vergeet 
niet dat trainen een proces is. 

3. Het herstelloopje 

Waarom? 

Vermijd dat je overtraind raakt door op een juiste manier te herstellen. Een 
herstelloopje is een goede parameter om je progressie te meten. Als je het tempo 
van deze loop makkelijk aanhoudt, ben je fitter en sterker geworden. Ervaar je 
pijn of heb je het erg moeilijk? Dan voer je je trainingen wellicht iets te hard of 
snel uit. 

Hoe? 

Voor beginnende lopers voelt zo'n herstelloopje soms ongemakkelijk en pijnlijk 
aan. Let er vooral op dat je hartslag laag blijft en wandel als je het te moeilijk 
hebt. Dit loopje hoeft overigens ook niet lang te duren. Zelfs voor meer ervaren 
lopers schommelt dit type training gemiddeld tussen de 45 à 60 minuten. Maar ook 
hier geldt: let op je hartslag. Op een mindere dag kan zelfs de meest ervaren loper 
pijn ervaren. Push jezelf niet, anders mis je het hele doel van deze training. 
Wandel liever rustig verder. 

Naar inhoudsopgave 



  9: DEZE 10 MOBILITEITSOEFENINGEN HELPEN JE OM BLESSUREVRIJ TE 
BLIJVEN 

 

Lees dit artikel met filmpjes 

Naar inhoudsopgave 

 

 10: TABATA IS DE PERFECTE KRACHTTRAINING VOOR IN DE 

WINTER  

Bron: Tabata is de perfecte krachttraining voor in de de winter – RunningNL 

Ken jij Tabata al? Deze vorm van HIIT-training is de perfecte krachttraining om 
buiten in de kou te doen tijdens je hardlooptraining. Krachttraining maakt je 
sneller, sterker en minder gevoelig voor blessures. Als je geen geavanceerde 
fitnessapparaten ter beschikking hebt of gewoonweg niet graag naar de fitness 
gaat, is deze Tabata-training iets voor jou. 

Tabata is een vorm van high-intensity interval training (HIIT), waarbij je een 
oefening op maximale intensiteit gedurende 20 seconden uitvoert en daarna 10 
seconden rust. Dit herhaal je acht keer, zodat je in totaal vier minuten hebt. 
Doordat de intervallen zo kort zijn, kan je de oefeningen op maximale intensiteit 
uitvoeren, maar door de korte rustperiode blijft je hartslag hoog en je spieren 
warm, wat zorgt voor een groter trainingseffect. Je kan in principe allerlei 
oefeningen integreren in je Tabata-training en zoveel sets doen als je zelf wil, 
zodat jij het gevoel hebt dat je een stevige workout achter de rug hebt. 

Tabata + winter = ideale combinatie 

Tabata kan je uiteraard het hele jaar door uitvoeren, maar deze workout leent zich 
perfect om tijdens het winterseizoen te doen: dankzij de snelle en pittige aard van 
Tabata krijg je het al snel warm én blijf je ook warm. Ook heb je niet veel tijdig 
nodig voor dit type training, zodat je niet erg lang in de koude moet blijven. 

https://www.runnersworld.com/nl/oefeningen/a32386707/hardlopen-hamstrings-rekken-mobiliteitsoefeningen/?fbclid=IwAR3r7ZSRMQIa291ttiRhlBjsN7nFSlmjb5FpV1UMNwklYLrZFqavpqtRrwI
https://running.nl/tabata-is-de-perfecte-krachttraining-voor-in-de-de-winter/?fbclid=IwAR3r7ZSRMQIa291ttiRhlBjsN7nFSlmjb5FpV1UMNwklYLrZFqavpqtRrwI


Bovendien zorgt Tabata voor een leuke afwisseling in je (loop)trainingen, wat je 
gemotiveeerd houdt tijdens de koudere tijd van het jaar. 

Als je deze krachttraining met je loopsessie wil combineren, kun je de route zo 
uitstippelen dat je om de x-aantal kilometer een pauze inlast voor een Tabata-set 
van 4 minuten. Zo kan je makkelijk 4 tot 5 'Tabata-tussenstops' in een loop van 10 
km integreren. 

Zo doe je dat: 

Geen idee hoe je nu zo'n Tabata-training uitvoert? Hieronder geven we een 
voorbeeld van workout die je hele (lopers)lichaam activeert. Wissel beide 
oefeningen per set af, waarbij je elke oefening van de set 4 keer herhaalt. Doe 
elke oefening 20 seconden en neem 10 seconden rust, zodat je per set 4 minuten 
bezig bent. Tussen de sets neem je 1 minuut rust voor je doorgaat naar de 
volgende set. In totaal duurt deze Tabata workout 20 minuten. 

Set 1: air squats + jump squats 

Set 2: push-ups + dips (je hebt een bankje of verhoging nodig om de dips uit te 
voeren) 

Set 3: reverse lunges + lunge jumps (om de intensiteit te verlagen, kan je de jump 
lunge vervangen met voorwaartste lunges) 

Set 4: mountain climbers + zijwaartse plank met beenlift 

Extra uitleg bij de oefeningen: 

*Air squat: plaats beide voeten naast elkaar op schouderbreedte; buig door je 
knieën en vorm een hoek van 90 graden. Blijf enkele seconden laag zitten en let 
erop dat je je rug bij de volledige oefeningen recht houdt. Keer terug naar de 
beginpositie. 

*Jump squat: een variatie op de standaardsquat, waarbij je in de lucht springt. Je 
buigt lightjes door je knieën en springt explosief omhoog. Land opnieuw op beide 
voeten en zak je door je knieën tot een hoek van 90 graden. Houd deze houding 
vast en herhaal. 

*Dips: leun met je armen achter je op een bankje en plaats je benen en voeten in 
gestrekte lijn voor je uit. Druk jezelf omhoog, omlaag en weer omhoog. 

*Reverse Lunges is een achterwaartse uitvalpas. 

*Lunge jumps: bij deze lunge-variatie wissel je in de lucht je van been voor je 
opnieuw landt. Let erop dat je bij deze plyometrische oefening krachtig afzet en je 
zo zacht mogelijk weer neerkomt. 

*Mountain climbers: Bekijk hier een video met uitleg. 

*zijwaartse plank met beenlift: bekijk hier een video met uitleg. 

In dit artikel staan ook 7 essentiële krachtoefeningen met video's verzameld die je 
kunt gebruiken voor je Tabata-training. 

Naar inhoudsopgave 

https://www.youtube.com/watch?v=fFBHxpWjIbE&list=PLMO1-Emc_3gE8plVw2SJQwg41hJtfbKaW&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=VnPUw2L4zO4&list=PLMO1-Emc_3gE8plVw2SJQwg41hJtfbKaW&index=5
https://running.nl/7-essentiele-kracht-en-stabiliteitsoefeningen/


 11: 3 TIPS OM VETTEN TE VERBRANDEN (EN NOG FIJNER HARD TE LOPEN) 
Bron: https://www.prorun.nl/gezondheid/drie-tips-om-vetten-te-verbranden-en-nog-fijner-hard-te-lopen/  

Wil je meer energie of wat kilo’s kwijt? Dan heb je geluk. Je vetreserves zijn 
namelijk een mooie brandstof. Maar hoe maak je daar gebruik van? De deskundigen 
van De Voedingsacademie vertellen je er meer over. 

Wil je meer energie of wat kilo’s kwijt? Dan heb je geluk. 
Je vetreserves zijn namelijk een mooie brandstof. Maar hoe maak je daar gebruik 
van? 
Vooral door minder te doen: minder vaak per dag eten, minder vaak ademen en 
minder stilzitten. 

Met minder vaak per dag eten bedoelen we periodiek vasten, oftewel intermittent 
fasting. Hierbij eet je twee tot drie goede maaltijden in een tijdsbestek van acht 
uur, en de overige zestien uur eet je niks. Water, thee en koffie zonder suiker en 
melk zijn wél welkom tijdens die zestien uur. 

Te veel en te vaak koolhydraatrijk eten zorgt ervoor dat je lichaam voornamelijk 
glucose – oftewel suikers – als brandstof gebruikt. Glucose geeft snelle energie, 
maar raakt ook snel op. Dat resulteert in een energiedip of vermoeidheid. Eet je 
minder vaak per dag dan verbrandt je lichaam relatief meer vetten. En dat is 
heerlijk. Vetten bevatten namelijk méér energie dan glucose en de energie komt 
gelijkmatig vrij. Wij zijn er fan van. 

Maar voor hardlopen zijn die koolhydraten toch juist belangrijk? 

Dat ligt er aan of je een sprinter bent of een duurloper. Glucose uit koolhydraten 
geven – zoals aangegeven – snelle en kortdurende energie. Handig voor een sprint. 
Loop je hard op ‘praattempo’ dan zijn vetten veel interessanter. Die geven 
namelijk langdurige energie. Bovendien heb je volop vetreserves in je lichaam om 
je langere tijd van energie te voorzien. Zo ben je niet meer afhankelijk van 
energiegelletjes tijdens het hardlopen, want je lichaam haalt de benodigde energie 
uit zichzelf. 

En wat heeft dat dan met minder vaak ademen te maken? 

Rustig ademen stimuleert ook je vetverbranding. Als je op de bank zit dan is een 
ademhaling van zes tot acht keer per minuut genoeg. Adem je vaker – bijvoorbeeld 
21 keer per minuut – dan blaas je te veel koolzuur uit. Zonde, want zuurstof kan 
alleen aan je cellen worden afgegeven als er voldoende koolzuur in je cellen zit, en 
vetten verbranden enkel mét zuurstof. Rustiger ademen dus, want zo blaas je niet 
onnodig veel koolzuur uit. Hoe je dat oefent? Adem langer uit: adem vier tellen in, 
adem vier tellen uit en pauzeer twee tellen (die pauze hoort bij je uitademing). 

Minder stilzitten is ook belangrijk voor je vetverbranding. Bewegen dus, het 
liefst vóór je maaltijd 

Zo geef jij je lichaam een extra sterk signaal om zijn eigen vetreserves aan te 
spreken. Je hebt namelijk nog niets gegeten, dus je lichaam zal de energie uit 
zichzelf in plaats van uit je bakje met havermoutpap moeten halen. Het gaat er 
daarbij vooral om dat je zo nuchter mogelijk bent. Na een nacht slapen en vóór je 
eerste maaltijd ben je dat zeker. 

In het begin kan de omschakeling naar nuchter sporten wel wat ongemakken geven. 
Loop je normaal gesproken fluitend tien kilometer? Dan kan een nuchter rondje van 

https://www.prorun.nl/gezondheid/drie-tips-om-vetten-te-verbranden-en-nog-fijner-hard-te-lopen/


vijf kilometer ineens moeizaam gaan. Je hebt dan minder energie en haalt niet het 
tempo dat je normaal loopt. Dat is niet gek. Je lichaam draait op dat moment 
namelijk voornamelijk op glucose en kan nog niet genoeg energie uit vetten 
vrijmaken. Deze ongemakken verdwijnen als je vaker nuchter traint en je 
vetverbranding daardoor beter gaat. En als je vetverbranding uiteindelijk beter 
gaat, dan ben je minder afhankelijk van eten tijdens inspanning. Want je lichaam 
kan naast glucose óók zijn vetreserves aanspreken. 
Een ode dus aan minder vaak per dag eten, rustig ademen en nuchter bewegen. 

Wil je hier meer over weten? Bekijk dan ons boek Vast Wel! eens hier.  
Over hoe minder vaak eten per dag je juist meer energie geeft. Een boek vol 
praktische tips en interessante informatie over periodiek vasten, je 
vetverbranding, hormonen, bewegen, je ademhaling en ontspanning. 
 

Naar inhoudsopgave 

 

 12: DE 5 VAN PETE: TRAININGSINGREDIËNTEN VOOR LANGEAFSTANDSLOPERS 
Bron: https://www.prorun.nl/training/de-5-van-pete-trainingsingredienten-voor-langeafstandslopers/  

Wat heb je nodig als langeafstandsloper om een mooie trainingsweek samen te 
stellen? De Amerikaanse hardloopgoeroe Pete Pfitzinger vindt dat deze vijf 
componenten erin moeten zitten. 

Pete Pfitzinger is voormalig marathonloper en inspanningswetenschapper. Hij 
vertegenwoordigde zijn land twee keer op de Olympische Spelen, in 1984 en 1988. 
Zijn boeken Road Racing For Serious Runners (1998) en Advanced Marathoning 
(2001) gelden inmiddels als standaardwerken. 

Kort en snel sprintwerk 

Deze kortere, sprintachtige intervals die niet langer dan 200 meter zouden moeten 
zijn goed voor een snellere leg turnover (snelheid waarmee je benen omwentelen) 
en ze helpen je je looptechniek te verbeteren. Zoals meer 
‘hardloopwetenschappers’ en looptrainers is ook Pfitzinger van mening dat lopen 
op een snelheid die fors boven het wedstrijdtempo van langeafstandslopers ligt 
eigenlijk de beste techniektraining is. We hebben het hier over afstanden van 80 
tot 200 meter. 

Langere intervals van 2 tot 6 minuten 

Volgens Pfitzinger is de beste manier om je VO2max te verbeteren 4 tot 8 
kilometer aan intervals per training te lopen. Of dat er eerder 4 dan 8 zijn, hangt 
onder meer af van waar je in je trainingscyclus je bent en natuurlijk ook van wat 
jou trainingsgeschiedenis is en daarmee samenhangend, hoe groot je 
belastbaarheid is. 

In dit type training heb je het dus over intervals van tussen de 600 en 1600 meter. 

Het lopen op dat wedstrijdtempo van een 3 of 5 km-race zou ervoor moeten zorgen 
dat je op 95 tot 100% van je VO2max aan het werk bent. De duur van de 
rustperiodes tussen de intervals zou in ieder geval zo lang moeten zijn dat je 
hartslag zakt tot onder 65% van je maximale hartslag. 

https://www.devoedingsacademie.nl/product/vast-wel/
https://www.prorun.nl/training/de-5-van-pete-trainingsingredienten-voor-langeafstandslopers/


Tempo runs van 20 tot 40 minuten 

Aardig wat langeafstandslopers vinden dit een heerlijke training. Liefst zouden ze 
deze de hele week doen; laat maar zitten die akelige intervals of die doodsaaie 
langzame duurlopen. Maar zo werkt het natuurlijk niet. Het is uiteraard de 
combinatie van de verschillende trainingstypes die voor succes kan zorgen. 

Ook hier geldt dat de lengte van waar je je bevindt in de voorbereiding op je 
eerstvolgende wedstrijd en natuurlijk voor wat voor afstand je aan het trainen 
bent. 

Volgens Pfitzinger zijn deze tempo runs de klassieke manier om te trainen op je 
lactaatdrempel, lactate threshold training. Zo werk je aan wat in trainerstaal ook 
wel tempohardheid wordt genoemd. 

Lange duurlopen 

Pfitzinger houdt qua intensiteit voor duurlopen aan dat je die gemiddeld op 70 tot 
85% van je maximumhartslag loopt. Het zou er in elk geval op moeten neerkomen 
dat je een halve tot een minuut per kilometer langzamer dan je marathontempo 
loopt of 40 tot 75 seconden langzamer dan je tien mijl of halvemarathontempo. Hij 
adviseert dat je de loop wat langzamer begint en naar het einde toe naar het 
snellere deel van die marge loopt. 

Rustige herstellopen 

Herstellopen moeten op minder dan 70% van de maximale hartslag worden gelopen. 
Ook echt niet harder dan dat, anders heeft een herstelloop immers geen enkele 
zin. Dan bereik je precies het tegenovergestelde van herstel! 

Onder veel lopers en trainers wint langzamerhand het inzicht terrein dat je deze 
herstellen zou kunnen vervangen door bijvoorbeeld fietsen of zwemmen. Andere 
vormen van aerobe inspanning die veel minder belasting opleveren, lijken lopers 
bepaald geen windeieren te leggen. 

Wat vind jij? 

Als het over trainingsleer gaat, zijn er heel wat meningen en vooral 
meningsverschillen. Laat dus vooral in de reacties weten of jij iets in dit lijstje 
mist of wat volgens jou de belangrijkste ingrediënten voor een goed 
trainingsschema zijn. 

Naar inhoudsopgave 

 



KORTINGSAFSPRAKEN met RØNNØR en RUNNERSWORLD 

Zowel met RØNNØR (van Kari en André, voorheen Run2Day) aan de 
Geldropseweg 19 dat al jaren onze clubkleding prima verzorgt, als 
met Runnersworld aan de Willemstraat hebben we een goede relatie. 

Beide zaken bieden je een uitgebreide voetanalyse om een zo goed mogelijk advies 
te geven welk type schoen het best bij je past. Daarnaast krijg je als lid van 
Loopgroep Blixemsnel (vermeld dat vooral!) bij beide 10% cash-korting. rønnør 
sponsort bovendien prijsjes en materialen voor ons evenement Marathonestafette 
Blixemsnel in het laatste weekend van de basisschoolvakantie en levert onze 
clubkleding. 

Bij Runnersworld krijgen we bij aankoop van schoenen bovendien een paar 
loopsokken gratis bij en wordt € 5,00 geschonken aan de clubkas (hiervan 
bekostigen we een deel van de jaarlijkse terrasborrel). 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO'S: Mocht je foto's hebben die je via de website wilt delen, stuur ze me toe. 
Of stuur de link aan mij om te publiceren. 
REGIONALE LOOPEVENEMENTEN: Als je aan een loop mee gaat doen, kan ik je 
naam bij het evenement vermelden zodat je weet òf en wie er nog meer gaan. 
Meld het bij mij. 
Truuk: je kunt je soms als lid van 'Loopgroep Blixemsnel' inschrijven bij 
wedstrijden, ook als je geen Atletiekunie-lid bent. Je vult als lidnummer 123456 in, 
waarna je uit de loopgroepenlijst de onze kunt aanklikken. De korting krijg je 
echter niet. 
Hebben jullie suggesties voor deze nieuwsbrief, laat het me weten via  
vincent@blixemsnel.nl.     

mailto:vincent@blixemsnel.nl
mailto:vincent@blixemsnel.nl
mailto:vloemans@zonnet.nl
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