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  1: HARDLOPEN EN SPORTEN NA CORONA – HOE KUN JE WEER 
BEGINNEN NA COVID 19? 
Bron: https://www.runningxpert.com/nl/inspiration/training-after-covid-
19?utm_campaign=NL_U9_22_LbEfterCorona259277&utm_source=RunningXpert.com_NL&utm_content=LS_ARTIKEL&utm_medium=e
mail&SNSubscribed=true&hlId=0b7df5eb-2dca-484d-9c6f-5eb5a7bd44d5&HLSubscriber=true  

 
De keuzes die je maakt tijdens en direct na een infectie bepalen hoe 
snel en succesvol je weer kunt beginnen met je workouts. Lees er hier 
meer over! 
 
In tijden waarin dagelijks meer dan 40.000 mensen positief op Covid-19 
waren getest en waar de helft van de Deense populatie besmet is 
geweest (waaronder ik) wordt het tijd om de bespreken hoe je weer 
terug in je hardlooproutine kunt komen. Het feit is dat veel mensen 
moeite hebben om terug te keren naar hun workout routine nadat ze 
besmet zijn geweest. De keuzes die je maakt tijdens en direct na een 
infectie bepalen hoe snel en succesvol je weer kunt beginnen met je 
workouts. 
 
Tijdens de afgelopen drie maanden waarin de Omikron-variant zich snel 
heeft verspreid, heb ik (door mijn beroep als hardloopcoach) veel e-
mails ontvangen van besmette cliënten die willen weten hoe ze hun 
training moeten aanpakken. Hoe snel kunnen ze weer beginnen met 
trainen, hoeveel, hoe intensief en waar moeten ze op letten? Als er één 
ding is dat ik heb geleerd tijdens dit process is het feit dat het loont 
om geduld te hebben.  
 
 Je lichaam maakt nog steeds overuren na Covid-19 
Zelfs als de ergste symptomen achter de rug zijn, staat je lichaam nog 
steeds onder druk en maakt deze overuren. Je voelt je vermoeider dan 
normaal en je kunt atletisch niet op hetzelfde niveau presteren. Je 
moet naar je lichaam luisteren. Als er één ding is waar hardlopers goed 
in zijn, is dat het negeren wat het lichaam ze vertelt. We denken 
meestal ‘no pain, no gain’ en dat we het er wel uitzweten. Dit is 
echter niet de juiste strategie om de na-effecten van corona - en 
andere ziekten aan te pakken.  
 
 Verhoogd risico op na-effecten 
Veel wekt de suggestie dat het risico op complicaties en na-effecten 
toeneemt als je de tekenen van vermoeidheid negeert en normaal blijf 
sporten (1). Als je te ongeduldig wordt tijdens je rehabilitatie dan 
neemt het risico op ‘long covid’, een term die wordt gebruikt voor de 
langdurige effecten na corona, toe. Voor de hardloper zal dit zich 
voornamelijk uiten in zowel langdurige vermoeidheid als verminderd 
prestatievermogen. In sommige gevallen kan de besmetting zelfs leiden 
tot ontsteking van de hartspier wat een hartstilstand kan veroorzaken 
als je hart te vroeg teveel druk ervaart. Daarom is het belangrijk om 
tijdens en meteen na de infectie de behoefte van je lichaam aan rust 
te respecteren.  
 

https://www.runningxpert.com/nl/inspiration/training-after-covid-19?utm_campaign=NL_U9_22_LbEfterCorona259277&utm_source=RunningXpert.com_NL&utm_content=LS_ARTIKEL&utm_medium=email&SNSubscribed=true&hlId=0b7df5eb-2dca-484d-9c6f-5eb5a7bd44d5&HLSubscriber=true
https://www.runningxpert.com/nl/inspiration/training-after-covid-19?utm_campaign=NL_U9_22_LbEfterCorona259277&utm_source=RunningXpert.com_NL&utm_content=LS_ARTIKEL&utm_medium=email&SNSubscribed=true&hlId=0b7df5eb-2dca-484d-9c6f-5eb5a7bd44d5&HLSubscriber=true
https://www.runningxpert.com/nl/inspiration/training-after-covid-19?utm_campaign=NL_U9_22_LbEfterCorona259277&utm_source=RunningXpert.com_NL&utm_content=LS_ARTIKEL&utm_medium=email&SNSubscribed=true&hlId=0b7df5eb-2dca-484d-9c6f-5eb5a7bd44d5&HLSubscriber=true


Handleiding: 6 stadia van ziekte tot racen  
Als handleiding voor atleten, heeft de Deense Sports Medicine Society 
een handleiding gepubliceerd voor een veilige terugkeer naar het 
sporten (2). De handleiding promoot zes verschillende stadia die 
moeten worden doorlopen in het proces vanaf het begin van de 
besmetting tot het volledig racen. Lees de handleiding a.u.b. goed 
door: 
 
https://bjsm.bmj.com/content/54/19/1174  
 
 Indien je een serieus ziekteverloop hebt ervaren met een mogelijke 
ziekenhuisopname, dan wordt aangeraden om een arts te raadplegen 
voordat je met het programma begint.  
 
 Er wordt altijd aangeraden om tenminste tien dagen vanaf het begin 
van de besmetting te wachten en dat je gedurende ten minste zeven 
dagen geen symptomen hebt ervaren voordat je doorgaat van stadium 1 
naar stadium 2. 
 
 Denk eraan naar je lichaam te luisteren                                                             
Wanneer je in stadium 2 begint te trainen, dan zal de intensiteit en 
duur van de aanbevolen training geleidelijk worden verhoogd van het 
ene stadium naar het volgende. Als alles naar plan verloopt dan zal het 
het tenminste 17 dagen duren voordat je je prestatieniveau hebt 
hersteld. Het is altijd cruciaal om naar je lichaam te luisteren en je 
training niet te forceren. Als je voelt dat je symptomen verergeren 
tijdens of na je workout dan moet je een pauze nemen en de 
intensiteit van je workout verminderen.   
 
 Wellicht goed om te weten is dat de handleiding een jaar geleden is 
gepubliceerd. Lang voordat de Omikron-variant er was. Omikron heeft 
zelden geleid tot serieuze ziekteverlopen en valt voornamelijk de 
bovenste luchtwegen aan en in mindere maten de longen.(3). Dit 
resulteert in een minder serieus ziekteverloop en daarom is het 
mogelijk dat je na de infectie sneller kunt terugkeren naar je workout 
routine.  
 
 Tegelijkertijd moet ook rekening worden gehouden met de conditie 
van de atleten. Voor een hardloper in topvorm zal een rustige jogsessie 
van 30 minuten minder belastend zijn op het lichaam dan voor een 
hardloper die niet in topvorm is. Dus je vorm zal ook invloed hebben op 
hoe snel je kunt terugkeren naar je trainingsroutine.  
 
Echter is de belangrijkste boodschap duidelijk: wees geduldig. Als je te 
snel gaat, loop je het risico dat je symptomen verergeren en je na-
effecten ontwikkelt. Sta je zelf daarom toe om een beetje lui te zijn. 
Het is beter om jezelf een dagje te veel vrij te geven dan te weinig en 
altijd het energieniveau van je lichaam te respecteren.  

https://bjsm.bmj.com/content/54/19/1174


 
Referenties: 
O’Connor FG & Franzos MA, 2021, COVID-19: Return to play or strenuous activity following 
infection, UpToDate.com, Wolters Kluwer 
https://www.uptodate.com/contents/covid-19-return-to-play-or-strenuous-activity-
following-infection 
 
Infographic. Graduated return to play guidance following COVID-19 infectionNiall Elliott, 
Rhodri Martin, Neil Heron, Jonathan Elliott, Dan Grimstead, Anita Biswas.Correspondence 
to Dr Niall Elliott, Sports Medicine, Sport Scotland Institute of Sport, Stirling 
https://bjsm.bmj.com/content/54/19/1174 
Trapper J, 2022, New studies reinforce belief that Omicron is less likely to damage lungs, 
The Guardian 
https://www.theguardian.com/world/2022/jan/02/new-studies-reinforce-belief-that-
omicron-is-less-likely-to-damage-lungs 

Naar inhoudsopgave 

 



  2: 5 ONDERBEENOEFENINGEN OM SHIN SPLINTS TE VOORKOMEN 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/training/looptips/  
 
Voor de bijbehorende filmpjes zie https://www.runnersworld.com/nl/training/looptips/ 

 
Dit eenvoudige krachtschema houdt je scheenbenen, kuiten en achillespezen 
gezond. 
 
We begrijpen het: hardlopers zijn liever buiten in de frisse lucht, dan binnen bezig 
met krachtoefeningen. Het is gemakkelijk uit te stellen, maar twee tot drie keer 
per week krachttraining doen kan je hardloopprestaties echt ten goede komen en 
je helpen om blessures te voorkomen. 
 
Hardlopen kan een onevenwichtige spierbalans veroorzaken of een reeds bestaande 
spierbalans versterken. Zwakke kuiten kunnen de achillespees te veel belasten en 
breken de vezels af waaruit de pees is opgebouwd. Onstabiele heup- en 
kernspieren schaden je biomechanica en overbelasten je schenen, wat kan leiden 
tot scheenbenen en stressfracturen. 
 
Om goed te kunnen hardlopen en gezond te blijven, is het dus van belang om 
strategische krachttraining in je normale hardlooproutine op te nemen. Als je over 
het algemeen gezond bent, maar vooral als je in het verleden last hebt gehad van 
shin splints, je kuiten of achillespezen, dan zorgen deze vijf kuitoefeningen voor de 
veerkracht en het uithoudingsvermogen die je nodig hebt om goed te kunnen 
hardlopen. 
 
Zo doe je deze oefeningen: Voer de onderstaande oefeningen, gedemonstreerd 
door Mat Forzaglia, gecertificeerd trainer en oprichter van Forzag Fitness, twee 
keer per week uit. Als je in het verleden problemen hebt gehad met je 
scheenbenen, kuiten of achillespezen, train dan dagelijks met deze oefeningen. 
Maar, ze zijn alleen preventief. Als je momenteel geblesseerd bent, doe ze dan 
niet. Je hebt een kist of een verhoging nodig en een set gewichten of andere zware 
voorwerpen die je in huis hebt liggen. In plaats van een kist of verhoging, kun je de 
oefeningen ook op een traptrede uitvoeren. 
 
Plyometric Lunge 
Begin staand, doe dan een stap naar voren met je rechtervoet en zak in een lunge, 
waarbij je je linkerknie laat zakken tot op de grond. Leun met je gewicht op je 
rechterhiel om een sprong te maken en wissel van been in de lucht zodat je landt 
in een lunge met het linkerbeen naar voren. Gebruik je armen voor extra vaart. 
Herhaal de sprong op het linkerbeen. Dat is 1 herhaling. Doe 3 sets van 15 
herhalingen. 
 
Straight-Leg Calf Raise 
Houd een halter in beide handen en ga op de rand van de verhoging staan. 
Verplaats het gewicht naar de rechtervoet en til de linkervoet op of kruis deze 
achter de rechterenkel. Balancerend op de bal van je rechtervoet, tilt nu je 
rechterhiel op en pauzeer: laat je dan zakken. Doe 3 sets van 15 herhalingen op 
beide benen. 
 
Bent-Knee Calf Raise 
Houd een halter in beide handen en ga op de rand van een opstapje staan. 
Verplaats het gewicht naar de rechtervoet en til de linkervoet op of kruis deze 
achter de rechterenkel. Balancerend op de bal van je rechtervoet met je 
rechterknie gebogen, til je rechterhiel op en pauzeer; laat je dan zakken. Doe 3 
sets van 15 herhalingen op beide benen. 

https://www.runnersworld.com/nl/training/looptips/g39105759/5-krachtoefeningen-voor-sterkere-onderbenen/?utm_campaign=RW-20220304-wekelijks&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=5%20onderbeenoefeningen%20om%20shin%20splints%20te%20voorkomen
https://www.runnersworld.com/nl/training/looptips/g39105759/5-krachtoefeningen-voor-sterkere-onderbenen/?utm_campaign=RW-20220304-wekelijks&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=5%20onderbeenoefeningen%20om%20shin%20splints%20te%20voorkomen


 
Eccentric Calf Raise 
Ga op een verhoging staan met je hielen hangend over de rand. Duw jezelf op je 
tenen omhoog. Laat dan heel langzaam je hielen naar beneden zakken. Plaats je 
handen op je heupen voor meer evenwicht. Doe 3 sets van 15 herhalingen. 
 
Farmer’s Walk on Toes 
Houd zware dumbbells langs je lichaam. Ga op je tenen staan en loop 60 seconden 
voorwaarts. Als je denkt dat je langer dan 60 seconden had kunnen lopen, verhoog 
dan het gewicht. Doe 3 sets. 

 

Naar inhoudsopgave 

 

  3: ALLES WAT JE MOET WETEN OVER DE BARKLEY MARATHONS  

Barkley Marathons, misschien wel het gekste loopevenement ter wereld, is weer 
van start gegaan. 

De Barkley Marathons is een van de zwaarste wedstrijden in de ultraloopwereld. 
Een helse uitputtingstocht, in het leven geroepen door de fascinerende Gary 
‘Lazarus Lake’ Cantrell. Hieronder vind je alles wat je moet weten over de 
mysterieuze race die plaatsvindt in de heuvels van Tennessee. 

De 2022 editie 

Barkley kent dit jaar twee Nederlandse deelnemers en twee Belgische: 

Thomas Dunkerbeck: Nijmeegse fysiotherapeut en top ultraloper, was twee jaar 
geleden te gast in een uiterst leerzame aflevering van de Nederlandse podcast 
Looppraat. Volg zijn avonturen via zijn Instagramaccount! 

Hinke Schokker: ultrafenomeen sinds ze per ongeluk een 100 km en won. Zie ook 
het uitgebreide verhaal dat Wiep Idzenga voor ons met haar maakte. 

Karel Sabbe: Belgische tandarts en wereldkampioen ultralopen. Zie dit Runner's 
World verhaal, waarin hij ook vertelde over zijn eerste deelname aan Barkleys ('Ik 
deed mee om te ervaren wat het is om te falen'). 

Merijn Geerts: de Belg die in oktober 2020 tweede werd bij het officieuze ultra WK 
achter Karel Sabbe. Liep bij die Big Dog’s Backyard Ultra 75 rondjes van 6.7 
kilometer (waarbij er elk uur één rondje moet gelopen worden). 

Volg hier onze live blog met updates over de Barkley Marathons 2022. 

Geschiedenis 

In 1977 ontsnapte James Earl Ray, de moordenaar van Martin Luther King Jr., uit de 
Brushy Mountain State Penitentiary in Petros in Tennessee (VS). Een massale 
klopjacht duurde meer dan twee dagen, maar Ray wist slechts 13 kilometer af te 
leggen voordat hij werd gepakt. 

https://www.runnersworld.com/nl/nieuws/a39378984/blog-barkley-marathons-onderweg/


Verbaasd over die beperkte afstand, meende Cantrell dat hij wel 100 mijl (160 km) 
kon afleggen in het ruwe berglandschap rond de gevangenis. En zo werd Barkley 
geboren. 

De naam zou afkomstig zijn van Cantrells buurman, Barry Barkley. Waarom is niet 
bekend. De eerste officiële Barkley Marathons vond plaats in 1986. 

Gary 'Lazarus Lake' Cantrell 

Het deelnemersveld 

Hoewel de race de afgelopen Jaren sterk in populariteit is toegenomen, wordt het 
deelnemersveld elk jaar tot zo’n 40 lopers beperkt. Het veld bestaat uit lopers van 
alle niveaus, van topatleten tot mensen die er volgens Cantrell niet thuishoren. Dit 
geldt vooral voor deelnemer die startnummer 1 toegewezen krijgt. Die loper staat 
bekend als het ‘menselijke offer’, oftewel de persoon van wie Cantrell denkt dat 
hij de minste kans heeft om te finishen. Jarenlang werd de officiële 
deelnemerslijst voor de Barkley Marathons geheim gehouden tot de wedstrijd 
begon, maar met de groeiende belangstelling voor het evenement, kun je de lijst 
uit social media-posts wel opmaken. 

LEES OOK 

 

Niemand haalt de finish van de Barkley Marathons 

Hoe de inschrijving werkt 

De inschrijving voor Barkleys gaat niet zoals bij andere wedstrijden. Er is geen site 
en zelfs geen formulier. Je mag wel een mailtje sturen, waarom jij denkt dat jij 
recht hebt op een startbewijs. Als je wordt toegelaten, ontvang je een 
condoleancebrief van Cantrell. Van de deelnemers wordt ook een bijdrage 
verwacht, vaak in de vorm van een kledingstuk, zoals een wit overhemd met 

https://www.runnersworld.com/nl/nieuws/a35891577/niemand-haalt-finish-van-de-barkley-marathons-2021/


knopen of sokken. Cantrell kiest elk jaar welk kledingstuk hij vereist. 
Debutanten - of ‘Barkley maagden’ zoals Cantrell ze noemt - wordt ook gevraagd 
een nummerplaat van hun staat of land mee te brengen. 

Het parcours 

Over het parcours (‘de loop’, in Barkleytermen) is weinig bekend. Je loopt (vaak 
tot bloedens toe) door doornstruiken en uitgestrekte bramenvelden en klimt en 
daalt wat af. Dat allemaal in Frozen Head State Park (laat je door het woord ‘park’ 
niet misleiden) rond de Brushy Mountain State Penitentiary. 

Je moet vijf rondes lopen om de titel Barkley Finisher te verdienen. De afstand is 
volgens Cantrell ongeveer 20 mijl, maar lopers betwisten dat vaak en zeggen dat 
het ongeveer een marathon is. (Voeg daarbij hoe lastig het is om niet van het 
parcours af te wijken - en je begrijpt: dat wordt vaak wat langer.) 

Totaal aantal hoogtemeters (als je de finish van alle vijf rondes haalt): 18 duizend 
hoogtemeters. Dat is twee keer de Mount Everest op. 

Wedstrijddatum 

De race vindt van oudsher plaats rond het eerste weekend van april, hoewel hij ook 
wel in maart wordt gelopen om toeschouwers af te schrikken. Alleen deelnemers 
zijn toegestaan op het parcours. Dit jaar is de race dus van start gegaan op 8 
maart. 

Zo werkt het 

De start vindt plaats tussen middernacht en twaalf uur 's middags, vaak op een 
zaterdag (maar dit jaar dus niet). De deelnemers krijgen niet van tevoren te horen 
wanneer de wedstrijd officieel begint. De enige aanwijzing die ze krijgen is dat 
Cantrell midden in de nacht op een schelp blaast om aan te geven dat de wedstrijd 
precies een uur na dat tijdstip zal beginnen. 

Zodra het uur om is, stellen de lopers zich op bij de gele poort op een camping in 
Frozen Head State Park. Als Cantrell een sigaret opsteekt, start de wedstrijd (en de 
klok). De deelnemers hebben dan 60 uur om de race te voltooien. Die limiet is 
keihard, zo leerde Gary Robbins, toen in 2017 na 60 uur en 6 seconden 
binnenkwam. (Hij kwam ook nog eens vanaf de verkeerde kant aangelopen, 
overigens). 

Om de wedstrijd te voltooien, moet je vijf loops (rondes) afleggen. De eerste twee 
worden vaak in dezelfde richting gelopen (zoals met de klok mee). De tweede twee 
worden in tegengestelde richting gelopen, en bij de laatste loop kan het het een of 
het ander zijn. Elke ronde moet in 12 uur worden afgelegd om het volledige 
parcours te mogen lopen, tenzij je voor de ‘Fun Run’ gaat: drie rondes met een 
tijdslimiet van 13 uur en 20 minuten voor elke ronde (in totaal 40 uur). 

Lopers moeten het gele hek aanraken als ze vertrekken voor elke ronde. Als ze een 
ronde hebben voltooid, moeten ze het hek weer aanraken om officieel te finishen. 
Zodra ze het hek hebben aangeraakt, kunnen ze naar hun tentje gaan om te 
herstellen. Hoe sneller je een ronde uitloopt, hoe meer tijd je hebt om te 
herstellen. (Voorbeeld: Als je een ronde 1 in 10 uur afwerkt, heb je twee uur voor 
de start van de volgende ronde). Als een deelnemer klaar is om terug te gaan, 
krijgt hij een nieuw startnummer en raakt hij het poortje aan om opnieuw te 
starten. 



Je startnummer is erg belangrijk in deze wedstrijd, hoewel het geen chip ofzo 
bevat. In elke ronde moeten de lopers naar verschillende punten in het park gaan. 
Op die controlepunten liggen boeken die Cantrell daar heeft neergelegd. Je 
rugnummer is het paginanummer dat je uit dat boek moet scheuren. Normaal 
gesproken liggen er negen tot elf boeken in het bos, en als je een bladzijde mist, 
heb je de ronde niet officieel voltooid. Er is één kaart bij de startlijn voor lopers 
om te kopiëren, maar er is geen GPS of parcoursmarkering beschikbaar voor de 
lopers. 

De meeste deelnemers hebben moeite om één ronde te voltooien. Het wordt als 
een grote eer beschouwd om de ‘Fun Run’ te voltooien, die bestaat uit drie ronden 
binnen 40 uur. 

Als je uitvalt, geef je jezelf over bij het gele starthek en speelt Cantrell het 
treurige ‘Taps’ deuntje gespeeld op zijn bugel om het afscheid van weer een 
deelnemer te markeren. 

In 2021 bereikte voor de derde keer op rij niemand op tijd de finish. 

De finishers 

Het is niet moeilijk te geloven dat er in de drie decennia dat de race bestaat niet 
zo veel finishers zijn geweest. Zelfs de 'Fun Run' kende pas in 1988 een finisher. 
Daarna duurde het tot 1995 totdat iemand alle vijf rondes volbracht. De beste 
vrouwenfinish is waarschijnlijk die van Sue Johnston (66 mijl) in 2001. 

Slechts 15 mensen mogen zich officiële Barkley finishers noemen. Dit zijn ze: 

Barkley finishers 

Mark Williams (1995) 
David Horton (2001) 
Ted Kaiser (2003) 
Mike Tilden (2004) 
Jim Nelson (2004) 
Brian Robinson (2008) 
Andrew Thompson (2009) 
Jonathan Basham (2010) 
Brett Maune (2011, 2012) 
John Fegyveresi (2012) 
Jared Campbell (2012, 2014, 2016) 
Nick Hollon (2013) 
Travis Wildeboer (2013) 
John Kelly (2017) 



 
https://youtu.be/NDZdsqbcGTU  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No Finishers at 2022 Barkley Marathons 

Barkley wins again. For the fifth year in a row, no one could best the infamously 
rugged course in trail's quirkiest event. Read more here. 

Naar inhoudsopgave 
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  4: SLAAP JE SLECHTER ALS JE ’S AVONDS LAAT NOG GAAT LOPEN? 
Bron: https://www.sport.be//running/nl/   

Een avondtraining zou je slaap niét verstoren ... Maar er is wel één voorwaarde. 

Misschien doe jij je training altijd pas laat op de avond, omdat het je ervoor niet 
lukt (je bent pas laat terug van je werk, je moet je kinderen eerst in bed leggen, 
...) of misschien loop je gewoon liever als het donker is, wanneer het volledig stil is 
op straat. Maar heeft die avondtraining een (negatieve) impact op je slaap? 

Een recente studie, gepubliceerd in The Journal of Sports Medicine, stelt van niet. 
Althans: als je je training minstens een uur voor je gaat slapen afrondt. 
Wetenschappers analyseerden 23 eerdere studies die de overgang van waak- naar 
slaapmodus onderzochten. Ze stelden vast dat het slaappatroon bij volwassen die 's 
avonds gingen lopen gelijkaardig was aan dat van volwassen die niet liepen. Lopen 
bleek zelfs de slaap te bevorderen, doordat de lopers langer en dieper sliepen. 
Maar ... Er is wel een kanttekening: zij die naar bed gingen nadat ze nog geen uur 
gestopt waren met lopen, hadden wél meer tijd nodig om in slaap te vallen en 
sliepen ook minder goed. 

 

INTERNE KLOK 

Lopen op eender welk tijdstip van de dag kan bijdragen aan een goede 
slaaphygiëne, maar je vermijdt dus best intensieve loopsessies laat op de avond 
(dichtbij bedtijd). Lopen verhoogt namelijk je lichaamstemperatuur en beïnvloedt 
je interne klok. Deze klok is zo ingesteld dat je lichaamstemperatuur normaal daalt 
voordat je in slaap valt. Bovendien maakt je lichaam met sporten adrenaline aan, 
wat je alertheid verhoogt en waardoor je ook dus moeilijker de slaap kan vatten. 

Als je écht niet anders kan dan voor bedtijd te gaan lopen, is het belangrijk om je 
hart en ademhaling geleidelijk aan weer tot een rusttoestand te brengen. Een 
warme douche na het lopen kan helpen om je lichaamstemperatuur opnieuw te 
reguleren en tot rust te komen. Ook ademhalings- of onstspanningsoefeningen doen 
voor je naar bed gaan kunnen helpen om je hartslag en stressniveaus weer te doen 
dalen. 

Naar inhoudsopgave 

 

https://www.sport.be/running/nl/nieuws/article.html?Article_ID=889986


  5: FOTO-REPORTAGES VAN DIVERSE EVENEMENTEN 

 
IJssalon Italia Trail 2022, 13 mrt, seizoensopening 
 

 
Fotoreportage 

 
IJssalon Italia Trail 2022 ruig, 20 mrt 

 
Fotoreportage 

 
Crêtes de Spa 2022, 27 mrt 
 

 

https://photos.app.goo.gl/BghZLm35M996vu8G9
https://photos.app.goo.gl/ycQLMy4PUpvEznkLA


 
Fotoreportage 

https://photos.app.goo.gl/2n5ToqKx8TiJc1av5


 

 
Caubergtrail 2022 Cave Edition, 26 mrt 
 

 
Fotoreportage 

 
Savelsbostrail 2022, Sint Geertruid 
 

 

https://photos.app.goo.gl/qdjdgqUE7zBYa1W86


  6: RUNNING-PUBLICATIES 

 IRISH_RUNNER 

 TRAILMAGAZINE/DOCS/TRAIL41SAMPLE  

 RUNNER’S  

https://issuu.com/recordmediadublin/docs/irish_runner_final_version_lr
https://issuu.com/trailmagazine/docs/trail41sample
https://issuu.com/robertcal46/docs/rund6_hdtr


  7: 5 TRAININGSGEWOONTES VAN SUCCESVOLLE LOPERS 
Bron: https://www.sport.be//running/nl/   

Wil je beginnen met lopen of je niveau als gevorderd loper naar een hoger niveau 
tillen? We sommen vijf trainingsprincipes en -gewoontes op om je daarbij te 
helpen. 

Succesvolle lopers (en dan hebben we het niet enkel over topsporters, maar ook 
over recreanten die een leven lang lopen en ook op latere leeftijd nog mooie 
prestaties neerzetten) zijn gewoontedieren. Ze volgen een consistente routine, 
maar vertonen enige flexibiliteit waar nodig. Het stelt hen in staat om het meeste 
uit hun fysieke inspanning te halen, zonder last te krijgen van blessures of 
overtraining. Hoewel iedereen andere gewoontes heeft, zien we volgende 5 
gewoontes bij ieder succesvol loper terugkomen. 

1. Ze zijn consistent 

Succesvolle lopers weten dat het niet die ene lange training of snelle intervalsessie 
is die aan de basis van hun succes ligt. De sleutel van het succes is de totale 
hoeveelheid trainingsarbeid en -tijd die je erin steekt, maand na maand. 
Consistentie wordt dan ook weleens als het 'geheime ingrediënt' van goede 
resultaten beschouwd. 

Een tip: hou je trainingen bij in een app of schrijf ze in een oldskool schriftje. 
Noteer niet enkel je afstand en snelheid, maar hou ook bij hoe je je voelde, waar 
je liep en andere zaken die je opvielen tijdens het lopen. Die info kan waardevol 
zijn om blessures te voorkomen, om een tegenslag op training of wedstrijd te 
analyseren en te kijken wat jou helpt om beter te worden. 

2. Ze slaan nooit een opwarming over 

Een goede opwarming is essentieel om een dito loopprestatie neer te zetten. Het 
zorgt ervoor dat je een hoger tempo kan lopen tijdens de effectieve training en 
verkleint het risico op blessures. Kies wel voor een dynamische warm-up (geen 
statische) om je hartslag te verhogen, je bewegingsbereik te vergroten en je 
spieren en gewrichten los te maken. Een set van dynamische 
opwarmingsoefeningen, zoals armzwaaien, huppelen, walking lunges, ... hoeft niet 
langer dan 5 à 10 minuten in beslag te nemen. 

3. Ze doen hun rustige trainingen rustig 

Een veelgemaakte fout is dat je alle trainingen steeds afwerkt aan hetzelfde (te 
hoge) tempo. Besef echter dat rustigere trainingen ALTIJD rustig moeten gebeuren. 
Dat klinkt logisch, maar toch slagen veel lopers er niet in om écht rustig te lopen. 
Vaak voelen de benen goed aan op een actieve hersteldag, waardoor je het tempo 
toch al weer snel de hoogte injaagt. Hierdoor ondermijn je echter het herstel, 
neemt het blessurerisico toe en boet je zelfs in op de kwaliteit van je volgende 
lange duurloop of snelheidstraining. Door je schema op te delen in intensieve en 
erg rustige trainingsdagen, verbeter je je conditie en haal je het meeste uit je 
recuperatie op rust- en hersteldagen. Let erop dat je je herstelloopje steeds aan 
een rustig tempo loopt, waarbij je nog in staat bent om vlot een geprek te voeren. 

4. Ze besteden veel aandacht aan hun recuperatie 

Naast je rustige training ook écht rustig te lopen, is goed rusten an sich ook 
cruciaal voor succes op lange termijn. Als je niet voldoende rust neemt, zal je 

https://www.sport.be/running/nl/nieuws/article.html?Article_ID=889966
https://www.sport.be/running/nl/nieuws/article.html?Article_ID=888420


lichaam zich niet aan je training kunnen aanpassen. Er zijn twee belangrijke zaken 
om je recuperatie te optimaliseren: 

* Slaap: het is namelijk tijdens je slaap dat het lichaam zich herstelt en sterker 
wordt. De hoeveelheid slaap die iemand nodig heeft, hangt af van persoon tot 
persoon, maar ligt rond de 7 à 8 uur. Tijdens intensieve trainingsperiodes mag je 
zelfs nog wat meer slaap (30 tot 60 minuten) inplannen. 

* Naast voldoende nachtrust is het belangrijk om ook (relatieve) rustperiodes in te 
bouwen om het blessurerisico, burn-out en overtraining te voorkomen. De meeste 
trainingsschema's voorzien een rustigere week na een trainingsblok van drie weken. 
Op jaarbasis is het ook goed om echt eens 1 à 2 weken niet te lopen. Het kan 
helpen om je gemotiveerd te houden! Verder is ook de rol van voeding een 
belangrijke recupertatietool. Hier lees je meer over een goed herstel. 

5. Ze focussen op kracht 

De lopers die nooit of zelden te maken krijgen met een blessure hebben ook een 
gewoonte om aan krachttraining te doen: ze besteden tijd en energie in het sterker 
maken van hun lichaam (niet enkel in het verbeteren van hun 
uithoudingsvermogen). Integreer loopspecifieke krachtoefeningen in je dynamische 
opwarming en/of creëer een kracht- of coreroutine na je loopsessie. Specifieke 
core-oefeningen voor lopers (zoals de plank) zorgen voor een betere loophouding. 
Bovendien zijn sterkere spieren beter bestand tegen de landingsimpact van lopen, 
waardoor het blessurerisico daalt. 

Welk type loper je ook bent, of je nu net begint of al jarenlang een ervaren 
ultramarathonloper bent: deze gewoontes kunnen je een snellere, sterkere, 
consistentere én gelukkige loper maken. 

Naar inhoudsopgave 



  8: AANBEVOLEN LOOPEVENEMENTEN 

Iedereen wil natuurlijk wel weer eens een hardloopevenement meemaken, of je 
nou in topconditie bent of niet (voor die Keniaan eindigen zullen we toch nooit). 
Deze zijn leuk en/of redelijk in de buurt:  

DATUM EVENEMENT   (met link) AFSTANDEN 

3 april Maashorst Trailrun Uden, 5 /12 /22km 

10 april Halve van Helmond Helmond, 5 / 10 / 21km Voor 
Clubkampioenschap!!!!!!!! 

20 april Hypotheker Beekloop Eindhoven, Boschdijk, 4 /8 /12 / 16km 

24 april Groene Woud Lente Trail Oirschot, 8 /15 /21km 

1 mei Ketelwaldtrail Milsbeek, 11 / 17 /33km AFGELAST 

14 mei Zevenheuvelentrail Nijmegen, 7/14/21/28/42km 

14-15 mei Koning van Spanje Trail Za: 11 /22 /43 /80km,  Zo: 10/18/30km 

22 mei Vestingloop 5, 10, 15, 50 

4? juni Van Goghloop  Nuenen, 5 /10 /15 /21km? Voor 
Clubkampioenschap!!!!!!!!? 

5 juni Trailrun Leudal Heythuysen (bij Weert), 13/21km 

Zwijnentrail Blixemsnel 2022, Waalre, Hut van Mie Pils, 14km. April ???  
 

Video 

Hardloopevenementkalenders: 
http://www.gorunning.be/  
https://www.passionforsports.eu/nl-runningsportevents  
https://www.betrail.run/nl/trail-kalender/all  
https://uitslagen.nl/evenementen.html?pr=&ma=01&jr=2022 
https://trail.nl/kalender/   

https://maashorst-events.nl/trailrun/
https://www.halvevanhelmond.nl/
https://www.eindhovenatletiek.nl/wedstrijden-en-activiteiten/wedstrijden/hypotheker-beekloop/
https://www.atletiekoirschot.nl/files/2021-12/groenewoudtrail-2022-flyer-2-zijdig.pdf
https://www.ketelwaldtrail.nl/
https://www.zevenheuvelentrail.nl/zevenheuvelentrail
https://www.mudsweattrails.nl/koningvanspanje/
https://vestingloop.nl/
https://www.trailrunleudal.nl/
https://youtu.be/gRuiFv0o8Vc
http://www.gorunning.be/
https://www.passionforsports.eu/nl-runningsportevents
https://www.betrail.run/nl/trail-kalender/all
https://uitslagen.nl/evenementen.html?pr=&ma=01&jr=2022
https://trail.nl/kalender/


  9: HYPOTHEKER BEEKLOOP 2022, 20 APRIL 

Gezellig met z’n allen er op de fiets naar toe. Wie is er ook bij? Schrijf je in! 
Vertrek per fiets om 18:15u vanuit het Aanschotpark, vanaf ‘Het Bankje’. En om 
pakweg 18:50u een groepsfoto op het GGZe-terrein bij de fietsen op het bekende 
grasveld in de buurt van de start. 

 
Naar inhoudsopgave



 10: HOE LANG MOET JE LAATSTE LANGE DUURLOOP ZIJN VOOR EEN 
MARATHON 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/training/  

Trainer Tom Craggs deelt zijn gouden tips voor de laatste weken van je 
voorbereiding. 

 

Stel, je hebt over een maand een marathon in je agenda staan. Wat is de beste 
aanpak? Snel nog wat lange duurlopen inplannen? Rust? Je brandstoftank 
volstouwen met koolhydraten? Tom Craggs begeleidde een indrukwekkend aantal 
hardlopers, van beginners tot topatleten. Hij deelt zijn gouden tips voor de laatste 
weken voor een marathon, zowel op het gebied van training als voeding. 

De ideale duur van je laatste duurloop 

Die laatste duurloop voor je marathon: hoeveel kilometer is genoeg? Het is 
natuurlijk belangrijk om voldoende kilometers in de benen te hebben, maar 
overdrijf het niet. Belast je je lichaam te veel, dan herstel je niet op tijd en sta je 
vermoeid aan de start. 

Craggs adviseert om bij je langste rustige duurloop te kijken naar de tijd die je op 
je voeten doorbrengt, niet naar de afstand. Houd het bij maximaal 190-200 
minuten. Loop je dan 32 kilometer of wat minder? Prima! Sommige lopers willen 
per se een keer 35 of 37 kilometer aantikken, maar komen vervolgens tijdens de 
dag waarop het er echt om draait de man met de hamer al tegen bij 28 kilometer. 
Zorg er liever voor dat je uitgerust aan je marathon begint, dat is het 
belangrijkste. 

Het beste tempo voor je duurlopen 
 
'Aan het einde van een paar duurlopen versnellen naar je marathontempo is een 
geweldige fysieke en mentale uitdaging', zegt Tom Craggs. Precies wat je nodig 
hebt in de voorbereiding voor je marathon. Doe in een duurloop van twee uur en 
drie kwartier of drie uur en een kwartier eens 4 sets van 20 minuten op je beoogde 
marathontempo met telkens 5 minuten herstel daarna. 

https://www.runnersworld.com/nl/training/a39483803/laatste-duurloop-voor-marathon/?utm_campaign=RW-20220322-wekelijks&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Hoe%20lang%20moet%20je%20laatste%20lange%20duurloop%20zijn%20voor%20een%20marathon


Van welke eindtijd op de marathon moet je uitgaan bij het berekenen van het 
juiste tempo? Er zijn verschillende formules waarmee je een inschatting kunt 
maken, zoals: 

Je PR op de 10 kilometer vermenigvuldigen met 5, trek er vervolgens 10 
minuten af. 

Je tijd op de halve marathon verdubbelen en daar 10-20 minuten bij 
optellen. 

Uitgaan van 105 - 108 procent van je halve marathontijd. 

Of gebruik de Runner’s World Eindtijd Calculator. 

Marathon tijd berekenen: hier moet je rekening mee houden 

Oefen met eten 

Onderweg je lichaam voorzien van genoeg brandstof is heel belangrijk om de finish 
te halen en je tempo vast te kunnen houden. Wat ga je drinken en/of eten, 
hoeveel en wanneer? Gebruik de laatste weken om hiermee te oefenen, zodat je 
een goede strategie ontwikkelt. 

Energiegelletjes zijn heel effectief. Veel mensen knijpen ze in een keer leeg in hun 
mond, maar Craggs raadt aan om het rustiger aan te pakken. 'Nip 3, 4 minuten van 
je gelletje. Neem de eerste na 45 minuten en pak er vervolgens elk half uur een. 
Worstel je met die gels, probeer dan ruim op tijd andere opties.' 

Mentale voorbereiding 

Je mentaal klaar voor de start voelen, is minstens zo belangrijk als fysiek fit zijn. 
Ook daar kun je aan werken. Behandel een paar trainingen alsof ze al het echte 
werk zijn. Dan voelt het op die belangrijke dag allemaal wat minder vreemd en 
spannend en blijf je makkelijker kalm en geconcentreerd. 

Doe alles zoals je het ook op de dag van de marathon gaat doen (behalve de 
afstand van je training, uiteraard). Vertrek op dezelfde tijd als het tijdstip waarop 
het startschot zal zijn. Eet hetzelfde ontbijt, draag dezelfde kleding, schoenen en 
andere accessoires. Probeer niets nieuws meer op de dag van de marathon. 

Je kunt ook experimenteren met positieve uitspraken die je telkens herhaalt in je 
hoofd. Denk aan 'adem en ontspan je schouders' voor meer ontspanning, instructies 
voor jezelf zoals 'let op je techniek' en jezelf motiveren door te denken 'deze 
kilometer loop ik voor persoon...'. 

Belangrijk in de laatste maand voor de marathon 

Craggs: 'De basis: stretchen, werken aan een sterke core, gezond eten en een 
goede slaaphygiëne. Dat is cruciaal in die laatste maand. Vaak zijn dat juist zaken 
waar je minder aandacht aan gaat besteden naarmate je meer gaat hardlopen en 
vermoeider raakt.' 

Maak eens een lijstje met een top vijf van goede voornemens op het gebied van je 
herstel. Vijf dingen die je wekelijks gaat doen om goed voor je lijf te zorgen. Een 
yogales, op tijd na je training een herstelmaaltijd nuttigen, een uur voor je naar 



bed gaat je telefoon uitzetten. Evalueer elke week of het je gelukt is, en zo niet, 
waarom niet. 

En die andere lopers op social media? 

Uren spenderen aan scrollen op Instagram en zien wat andere lopers allemaal 
presteren gaat je niet helpen. Waarschijnlijk raak je juist gestrest van jezelf met 
anderen vergelijken. We zijn allemaal anders. We hebben allemaal een ander 
lichaam, een ander doel en een andere agenda gevuld met werk en activiteiten. 

Bekijk je trainingslogboek en herinner jezelf eraan wat je tot nu toe allemaal 
bereikt hebt. Heb je het gevoel dat je een beetje achterloopt, bedenk dan dat je 
beter 10 procent te weinig kan trainen dan 1 procent te veel. Ga niet in paniek 
eventuele overgeslagen loopjes inhalen. Bewaak je zelfvertrouwen, trek je eigen 
plan en houd je daar aan. Het gaat je lukken! 

Toch wat hulp nodig? Runner's World helpt je en heeft maar liefst twee online 
Marathon voorbereidingen ontwikkeld! In 12 weken tijd stomen we je klaar met 
een trainingsschema en alle kennis en tips die je nodig hebt om jouw snellere of 
eerste marathon te lopen. 

Naar inhoudsopgave 

 11: 3e DONDERDAG VAN DE MAAND 

Ja, je leest het goed: de 3e D0NDERDAG van de MAAND. Voor velen is de 2e 
MAANDAG van de MAAND misschien wat erg aan het begin van de werkweek. 
Daarom proberen we te kijken of wellicht de 3e DONDERDAG van de MAAND beter 
aanslaat. En gewoon weer aansluitend aan de training, dus vanaf pakweg 21:15u. 

 
De eerste avond valt op donderdag 21 april. 

Naar inhoudsopgave 



 12: MARATHONESTAFETTE BLIXEMSNEL, 3 SEPTEMBER 2022 

De zaterdag van het Familiespektakelweekend begint om 10:00u met het 
startschot van de Marathonestafette voor de volwassenen. Train jezelf en 
zoek er 2 of 3 estafetteteamgenoten bij (vanwege erg lage opkomst houden 

we dit jaar geen Mini-Marathon voor de 
basisschoolkinderen). 
Met ingang van de vorige editie bestaan 
de teams uit naar eigen keuze 3 of 4 
lopers die samen 19 rondjes van 1110m 
rond het Aanschotpark lopen, samen een 
halve marathon in estafettevorm dus (na 
ieder rondje loopt een ander teamlid). 
Er zijn weer 3 winnende teams: het 
snelste herenteam, het snelste 
damesteam en het snelste mixed team 
(met minimaal 1 loper van het andere 
geslacht). De leden van het driekoppige 
team lopen elk 6 of 7 rondjes; die van 
het vierkoppige team 4 of 5 rondjes. 

Na een start om 10:00u is het laatste team rond 12:00u binnen, waarna 
meteen de huldiging zal plaats vinden. Van de volwassenenteams wordt het 
aantal ronden geregistreerd, zodat we kunnen vaststellen welk team de 
beste prestatie heeft geleverd. Graag zie we de teams The Young Ones, The 
Old Ones, Speedy’s, AT Top Speed I en At Top Speed II, Eindhoven Road 
Runners, Sanne en de Sprintende Cowboys, Elly en de Dravende Hengsten, 
Angèle en de Ugh Ugh Indianen, Huggies, Groep 6b, Next Up, Tik Um 
Aaaaaan!, Groep 7b, Groep 7a, Groep 7 6 6, RTN, Quattro Formaggi, Hete 
Blixems, Griekse Goden, en de Overblijvers weer terug in de nieuwe editie. 

Voor de estafettedeelnemers kost deelname € 2,50 waarvoor je behalve een 
medaille en sportdrank ook een consumptiebon krijgt, te besteden in de 
feesttent aan een biertje, frisdrankje, chips of 2 bekertjes koffie e.d. De 
verdere kosten van het hardloopevenement worden voor rekening genomen 
van het Familiespektakel van Wijkvereniging Blixembosch en van sponsoren 
zoals hardloopspeciaalzaak Rønnør. 

Maak wat straat-/buurtgenoten enthousiast, vorm een team Blixemboschers 
(je hoeft geen lid van een loopgroep of atletiekvereniging te zijn) en meld 
het aan. Aanmelden graag via vincent@blixemsnel.nl vóór de start van de 
zomervakantie, uiterlijk 21 juli, omdat anders velen al op vakantie zijn (als 
je geen team bij elkaar krijgt, meld je dan toch aan om eventueel een 
ander incompleet team vol te maken). MEEDOEN IS BELANGRIJKER DAN 
WINNEN. De volwassenen starten om 10:00u en lopen rondjes rond het 
Aanschotpark. Hou de website in de gaten voor nadere info. 

Veel succes en laat van je horen aan het trainersteam van Blixemsnel: 
Sjakko, Willie, Marco, Paul, Jacqueline, Aarnout, Jacques en Vincent 
(vincent@blixemsnel.nl).  

Naar inhoudsopgave 



 13: HARDLOOPWEEKEND 2.3 2022 

Dit wordt weer hartstikke leuk en gezellig, het Hardloopweekend 2.3 2022. Wie 
gaat er mee? Aan vorige edities namen pakweg 10 tot 20 lopers deel. Ideaal is 
minimaal 8 tot maximaal 14. Op dit moment zijn er 4 dames en 4 heren 
aangemeld, dus het gaat zeker door (Elly, Angèle, Marie-Louise, Betty, Vincent, 
Gerwin, Jacques en Robert; Claudette waarschijnlijk ook, en wie weet ook Jeanny 
weer, evenals Jacques en Henri die het laten afhangen van wel/niet worden 
ingeloot voor de Nijmeegse 4-Daagse). Wie volgt? 

Ik heb alvast een boeking gedaan voor .......... jawel, Kasteel Assumburg in 
Heemskerk, van 2 op 3 juli 2022. Ik heb een 2-, 3- en 2x een 4-persoonskamer 
zodat we naar hartenlust kunnen puzzelen hoe de deelnemers te 

 
verdelen. Mochten er meer slaapplaatsen nodig blijken, dan hoop ik nog bij te 
kunnen boeken. De geboekte prijs nu is € 34,00 pp incl. toeristenbelasting en riant 
ontbijtbuffet. In het kader van de wellicht wat teruggelopen conditie van 
sommigen/allen, zal ik routes maken met handige afsnijmogelijkheden, zodat er 
voor elk wat wils te lopen is: door de duinen heen en over het strand terug (zodat 
niemand verdwaalt  ) 

Deze kamerboeking is bij Stayokay kosteloos te annuleren tot een dag van tevoren. 
VOL = VOL 

Voor een indruk van het vorige Hardloopweekend in 2019 in Burgh Haamstede / 
Middelburg zie hier voor een fotoreportage. 

Naar inhoudsopgave 

https://photos.app.goo.gl/5vJn72NqWbwW7LobA


 

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. 
Hebben jullie suggesties voor deze nieuwsbrief, laat het me weten via  
vincent@blixemsnel.nl.     

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


KLEDINGSPONSORS VAN LOOPGROEP BLIXEMSNEL 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 


