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  1: MARATHONESTAFETTE BLIXEMSNEL 2022 

 
 Omdat er maar 3 teams hebben ingeschreven is het 
evenement Marathonestafette Blixemsnel van 3 
september in het Familiespektakelweekend afgelast. 
Hopelijk kunnen we het in 2023 aantrekkelijker 
maken en zullen er dan weer voldoende 
enthousiaste aanmeldingen komen. 
 

Naar inhoudsopgave 

  2: HOE HEURT HET EIGENLIJK?  ETIQUETTE! 
 
Lekker hoor, zomer! Allemaal lekker naar buiten en rennen. Nu het een stuk 
drukker zal zijn op de wegen en paden, kan een lesje etiquette vast geen 
kwaad. Daarom: hoe heurt het eigenlijk?  

 

Het is zomer; heerlijk! Dit is ook de tijd dat de harde kern van all year runners in 
parken, op stranden en fietspaden weer gezelschap krijgen van hordes 
mooiweerlopers. En omdat het wel leuk moet blijven, kan een bespreking van wat 
fatsoensregels geen kwaad. 

Snot 

Laten we maar met de deur in huis vallen. Als je gaat hardlopen, begint om voor 
ons onverklaarbare redenen de neus ook te lopen. Hardlopers – net als voetballers 
en wielrenners – hebben een niet erg smakelijke oplossing voor dat overschot aan 
neusvocht: een neusgat dichthouden en met kracht lucht blazen door het andere, 
aldus een zogeheten ‘snot rocket’ creërend. Ja, is vies, maar wat mot, dat mot. 
 
Een paar dingen over de snot rocket. Loop je samen met anderen, blaas dan altijd 
weg van andere lopers. Niet proberen voor iemand langs te lanceren! Lukt vaak 
niet. Probeer verder een beetje discreet te zijn; kijk even om je heen of er niet 
net iemand aan komt fietsen en blaas dan ‘your load’. Laatste tip, zeker voor de 



beginnende snot rocketeer; veeg even na. Het is nogal onsmakelijk en gênant als er 
nog wat aan je neus hangt. 
 
Gas 
Hardlopen kan een stimulerend effect op de darmen hebben. Zeker als je een 
beetje snelheid maakt. In het ergste geval moet je gedwongen de bosjes in en hoop 
ik voor je dat je aan wc-papier had gedacht. In minder ernstige, maar vaker 
voorkomende gevallen, is het lucht die een weg naar buiten zoekt. Geen probleem 
als je alleen in bos en veld loopt, maar loop je in een groepje dan is dit best balen. 
Daar hebben hardlopers een oplossing voor. We zwijgen het dood. We’ve all been 
there, we voelen je pijn; geen reden om die te verergeren. 
 
Stalking 
Uit de wind lopen is fijn en zeker tijdens een wedstrijd is het slim om achter 
iemand te kruipen die de wind voor je vangt. Doe dat niet tijdens je rondje door 
het park. Dat is raar en soms ronduit bedreigend. Het is okay als je iemand inhaalt 
om heel even in de slipstream van je voorganger te hangen, voordat je erlangs 
gaat, maar dan heb ik het over seconden. Blijf als man in de avonduren niet 
minutenlang achter een vrouw hangen. Voor je het weet word je aan het eind van 
het rondje in de boeien geslagen of lig je kermend op de grond met ogen vol 
peperspray. En terecht! 
 
Topless 
Als het lekker warm is, is het heerlijk om als man met ontbloot bovenlijf te lopen. 
Maar dat topless lopen is in Nederland niet erg ingeburgerd en je kunt rekenen op 
aardig wat bekijks – veel daarvan in de vorm van afkeurende blikken – als jij je 
zonder shirt over ’s Heeren wegen spoedt. Zelf zijn we van de stroming ‘hoe 
minder, hoe beter’, maar er schijnen ook lopers te zijn die andermans blote torso 
aanstootgevend vinden. Of onsmakelijk. Of ordinair. Misschien kunnen we het als 
lopers dan in ieder geval eens zijn met het adagium ‘live and let live’? 
 
Looprichting 
Een jaarlijks terugkerend discussieonderwerp is aan welke kant van de weg je hoort 
te lopen. Loop je als hardloper tegen het verkeer in, zodat je auto’s en ander 
verkeer ziet aankomen of loop je met het verkeer mee? Daar is geen regel voor, 
vandaar dat het onderwerp van debat blijft. Het komt erop neer dat je als loper 
mag kiezen aan welke kant je loopt en dat verschilt natuurlijk per verkeerssituatie: 
brede of smalle weg, wel of geen straatverlichting, wel of geen gemotoriseerd 
verkeer. Zelf loop ik in parken of op fietspaden gewoon met het verkeer mee. Loop 
ik op een weg waar ook auto’s rijden, dan vind ik het prettig om het verkeer te 
kunnen zien aankomen. Als er trouwens een stoep of voetpad naast een fietspad 
ligt, dan ben je als hardloper verplicht om op het voetgangersgedeelte te lopen. Al 
ben je misschien sneller dan sommige fietsers. 
 
Groeten 
En dan is er nog het groeten. Buiten de stad is het heel normaal om andere lopers 
te begroeten met een kort knikje of een mini-zwaai. In Amsterdam ligt het eraan 
waar je loopt of er wordt gegroet. Het Vondelpark lijkt bijvoorbeeld een ‘no 
greeting area’, het Sloterpark en het Westerpark zijn al wat groetiger. Hou het 
vooral bij een knikje, want de ervaring leert dat een gesproken groet er al rennend 
niet altijd even lekker uit komt. Te hard of met overslaande stem. Beter oefen je 
dat knikje. Dat gooi je erin vlak voordat je elkaar passeert. 
 
Ga niet al vijftig meter voor dat moment oogcontact zoeken. Dat is ongemakkelijk 
en in veel gevallen ronduit ongewenst. En dat willen we niet, want zoals we aan 
het begin al schreven: het moet wel leuk blijven! 



  3: SHIN SPLINTS: ALLES WAT JE WIL WETEN OVER DEZE HARDLOOPBLESSURE 
EN HOE JE ERVAN AF KOMT 

Shin splints is een bekende blessure onder beginnende hardlopers. Maar hoe weet 
je of je shin splints hebt en wat is de oorzaak? En lees hoe je ervan af komt! 

 

Shin splints is een van de meest voorkomende hardloopblessures, zeker bij 
beginners. Vaak zijn shin splints het gevolg van vermoeide of inflexibele 
kuitspieren, waardoor er te veel spanning op de pezen komt te liggen en 
daardoor scheuren. Meestal openbaart de blessure zich door pijn langs de 
binnenste rand van het scheenbeen. Dat is de 'favoriete' plek voor deze 
overbelastingsblessure. Hoe weet je of je shin splints hebt? Wat zijn oorzaken 
van shin splints? Hoe voorkom je shin splints? En hoe kan je shin splints 
verlichten? Je leest het hier. 

Hoe weet je of je shin splints hebt? 

Hoe weet je nu of je shin splints hebt? Shin splints voelen meestal als een zeurende 
pijn, een kloppend gevoel of gewoon een gevoelige plek aan de voorkant van je 
been, in het gebied langs je scheenbeen. De pijn kan ook uitstralen naar de knie en 
de enkel. Bij shin splints zijn de pezen aan de binnenkant van de voorkant van het 
onderbeen ontstoken en dat doet zeer. De pijn bij shin splints is het hevigste 
tijdens en na het hardlopen of sporten en als je op het gebied langs je scheenbeen 
drukt. 

Shin splints is een valse blessure, want eenmaal onderweg tijdens training of 
wedstrijd verdwijnt de pijn en lijkt er geen vuiltje aan de lucht. Pas als je al lang 
en breed gedoucht bent, vreet de pijn van shin splints zich met nog scherpere 
tanden door je bot. Dit is dan ook meteen het verschil met een stressfractuur, 
want daarbij heb je constante pijn. 

(Lees ook: 6 oefeningen tegen shin splints) 

Wat zijn de oorzaken van shin splints? 

Iedereen die ooit last heeft gehad van shin splints zal het ermee eens zijn deze 
blessure een van de meest frustrerende hardloopblessures is, omdat het hardlopen 
eigenlijk onmogelijk maakt. Wel is het zo dat veel sportfysiotherapeuten liever niet 
spreken van shin splints, omdat de term shin splints eigenlijk meer dan één 

https://www.runnersworld.com/nl/training/looptips/a24367465/6-oefeningen-tegen-shin-splints/


onderbeen aandoening aanduidt. Als we het hebben over shin splints dan kennen 
we de volgende 4 belangrijkste soorten en oorzaken: 

1. Spierbelasting: Shin splints kunnen ontstaan zodra de belangrijkste spieren die 
je voet recht moeten houden tijdens het neerkomen, te veel worden belast. De 
spieren waar we het dan over hebben heten de: tibialis anterior en de tibialis 
posterior. De grootste oorzaak dat weke delen beschadigd raken, zoals bij shin 
splints, komt doordat spieren te zwak en te kort zijn om het werk te doen waar ze 
voor bedoeld zijn. En hoe meer kilometers je gaat hardlopen, hoe meer schade je 
ook zal aanrichten. 

2. Stressfracturen: Tibiale stressfracturen zijn overbelastingsblessures die 
optreden wanneer de spieren vermoeid raken en de schokken van het hardlopen 
niet kunnen opvangen. De belasting komt vervolgens terecht op de botten, 
waardoor er kleine scheurtjes kunnen ontstaan. Stressfracturen krijgen vaak ten 
onrechte de diagnose shin splints, maar het verschil is dat shin splints een 
spierblessure zijn en dat de pijn bij shin splints vervaagt zodra de spier is 
opgewarmd. Breuken, zoals bij stressfracuren, zijn een botletsel en de pijn zal dan 
ook toenemen als je hardloopt. Vermoed dat je dat jij een breuk hebt en geen shin 
splints? Raadpleeg dan een arts voor een röntgenfoto. De behandeling van een 
stressfractuur duurt meestal vier tot zes weken, afhankelijk van de ernst van de 
fractuur. 

3. Mediaal Tibiaal Stress Syndroom (MTSS): Een blessure die ervoor zorgt dat je 
pijn hebt aan de binnenkant van het scheenbeen, precies zoals je dat dus verwacht 
bij shin splints. Sommige specialisten zeggen dat deze blessure soms verkeerd 
wordt begrepen, omdat het hier echt gaat om letsel op het bot en botweefsel. De 
pijn bij deze shin splints (of dus eigenlijk Mediaal Tibiaal Stress Syndroom) kan in 
de loop van de tijd erger worden en zelfs blijvende pijn veroorzaken, ook tijdens 
en na het hardlopen. 

4. Compartimentsyndroom: Deze vorm van shin splints komt veel minder vaak voor 
dan de bovenstaande problemen en kan in elk deel van het onderbeen voorkomen. 
Deze vorm van shin splints - of dus eigenlijk compartimentsyndroom - wordt 
gekenmerkt door een kramp in het scheenbeen dat verergert tijdens het 
hardlopen. Sommige mensen die dit hebben zeggen dat hun benen zo strak 
aanvoelen dat ze haast ontploffen. Bij 80% van de mensen met deze vorm van shin 
splints bevindt het probleem zich in het voorste deel van het scheenbeen en is het 
been normaal gesproken pijnvrij, behalve tijdens het hardlopen. 

Lees ook: 4 oefeningen om shin splints te voorkomen 

Zo voorkom je shin splints 

Vroeg of laat ontkomt bijna geen loper aan shin splints. Het is een van de meest 
voorkomende hardloopblessures, zeker bij beginners. Meestal openbaart de 
blessure zich door pijn langs de binnenste rand van het scheenbeen. Dat is de 
'favoriete' plek voor deze overbelastingsblessure. Hoe kan je shin splints 
voorkomen? En hoe kan je shin splints voorkomen als je ze al gehad hebt? 

Er zijn zeker dingen die je kan doen om shin splints te voorkomen. Denk aan de 
volgende punten: 

De belangrijkste: Voorkom overbelasting en bouw je kilometers rustig op; 

Bekijk je looptechniek, een hiel landing kan sneller voor shin splints zorgen; 

https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid/blessures/a22734911/4-oefeningen-om-shin-splints-te-voorkomen/


Probeer op zachtere ondergronden te lopen, asfalt is een groter belasting; 

Draag goede schoenen en laat je informeren in een speciaalzaak; 

Combineer hardlopen met andere sporten en krachttraining. 

Lees ook: Wat moet ik doen bij shin splints? 

Heb je shin splints? Deze tips kan je proberen om shin splints te verlichten: 

We hebben een paar tips voor je als je te maken krijgt met shin splints en hoe je 
deze kan verlichten: 

1. IJs op de pijnlijke plek (zorg standaard voor een hot/coldpack in de vriezer) 
2. Gas terug nemen 
3. Zachte ondergrond 
4. Eventueel inlegzooltjes 
5. Spierversterkende oefeningen 
6. De juiste schokdemping in een kwalitatief goed paar hardloopschoenen 
7. Een abonnement bij de fysio 
8. Geduld met een goed boek bieden ook goede vooruitzichten op herstel. 

Naar inhoudsopgave 

 

  4: 6X MENSTRUATIE-ONDERGOED VOOR TIJDENS HET SPORTEN 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/gear/kleding/g40598728/menstruatie-ondergoed-sporten/  

Sporten tijdens je menstruatie... De één heeft nergens last van, de ander ligt 
liever in bed met een reep 
chocolade. Toch kan 
hardlopen ervoor zorgen dat 
je minder last krijgt van 
menstruatieklachten als 
buikkramp of rugpijn. Om het 
sporten gemakkelijker te 
maken kun je tijdens je 
menstruatiecyclus kiezen voor 
speciaal ondergoed. Dit 
ondergoed is speciaal 
ontworpen om bloed in op te 
vangen. Na gebruik gooi je 'm 
in de was en kun je het slipje 

opnieuw gebruiken. Goed voor het milieu en zo hoef jij je geen zorgen te maken 
over het meenemen van extra tampons of maandverband tijdens je training. Verder 
is het ook wel lekker dat je geen last hebt van oncomfortabele maandverband in je 
onderbroek tijdens een tempotraining!  

Lees er hier alles over, dames. Ik had er nooit eerder over gehoord, maar voor de 
dames is het wellicht geen nieuwtje. En zo ja, dan is het misschien heel handig 
voor je. Hele ARTIKEL 

 

https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid/blessures/a35320297/vraag-antwoord-shin-splints-scheenbeen-pijn-blessure/
https://www.runnersworld.com/nl/gear/kleding/g40598728/menstruatie-ondergoed-sporten/
https://www.runnersworld.com/nl/gear/kleding/g40598728/menstruatie-ondergoed-sporten/


  5: FOTO-REPORTAGES VAN DIVERSE EVENEMENTEN 

Dolomiti Extreme Trail 2022, 11 juni 

 
Voor wie de link naar de fotoreportage had gemist, inclusief filmpje met 
helicopter-redding van één van de deelnemende Blixemsnellopers: 
https://photos.app.goo.gl/haN58nucqoq81eYH8  
 

Hardloopweekend Blixemsnel 2.3 2022, Heemskerk, 2+3 juli 

 
Voor wie de link naar de fotoreportage had gemist en nu na het zien van meer 
foto’s ook enthousiast is om in 2023 mee te gaan. Van de huidige groep heb ik 
niemand gehoord die dan niet mee wil:  foto-reportage  

https://photos.app.goo.gl/haN58nucqoq81eYH8
https://photos.app.goo.gl/gJKfrUCHj1rav2s39


 

  6: RUNNING-PUBLICATIES 

 
HTTPS://ISSUU.COM/ROBERTCAL46/DOCS/RUND6_HDTR  

Naar inhoudsopgave 

 

  7: AANBEVOLEN EVENEMENTEN 

Als je weer eens mee wilt doen aan een leuk en uitdagend evenement: 

DATUM EVENEMENT   (met link) AFSTANDEN 

7 sept Hypotheker Beekloop 4/8/12/16km 

11 sept Parelrun, Eersel 5/10/15km (elk bestaand uit 1 ronde) 

18 sept Freedom Run, Geldrop 4/8/10 mile 

18 sept Halve van Cranendock 10,5/21km telt voor Clubkampioenschap 

9 okt Marathon van Eindhoven 10/21/42km telt voor Clubkampioenschap 

20 nov Zevenheuvelenloop, Nijmegen 15km, met mooi feest achteraf 

11 dec Urban Trail Eindhoven 5/10km. Zie aftermovie 2017 met 
Blixemsnel-optreden op 37 en 100 
seconden 

 

https://issuu.com/robertcal46/docs/rund6_hdtr
https://www.eindhovenatletiek.nl/wedstrijden-en-activiteiten/wedstrijden/hypotheker-beekloop/
https://parelrun.nl/
https://www.libertyloop.nl/
https://loopgroepcranendonck.nl/wedstrijd
https://www.asmlmarathoneindhoven.nl/
https://www.nnzevenheuvelenloop.nl/
https://www.eindhovenurbantrail.nl/
https://www.eindhovenurbantrail.nl/videos/eindhoven-urban-trail-2017/


 

Meer evenementen zijn bijvoorbeeld hier te vinden. 

En trailevenementen vind je op BETRAIL, Ultratiming en Passionforsports 

Naar inhoudsopgave 

 

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


  8: DEZE FOTO’S HELPEN JE OM EEN TEKENBEET TE HERKENNEN 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid/verzorging/a40651833/tekenbeet-  

Herken jij de huiduitslag die je krijgt van een tekenbeet? 

 

Als je graag in het bos hardloopt, heb je waarschijnlijk keer op keer gehoord dat je 
jezelf altijd moet controleren op teken na je rondje. Maar aangezien teken heel 
klein zijn en je er makkelijk eentje mist, zul je er misschien niet altijd achter 
komen dat je door eentje bent gebeten. Totdat het te laat is en je klachten krijgt. 

Met deze foto's herken je een tekenbeet 

Het aantal mensen dat wordt gebeten door een teek loopt al jaren op. 
Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en Wageningen University verwacht dit jaar zelfs 
een record van ruim een half miljoen tekenbeten in twee maanden. Een teek kan 
de ziekte van Lyme met zie meedragen en dit overdragen aan mensen. Geen 
pretje, want het kan zorgen voor voortdurende pijn, concentratieproblemen en 
vermoeidheid. Ongeveer 27.000 mensen per jaar krijgen deze ziekte in Nederland 
en dat is vier keer zoveel als twintig jaar geleden. Zaak dus om de tekenbeet op 
tijd te herkennen! 

Deze foto's kunnen je helpen om te bepalen of je een tekenbeet hebt opgelopen. 

Hoe ziet een tekenbeet er over het algemeen uit? 

 

Na een tekenbeet ontstaat er een klein roodje vlekje op je huid. Als er geen 
besmetting met de Borrelia-bacterie, die de teek bij zich kan dragen, heeft 

https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid/verzorging/a40651833/tekenbeet-


plaatsgevonden, gaat dat vlekje binnen twee weken weer weg. Als die teek wél 
besmet was, wordt de vlek groter en ontstaat er een typisch rood cirkeltje om de 
beet heen. 

 

Nu wordt het iets gecompliceerder: niet iedereen die de ziekte van Lyme 
ontwikkelt, krijgt uitslag en zelfs de mensen die het wel hebben, merken het vaak 
niet. Bovendien kan de uitslag op andere delen van het lichaam ontstaan dan waar 
je gebeten bent. 

Wat als ik geen uitslag krijg, maar me wel ziek voel? 

Omdat je dus niet altijd kunt vertrouwen op de typische huiduitslag, is het 
belangrijk dat je ook let op de andere symptomen van Lyme nadat je gebeten bent 
door een teek. 

De eerste symptomen van Lyme zijn een grieperig gevoel, koorts, spierpijn, weinig 
eetlust, hoofdpijn, vermoeidheid, nachtelijk zweten en gezwollen lymfeklieren. 

Het kan natuurlijk ook zomaar zijn dat je gewoon een virusje onder de leden hebt, 
maar het griepseizoen is in de zomer al even voorbij, dus als je je zorgen maakt, is 
het altijd goed om even langs de huisarts te gaan. 

Maakt het nog uit welke soort teek me gebeten heeft? 

 



Er zijn honderden verschillende soorten teken onder te verdelen in harde en zachte 
teken. De harde teken Ixodus ricinus (gewone-, hout- of schapenteek genoemd) is 
de meest voorkomende teek in Nederland. Deze kunnen allemaal de Borrelia-
bacterie bij zich dragen die Lyme veroorzaakt. Gemiddeld is een op de vijf teken 
besmet. 

Als ik Lyme heb, hoe lang duurt het dan voordat ik klachten krijg? 

Een teek zal de eerste 12 tot 24 uur op je lichaam bezig zijn een warm plekje te 
zoeken om zich vast te bijten. Denk aan liezen, knieholtes, oksels, bilspleet, 
randen van uw ondergoed, achter de oren en rond de haargrens in de nek. 

Vanaf daar duurt het een paar dagen voordat de teek de ziekte overdraagt en dan 
kan het nog ongeveer vier tot zeven dagen duren voordat uitslag of symptomen 
verschijnen. 

Wat als de teek die me beet geen infectie overbrengt? 

Als je zeker weet dat je gebeten bent (omdat de teek nog in je huid zit) is de kans 
klein dat je de besmet bent. Waarom? Nou, omdat lang niet alle teken de ziekte 
dragen én omdat de teek waarschijnlijk nog niet zo lang aan je vastgebeten zat. 

Naar inhoudsopgave 

 

  9: THE ULTIMATE GUIDE TO UPHILL TRAIL RUNNING 
Bron: https://www.outsideonline.com/health/training-performance/uphill-trail-running-research-2022/  
 
Read this article here: https://www.outsideonline.com/health/training-performance/uphill-trail-running-research-2022/ 

 

Naar inhoudsopgave 

 

https://www.outsideonline.com/health/training-performance/uphill-trail-running-research-2022/
https://www.outsideonline.com/health/training-performance/uphill-trail-running-research-2022/


 10: 5 KM IN 30 MINUTEN? 9 TIPS 
Bron: https://www.prorun.nl/training/5-kilometer-in-30-minuten-9-tips/  

 
Wil jij 5 kilometer lopen binnen een halfuur? 

Wil jij 5 kilometer binnen 30 minuten lopen, maar blijf je hangen op een niveau 
boven het halfuur? 

Dan zetten we hier negen tips op een rijtje om sneller te worden op deze mooie 
afstand. 

Je weet precies waar je voor traint: je wilt 6:00 /km lopen, dit tempo komt in je 
trainingen regelmatig terug. Het is goed om fysiek en mentaal alvast te wennen 
aan deze snelheid. 

Uiteraard hoef je niet alle tips tegelijkertijd op te pakken, kies twee of drie tips 
uit om mee aan de slag te gaan. 

1. Intervallen 
Doe je nog geen intervaltraining, dan is een intervaltraining een gouden aanvulling 
op je trainingen. Met intervaltraining kun je in korte tijd veel snelheid winnen. De 
kunst van deze training is om snelheden te lopen die je (nog) niet gewend bent. 
Zodat je lichaam de prikkel van deze hoge snelheid leert kennen. Er zijn tientallen 
soorten intervaltraining, we geven hier drie mogelijke intervallen. 

Na een warming up kun je 8 x 200 meter lopen in 63 seconden*.  Je merkt dat de 
eerste 200 meter prima gaat en dat het in de loop van de serie pittig wordt. Na een 
intensieve 200 meter kun je 200 meter heel rustig dribbelen. 

Een andere training is intervallen met 400 meters. Loop 8 x 400 meter in 2:10 / 
2:18. Na 400 meter loop je 200 meter heel rustig om bij te komen. 

2. Trainer of maatje 
Een intervaltraining is 1000 x leuker en makkelijker als je een trainer hebt of een 
loopmaatje met hetzelfde doel. Heb je nog geen trainer of maatje? Laat dan een 
reactie achter onder dit blog en zeg waar je woont, wellicht heb je snel een 
inspirerende trainer of een inspirerend maatje gevonden. 

3. Start hard 
Vijf kilometer kan ver zijn. Maar ook niet weer niet. Als je niet gewend bent om 
diep te gaan en je wat huiverig bent voor verzuurde benen, is het goed om hard te 
starten en jezelf voor te nemen om het eerste deel harder te lopen dan het tweede 
deel. Vaak kun je – met een hoge hartslag en een snelle ademhaling – de laatste 2 
kilometer nog wel doortrekken. Het klinkt wat vreemd, maar het werkt goed om 

https://www.prorun.nl/training/5-kilometer-in-30-minuten-9-tips/


jezelf voor te nemen om na 3 kilometer spijt te hebben van je harde start, in 
plaats van iets over te houden. Start met branie en de kans op een PR is groot. 

4. Krachttraining 
Neem in je training, of op andere dagen, oefeningen op met squats. Niet zomaar 
een squat maar squats waarbij je springt. Dat verbetert de afzet in je hardlooppas. 
Ook lunges zijn uitstekend voor een sterker setje benen. 

5. Looptechniek 
Heb jij nog niet eerder gericht iets gedaan met je looptechniek? Dan is het goed 
om met je techniek aan de slag te gaan. Techniektraining kun je uitbreiden door te 
trainen op armzwaai, kniehef, afzet en nog veel meer. Zonder trainer hoef je niet 
op alles tegelijk te letten, dan is het goed om je pasfrequentie te trainen. Ervaar 
of een hogere pasfrequentie goed voelt en je sneller maakt. Wil jij van een 
techniektrainer horen welke loopstijl het beste bij je past? Dan kun je een sessie 
doen bij de beroemde techniektrainer Franklin van Doesburg. 

6. 1 kilometer in 6:00 /km 
Naast de intervaltraining is het goed om ook tijdens een andere training 1 
kilometer te kiezen om 6:00 /km te lopen. Zo leer je aan te voelen wat het tempo 
is én je lichaam went aan je gewenste snelheid. Het is prima om tijdens een 
rustige training 1 kilometer te kiezen (bijvoorbeeld de derde of vierde kilometer 
van je training) om op 63:00 /km te lopen. 

7. Train 3 keer per week 

Met één training per week onderhoud je wat je nu aan conditie hebt, met twee 
trainingen per week bouw je langzaam op. Wil je echter snel conditie opbouwen én 
sneller worden? Dan is 3 trainingen per week ideaal. 

1: Interval 
2: 6 kilometer rustig lopen (6:25 /km) met 1 kilometer 6:00/km 
3: 7 kilometer in een tempo van 6:25 /km 

8. Val wat kilo’s af 
Ben je een paar kilo zwaarder dan nodig is? Dan helpt het enorm om wat kilo’s af 
te vallen. De calculator van Ron van Megen en Hans van Dijk werkt inspirerend om 
wat af te vallen. Je kunt in hun calculator je huidige gewicht en je PR invullen, dan 
zie je wat er met je tijden gebeurt als je een paar kilo afvalt. Voorbeeld: je bent 
82 kilo en je PR op de 5 kilometer is 31:10. Val je 4 kilo af dan loop je met 
hetzelfde vermogen geen 31:10, maar zit je al op 29:39. Ben jij benieuwd hoe dat 
bij jou zit? Vul hier je gewicht en je PR in. 

9. Lopen op vermogen 
Pas je al veel van bovenstaande tips toe en blijf je toch hangen op hetzelfde 
niveau? Dan kan een Stryd uitkomst bieden. Stryd is een (wel vrij dure) 
vermogensmeter waarmee je gericht op vermogen kan trainen. Het grote voordeel 
van Stryd is dat je een trainer op je schoen hebt zitten die iedere analyseert en 
meeneemt in de analyse. Zo kun je gericht je intervallen en duurtrainingen op 
vermogen doen en weet je zeker dat je slim traint op basis van je huidige vorm. 

Wil jij weten hoe snel je moet trainen voor een 5 kilometer in 25 minuten? Lees 
hier meer. 

Ook benieuwd naar de tempo’s naar een tien kilometer in een uur? Lees hier meer. 

https://www.prorun.nl/training/10-kilometer-binnen-een-uur-9-tips/


 11: HYPOTHEKER BEEKLOOP 

Op het GGzE-terrein aan de Boschdijk gezellig 1, 2, 3 of 4 rondjes van 4km 
hardlopen. Gezamenlijk op het fietsje ernaar toe. Wie gaat er mee? 
Inschrijven via deze link . Kost € 8,50. 

De starttijden zijn: 

• 4 en 16 km 19.00 uur 

• 8 en 12 km 19.10 uur. 

 

Naar inhoudsopgave 

 

https://inschrijven.nl/form/2022090714380-nl


 12: TEAMKLEDING 

De bestelling teamkleding is onderweg naar Nederland. Omdat we ook van de 
gelegenheid gebruik willen maken om een groepsfoto met alle leden te schieten, 
zal distributie waarschijnlijk medio september na een maandagavondtraining plaats 
vinden, weer in de sportzaal van Wijkcentrum Blixems. Kunnen we met onze 
nieuwe kleding aan als één grote groep op de foto. Iedereen die op de nieuwe foto 
staat, krijgt ook zo’n foto in het formaat 20x30cm. 

 

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 € 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 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 


