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  1:  BALIRUNNERS BOSLOOP, OOSTELBEERS 
 
Beste trimmers en hardlopers een prachtig parcours aanbevolen . 
Bijzonderheid ; volledig inschrijfgeld ten bate kinderen laten lopen . 
Zet je in voor dit goede doel . 
Bezorg jezelf een prachtige beleving . VEEL SUCCES gewenst ! 
Voor meer info zie www.balirunners.nl  

 

 

http://www.balirunners.nl/


  2: INTERMITTANT FASTING: DIT ZIJN DE VOORDELEN EN DE NADELEN VOOR 
LOPERS 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/voeding/a40443249/intermittent-fasting 

 
Een dagdeel niet eten kan voor sommige hardlopers goed werken. 

 
 
Intermittent fasting is een manier van eten waarbij je perioden van eten en niet 
eten afwisselt, maar waarbij je de tijd dat je wel wat eet beperkt tot een relatief 
klein tijdsvenster. Sommige mensen die aan intermittent fasting doen eten 
bijvoorbeeld 8 uur op een dag wel en 16 uren niet, maar anderen kiezen ervoor 5 
dagen in de week te eten wanneer ze willen en twee dagen in de week wel enkel 
binnen beperkte tijden voeding tot zich te nemen. Hoe werkt intermittent fasting? 
Wat kan deze manier van vasten voor hardlopers doen? Is intermittent fasting 
bijvoorbeeld goed voor gewichtverlies? En natuurlijk niet onbelangrijk: wat zijn de 
voordelen en nadelen van intermittent fasting voor hardlopers? We vertellen het je 
in dit artikel. 
 
Wat is de regel van intermittent fasting? 
Er zijn veel manieren om intermittent fasting toe te passen, de bekendste regel 
van intermittent fasting is waarschijnlijk de 16:8 regel. Bij de 16:8 regel van 
intermittent fasting eet je 16 uren per dag niet en 8 uren per dag wel, bijvoorbeeld 
tussen 12.00 en 20.00 uur. Een andere optie is om slechts 2 dagen in de week een 
maximaal aantal calorieën te eten, denk aan maximaal 500 kcal. Maar ook om de 
dag eten kan passen binnen intermittent fasting: de ene dag wel eten en de andere 
dag niet. Welke manier van intermittent fasting je kiest hangt af van je doelen, 
wat bij je past en hoe jij je erbij voelt. 
 
Is intermittent fasting goed voor gewichtsverlies? 
Intermittent fasting kan goed zijn voor gewichtsverlies, mits het je helpt om in 
totaliteit minder calorieën tot je te nemen dan wanneer je in een langer 
tijdsbestek zou eten. Uiteindelijk gaat afvallen namelijk over het creëren van een 
calorietekort over een langere periode. Intermittent fasting kan mensen helpen 
met afvallen, omdat ze minder lang de tijd hebben om te eten en dus over de 
lange tijd mogelijk minder calorieën tot zich nemen dan wanneer zij zichzelf die 
restrictie in tijd niet opleggen. Creëer je met intermittent fasting dus uiteindelijk 

https://www.runnersworld.com/nl/voeding/a40443249/intermittent-fasting


voor een calorietekort over een langere periode, dan is intermittent fasting zeker 
goed voor gewichtsverlies. 
 
Is 12 uur genoeg voor intermittent fasting? 
Is 12 uur vasten genoeg als je aan intermittent fasting wil doen? Het antwoord is ja: 
Volgens het principe van intermittent fasting moet je minimaal 12 uur vasten (niet 
eten). Als je voor het eerst aan intermittent fasting doet, is het dan ook een goed 
idee om te beginnen met 12 uur vasten en zo je lichaam te laten wennen aan een 
korter tijdsbestek waarin het voeding krijgt. Als dit goed gaat kun je deze manier 
van intermittent fasting uitbouwen naar 14 uur vasten en vervolgens eventueel 
naar 16 of zelfs 18 uur niet eten. 
 
Wat eet je tijdens intermittent fasting? 
Tijdens intermittent fasting hou je je vooral aan een beperkt tijdsvenster waarin je 
mag eten. Wat je tijdens die uren eet maakt in principe niet uit, maar het is wel 
verstandig gezonde keuzes te maken, of te eten wat je normaal op die tijden ook 
zou eten. Je slaat bij intermittent fasting alleen bijvoorbeeld wel je ontbijt over 
van die dag en dat zal calorieën schelen als je naar het totaalplaatje kijkt. Ga je 
voor 2 dagen waarbij je aan intermittent fasting doet door middel van een strenge 
calorierestrictie zoals maximaal 500 kcal per dag, dan eet je ook wat je zelf wil 
met een maximale inname van 500 calorieën. 
 
Eiwitrijk eten 
Wil je toch verstandigere keuzes maken, waardoor het vasten je ook iets 
makkelijker af gaat? Dan kan je aanhouden dat de basis van de voeding tijdens 
intermittent fasting eiwitrijk moet zijn. Het idee hierachter is dat je langer een 
verzadigd gevoel hebt als je veel eiwitten eet. Wil je ook nog hardlopen naast het 
intermittent fasting schema? Dan is het verstandig je koolhydraten goed te timen 
en deze bijvoorbeeld een half uur of uur voor het hardlopen te eten en wat 
koolhydraten in combinatie met eiwitten meteen na je hardlooptraining te eten 
voor herstel. Tijdens de tijd dat je niet eet / aan het vasten bent, mag je wel 
gewoon drinken maar drink je alleen drankjes zonder calorieën, zoals zwarte 
koffie, thee en water. 
 
Runner's World maakte een voorbeeld schema voor je: Runner's World maakte een 
schema en een menu voor hardlopers die aan intermittent fasting willen doen, je 
vindt het complete schema met het dagmenu voor de 16:7 en de 5:2 regel hier. 
 
Wat zijn de voordelen van intermittent fasting voor hardlopers 
Ja, er zijn voordelen van intermittent fasting voor sommige hardlopers. Zo kan het 
hardlopers helpen om een calorietekort te creëren en af te vallen. Maar er lijken 
ook bewijzen te zijn dat deze manier van eten je jong houdt: 
 
1. Intermittent fasting helpt hardlopers afvallen 
Als je aan hardlopen doet en graag wat wil afvallen dan kan intermittent fasting je 
helpen sneller gewicht te verliezen. Hardlopen helpt om calorieën te verbranden 
en door daarnaast een calorietekort te creëren met intermittent fasting zorgt 
ervoor dat je snel kunt afvallen. Let hierbij wel op dat je het verantwoord aanpakt 
en nog genoeg energie en voedingsstoffen binnenkrijgt. 
 
Een ander mogelijk voordeel is dat je kunt kiezen om op de dagen dat je niet 
hardloopt of sport, te gaan voor een calorietekort en juist op de andere dagen (dat 
je wel gaat hardlopen) je normale calorie-inname aan te houden. Door op de dagen 
dat je sport normaal te eten maar wel te hardlopen, ben je toch voorzien van 
voldoende energie voor een volwaardige training, maar kun je ook een 
calorietekort creëren doordat je energie verbrandt tijdens je run. Op de rustdagen 

https://www.runnersworld.com/nl/voeding/a40496195/intermittent-fasting-schema/


zorg je ervoor dat je minder calorieën tot je neemt - je intermittent fasting dagen 
dus - en op de lange termijn zorg je er zo voor dat het aantal calorieën dat je tot 
je neemt minder is dan je verbrandt. Resultaat? Je zult afvallen. 
 
Lees ook: Dit moet je weten als je wil afvallen met hardlopen. 
 
2. Intermittent fasting houd je mogelijk jong 
Hoewel het bewijs van de gezondheidsvoordelen van intermittent fasting mager is, 
lijken er ook gezondheidsvoordelen aan te te zitten, aldus verouderingsbioloog 
Peter de Keizer in podcast van onze collega's bij Women's Health. Volgens Peter de 
Keizer kan te veel, maar ook te weinig eten zorgen voor oxidatieve stress en 
daarmee veranderingen in je DNA. Dit soort foutjes in je DNA kunnen zich gaan 
opstapelen en zorgen voor ouderdomsklachten. 
 
De juiste balans vinden in hoeveel je eet schijnt dus de sleutel te zijn tot oud 
worden. Dat zou misschien ook kunnen verklaren waarom mensen in de 
zogenaamde 'Blue Zones' gemiddeld genomen heel oud worden: Zij stoppen 
namelijk met eten als ze voor 80% vol zitten. 
 
Zijn er nadelen van intermittent fasting als je aan hardlopen doet? 
Intermittent fasting kent helaas ook nadelen. Al zijn de onderzoeken kleinschalig, 
het lijkt erop dat niet iedereen baat heeft bij deze manier van eten: 
 
1. Insulinegevoeligheid minder door intermittent fasting 
Een studie die werd gepubliceerd in Obesity Research liet zien dat intermittent 
fasting de insulinegevoeligheid bij mannen verbeterde. Maar bij de vrouwelijke 
respondenten werd zo'n verbetering niet gezien. Hun glucosetolerantie werd zelfs 
slechter toen ze aan intermittent fasting deden. Let wel: het gaat om een 
kleinschalig onderzoek, dus er zijn nog meer studies nodig om te bepalen in welke 
mate vasten voor- of nadelig is voor je gezondheid. 
 
'Vasten heeft nadelige effecten op het endocriene systeem van een vrouw: je 
schildklierfunctie vertraagt en neemt je stofwisseling daarin mee. Je lichaam 
probeert je energie te behouden', zegt de prestatiefysiologe Stacy Sims, 
onderzoeksmedewerker aan de AUT University in Nieuw-Zeeland. 'Dit beeld zien we 
nog meer bij vrouwen die sporten. Als je naast het vasten traint - wat sommige 
vrouwen doen om af te vallen - worden al deze negatieve effecten verergerd.' 
 
2. Nadelig effect van intermittent fasting op je sportieve prestaties 
Er is in de wetenschap nog onenigheid over welke invloed intermittent fasting heeft 
op je sportieve prestaties, zoals hardlopen. Als je het toch eens wilt proberen, 
raden de onderzoekers aan om intensieve training tijdens het vasten te vermijden, 
omdat uit sommige onderzoeken blijkt dat dit je prestaties kan verminderen. 'Ik zie 
eigenlijk niet dat IF beter werkt dan een goed, uitgebalanceerd en voedzaam 
dieet', zegt King. 
 
Starten met intermittent fasting als hardloper 
Intermittent fasting is dus niet voor iedereen weggelegd. Het volgen van deze 
manier van vasten en eten als hardloper vraagt aandacht. Luister goed naar je 
lichaam en lees je in. Tot slot is het starten met intermittent fasting niet 
verstandig als je gaat voor een PR of een hardloopdoel zoals het lopen van de 
marathon. Mocht je meer willen weten over intermittent fasting in combinatie met 
jouw hardlooptrainingen, raadpleeg dan zeker een sportcoach, diëtist of 
(sport)voedingsdeskundige om dit te bespreken. 

Naar inhoudsopgave 



 

  3: HOE LANG DUURT HET VOORDAT JE JE LOOPCONDITIE KWIJT BENT?  
Bron: https://running.be/hoelang-duurt-het-voor-je-je-loopconditie-kwijt-bent/   

Dit gebeurt als je je loopschoenen een tijdje in de kast laat staan ... 

Heb je een tijdje (verplicht) rust genomen of plan je om even een pauze te nemen 
van sporten? Dan wil je wellicht weten hoe snel je opgebouwde conditie kwijt 
bent. Een bekende studie uit The Journal of Physiology) suggereert dat er een 
belangrijke verandering plaatsvindt in de mogelijkheid van je lichaam om zuurstof 
te gebruiken en te verwerken. De maximale zuurstofopname (VO2-max) kan sterk 
dalen in slechts 1 maand van inactiviteit. Bij het onderzoek, uitgevoerd door 
wetenschappers van de Mayo Clinic en University of Texas Austin, werden zeven 
duuratleten met dezelfde loopervaring opgevolgd en werd er nagegaan hoe snel ze 
hun conditie verloren na 12, 21, 56 en 84 dagen zonder training. Dit is wat er 
gebeurde: 

Na 2 weken 
Bij een looppauze van twee weken is er een achteruitgang op trainingsvlak, 
enzymeniveaus in het bloed die in verband staan met duurprestatie nemen af met 
50% en je VO2-max daalt met 7%. 

Na 1 maand 
De meeste ‘schade’ gebeurt in de eerste 2 à 3 weken. Na een maand is er nog wel 
een meetbare achteruitgang in conditie en enzymniveaus die gelinkt worden aan 
fysieke inspanning, maar deze dalingen vlakken af na 3 weken van inactiviteit. 

Na 3 maanden 
Als je slechts een paar maanden getraind had voor je rustperiode, is de VO2-max 
volledig gedaald naar het punt wanneer je begon met trainen. Je opgebouwde 
uithoudingsvermogen is dus volledig weg, al kan je snelheid nog wel aanwezig zijn. 
Lopers met meer ervaring kunnen terugvallen op hun basis, waardoor hun vormpeil 
niet zal dalen tot op hetzelfde niveau als dat van minder getrainde lopers, zelfs 
niet na 3 maanden van inactiviteit. 

Na 1 tot 3 jaar 
Op dit punt is je uithoudingsvermogen volledig weg en je spiermassa en -kracht 
beginnen ook te verdwijnen. Erg getrainde lopers zullen hun snelheid echter niet 
volledig kwijt zijn, omdat snelle spiervezels niet afnemen als een gevolg van 
inactiviteit. Je moet terugvallen op snelheidswerk en sprinttrainingen om opnieuw 
aan spierkracht te winnen. 

Conclusie: in de eerste twee weken van je rustpauze zal je merken dat vooral je 
uithouding er sterk op achteruitgaat, maar dat je je snelheid nog een tijdje kan 
behouden, zelfs na meer dan een jaar niet-sporten. Gezien het niveau van 
goedgetrainde duursporters niet zo hard daalt tot op het niveau van zij die zelden 
of nooit aan sport deden, kunnen zij makkelijker en sneller opnieuw conditie 
opbouwen na een (verplichte) looppauze. 

Naar inhoudsopgave 

https://running.be/hoelang-duurt-het-voor-je-je-loopconditie-kwijt-bent/


 

  4: 3 REDENEN WAAROM JE NIET KAN SLAPEN NA EEN TRAINING 
Bron: https://running.be/3-redenen-waarom-je-niet-kan-slapen-na-een-training/   

Lopen wordt vaak aanbevolen als je slecht slaapt – hoe komt het dan dat je 

soms moeilijk in slaap valt na een intensieve training? 

Chemische stofjes 
Bij het lopen komen er heel wat chemische stofjes vrij in je bloedbaan, 
waaronder serotonine, dat bekendstaat als het ‘gelukshormoon’. Maar met 
lopen maakt je lichaam ook cortisol aan – een stresshormoon dat een impact 
kan hebben op je slaap. Tijdens fysieke inspanningen – zeker bij intensieve 
inspanning – maakt de bijnier cortisol aan. Dit heeft als voordeel dat het je 
koolhydraatreserve spaart, maar het activeert ook de zgn. ‘HPA Axis’, 
waardoor je je opgewonden voelt. Dit komt natuurlijk van pas als je een zware 
inspanning moet leveren, maar niet bepaald als je wil slapen. 

Lichaamstemperatuur 
Slapen wordt gelinkt aan een lagere lichaamstemperatuur. In de twee uur voor 
het slapengaan zou deze met zo’n 2 graden zakken. Wanneer dit circadiaans 
proces beïnvloedt wordt – door een zware intervaltraining bijvoorbeeld – zal je 
minder goed slapen. Lichaamsbeweging zorgt namelijk voor een stijging van 
enkele graden van je lichaamstemperatuur, waardoor de normale 
‘slaapaanval’ verhindert wordt. Het kan helpen om een ventilator of koud 
kompres te gebruiken om je lichaamstemperatuur opnieuw te laten zakken. 

Cafeïne 
De prestatiebevorderende eigenschappen van cafeïne zijn welgekend. Maar 
besef dat je kop koffie om je training in de namiddag of avond te boosten 
weleens een impact kan hebben op je slaap. Onderzoek toont aan dat het 
nuttigen van cafeïne tot 6 uur voor het slapengaan je slaap kan verstoren. 
Zorg ervoor dat je je laatste kop koffie dus vroeg genoeg op de dag drinkt – 
idealiter 6 uur voor je van plan bent om te gaan slapen. Als je bijvoorbeeld om 
23u in slaap wil vallen, betekent dat dus dat je je laatste koffie om 17u neemt. 

Naar inhoudsopgave 

 

https://running.be/3-redenen-waarom-je-niet-kan-slapen-na-een-training/
https://running.be/wanneer-werkt-een-kopje-koffie-prestatiebevorderend/


  5: FOTO-REPORTAGES VAN DIVERSE EVENEMENTEN 

Naar inhoudsopgave 

  6: RUNNING-PUBLICATIES 

 MAART/APRIL 2022 

 JUNI 2022 

 

https://issuu.com/jaynedoe/docs/rw0222_digimag_lowres
https://issuu.com/addnature/docs/hooked_vs_2022_printfile_final_en


  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 

25 sept Tilburg Ten Miles 5/10/16km 

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

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

27 nov TisvoorNiks-loop, Geldrop 6/10/15/21/30/42,5km 

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

 

Meer evenementen zijn bijvoorbeeld hier te vinden. 

En trailevenementen vind je op BETRAIL, Ultratiming en Passionforsports 

Naar inhoudsopgave 

 

  8: DE OORZAKEN VAN FLAUWVALLEN NA HARDLOPEN BIJ WARM WEER 

Hardlopen als het warm is kan zorgen voor een hitteberoerte en van ijskoud water 
kan je in een shock raken, toch? 

 

Een groot glas koud water. Dat is eigenlijk het liefste wat je wil na een warme 
intensieve run. Maar hoe wijs is dat eigenlijk? Er gaat een gerucht rond op social 
media dat te koud drinken na een warme duurloop ervoor kan zorgen dat je 
flauwvalt of nog erger: je lichaam in shock raakt. Fabel of feit? Runner's World 
zocht het voor je uit. 

 

https://www.eindhovenatletiek.nl/wedstrijden-en-activiteiten/wedstrijden/hypotheker-beekloop/
https://parelrun.nl/
https://www.libertyloop.nl/
https://loopgroepcranendonck.nl/wedstrijd
https://www.tilburgtenmiles.nl/info/event-info/
https://www.asmlmarathoneindhoven.nl/
https://www.nnzevenheuvelenloop.nl/
https://www.tisvoorniks.nl/
https://www.eindhovenurbantrail.nl/
https://www.eindhovenurbantrail.nl/videos/eindhoven-urban-trail-2017/
https://uitslagen.nl/evenementen.html?pr=&ma=01&jr=2022
https://www.betrail.run/nl/trail-kalender/all
https://www.ultratiming.be/
https://www.passionforsports.eu/nl-runningsportevents


De oorzaken van flauwvallen na hardlopen met warm weer 

Ijskoud water drinken na het hardlopen levensgevaarlijk. Fabel of feit? 
We kunnen je geruststellen, want zoals met veel dingen die viral gaan op het 
internet, is ook dit fake news. Experts die we hebben gevraagd zeggen dat je niet 
bang hoeft te zijn voor ijskoud water na een training. Sterker nog: goed drinken en 
hydrateren na het hardlopen is essentieel om je vochtbalans weer op peil te krijgen 
én je lichaamstemperatuur te laten dalen. Door goed te hydrateren na je run zorg 
je er volgens de onderzoekers van de Universiteit van Connecticut zelfs voor dat 
het je algehele prestaties en hersenfunctie ten goede komt. 

Nu we dat fabeltje uit de wereld geholpen hebben, geven we je nu 2 oorzaken 
waar je wél voor op moet passen en die er dus wel voor kunnen zorgen dat mensen 
flauwvallen na het hardlopen. Hier moet je op letten om veilig te kunnen 
hardlopen tijdens een hittegolf of met warm weer deze zomer. 

Een plotselinge verandering in bloeddruk tijdens het hardlopen 
Plotseling stoppen tijdens een zeer intensieve run is geen goed idee. Dennis 
Cardone, eerste lijn sportgeneeskunde uit NYU Langone Health vertelt: 'Dat kan 
een plotselinge verandering van de bloeddruk veroorzaken die leidt tot wazig 
voelen, licht in het hoofd, en kan leiden tot bewustzijnsverlies.' 

Als je hardloopt - en in het bijzonder met warm weer - stroomt het bloed naar je 
ledematen om je koel te houden. Stop je met hardlopen en ga je over op je cool-
down, dan stroomt het bloed terug naar je romp en hersenen. Maar stop je 
overwachts met lopen en heeft je bloed geen tijd om terug te stromen, dan kan 
het lampje uitgaan. Omdat je lichaam zo abrupt moet schakelen komt is er 
onvoldoende bloedtoevoer naar de hersenen wat ervoor kan zorgen dat je tijdelijk 
buiten bewustzijn raakt. 

Wil deze ongeplande time-out voorkomen? Zorg er dan voor dat je overgang van je 
intensieve run naar cooling down langzaam verloopt. Begin eerst met wat vaart te 
minderen en ga daarna eerst wandelen voordat je uiteindelijk stopt met lopen. 

Hitteberoerte na het hardlopen 
Als je gezicht tijdens een duurloop echt heel rood wordt, kan dit een teken zijn 
van een hitteberoerte, aldus Luke Belval, onderzoeker op de Universiteit van 
Connecticut’s. 

Luke zegt dat mensen tijdenlang dachten dat te koud water drinken tijdens een 
stop de reden was dat ze flauwvielen, maar de werkelijke oorzaak bij een 
hitteberoerte lag. Je kan beter rustig rond blijven wandelen terwijl je kleine 
slokjes van het water neemt, dan direct na je training gaan zitten om wat te 
drinken. Als je gaat zitten heb je eerder kans om symptomen te krijgen van een 
hitteberoerte, zoals misselijkheid, sterretjes zien en je uitgeput voelen. Andere 
symptomen van een hitteberoerte zijn enorme veranderingen in je humeur, je 
zweverig voelen of erge hoofdpijnen. 

JE BEGINT TE ZWETEN OM JE WARMTE KWIJT TE RAKEN EN DAARMEE 
VERLIES JE EEN HOOP VOCHT 

Je bewust zijn van deze symptomen van hitteberoerte is belangrijk voor alle 
hardlopers. Een goede cooling down na je workout is van groot belang om gevaren 
na het hardlopen te voorkomen. Daarnaast is het super belangrijk jezelf goed te 
hydrateren. De temperatuur in je lichaam stijgt namelijk tijdens het hardlopen, je 



begint te zweten om je warmte kwijt te raken en daarmee verlies je een hoop 
vocht. 

Drink ook voorafgaand aan je training met warm weer genoeg water. Zonder 
genoeg pre-workout water loop je een groter risico op uitdroging. En uitdroging kan 
ervoor zorgen dat je bloeddruk zakt en de warmte eerder gevaar vormt. 

Na je training een ijskoud glas water geen slimme actie? Wat betreft de 
temperatuur van het water wat je drinkt na je workout is er geen eenduidig 
antwoord op wat goed is. De ideeën over of ijskoud water nu wel of niet goed voor 
je is lopen uiteen. Zo zegt het American College van Sports Medicine dat ijskoud 
water na je training zelfs sneller wordt opgenomen, maar bewijzen zijn daar niet 
voor. 

Wat is de perfecte temperatuur van je water na het hardlopen? 
'Er is geen hard bewijs dat de temperatuur van het water verschil maakt, maar een 
glas ijskoud water is wel beter verteerbaar, wat de kans vergroot dat mensen het 
helemaal opdrinken', aldus Cardone. Een andere tips wat betreft hydratatie voor, 
tijdens en na je run, is te kiezen voor een bidon, zodat je niet te veel water in 1x 
binnenkrijgt. Zo voorkom je maagklachten en misselijkheid. Cardone geeft het 
advies met erg warm weer, niet helemaal te wachten met drinken tot na je 
training, maar ook onderweg wat af te koelen door water te drinken. 

Conclusie flauwvallen na het hardlopen 
Belangrijkste les? Voorkom die abrupte stop na een training. Het maakt niet uit hoe 
moe je bent als je eindelijk je run in de snikhitte hebt uitgelopen, direct en abrupt 
stoppen met bewegen is hét recept om tegen de vlakte te gaan. 

Naar inhoudsopgave 

 

  9: INTERMITTENT FASTING: ZO ZIET EEN SCHEMA VOOR HARDLOPERS ERUIT 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/voeding/a40496195/intermittent-fasting-schema/?u  

Zo kan een dagmenu en hardloopschema eruit zien als je wil eten volgens de 
intermittent fasting methode. 

Intermittent fasting: een manier van eten waarbij je een langere tijd niet eet 
en binnen een korter tijdsvenster eet wat je wil. Waarom? Het zou je jong 
houden en gezond zijn voor je lichaam (goed bewijs daarvan ontbreekt), maar 
de meeste mensen doen voornamelijk aan intermittent fasting om een 
calorietekort te creëren en af te vallen. Ook sommige hardlopers vinden deze 
manier van eten interessant en vragen zich af: Hoe kan ik intermittent fasting 
combineren met hardlopen? Hoe ziet een goed schema eruit voor hardlopers 
die voldoende willen eten om lekker te kunnen hardlopen, óók willen afvallen 
door periodes te vasten? Runner's World laat een voorbeeld van een 
voedingsschema zien voor hardlopers die aan intermittent fasting willen doen 
met de 16:8 regel. En tot slot kun je een dagmenu vinden dat uit maximaal 500 
kcal bestaat, mocht je als hardloper liever gaan voor de 5:2 fasting regel van 
het intermittent fasting. 

Disclaimer: Intermittent fasting is een manier om minder calorieën tot je te nemen dan je 
verbrandt, gedurende een langere periode. Deze manier van eten werkt lang niet voor iedereen en 
een gezond voedingspatroon bestaat nog altijd het beste uit een gevarieerd en gebalanceerd 
voedingspatroon. Luister goed naar je lichaam, bereken je eigen calorie-inname en verbranding en 

https://www.runnersworld.com/nl/voeding/a40496195/intermittent-fasting-schema/?u


let erop dat je voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt om op een gezonde manier te kunnen 
blijven sporten. Raadpleeg een deskundige bij vragen. 

 

Voorbeeld voedingsschema intermittent fasting voor hardlopers volgens de 16:8 
regel 

De 16:8 regel van intermittent fasting houdt in dat je 16 uren per dag niet eet en 8 
uren wel. Dit kan je bijvoorbeeld doen door je ontbijt over te slaan. Als je aan 
hardlopen doet kun je ervoor kiezen een rustige, kortere training te doen op de 
nuchtere maag (zie optie 1) vlak voordat je 8 uren met eten ingaan, of je kunt 
tussendoor gaan hardlopen nadat je al wat hebt gegeten en nog iets kunt eten na 
afloop, mocht je een iets pittigere hardlooptraining willen doen (zie optie 2 of 3). 
Dit zijn slechts voorbeelden en zullen niet voor iedereen werken. De ene hardloper 
heeft nu eenmaal meer brandstof nodig dan de andere, dit hangt compleet af van 
leeftijd, gewicht, lengte en conditie. Intermittent fasting werkt ook niet voor 
iedereen. Luister goed naar je lichaam en raadpleeg een (sport)voedingsspecialist 
voor meer advies op maat.  

Tijdens het volgende voorbeeldschema van intermittent fasting eet je tussen 11:00 
uur en 19:00 uur, maar je kunt dit ook verschuiven naar tussen 12:00 uur en 20:00 
uur of een tijd die jou beter past. De hoeveelheden met het aantal calorieën staan 
hier niet bij, omdat dit per individu zal verschillen hoeveel calorieën er nodig zijn 
om een calorietekort te creëren. Dat gezegd hebbende, zo kan een intermittent 
fasting schema en dagmenu voor hardlopers er bijvoorbeeld uit zien: 

08:00 uur - Vasten 

 Water 
 Kop thee / zwarte koffie zonder melk of suiker (koffie of thee is optioneel). 

10:00 uur - Vasten 

 Water 

10:05 uur - Hardlopen optie 1 

Hardlopen optie 1: 5 tot 8 kilometer op rustig tempo of een voor jou rustige 
training. 

11:00 uur - Ontbijt 

 Water 
 Thee / koffie (koffie of thee is optioneel, liefst zonder suiker en melk) 
 Havermoutpap met ongezoete amandelmelk, fruit (bijvoorbeeld: blauwe 

bessen, banaan of peer), klein handje ongezouten noten. 

12:30 - Hardlopen optie 2 

Hardlopen optie 2: Intervaltraining of lange duurloop. 

14:00 uur - Lunch 

 Volkoren boterhammen met boter, eiwitrijk beleg zoals een gekookt ei, 
kipfilet, gerookt vlees of indien gewenst een van de vegetarische opties uit 



de supermarkt. Of ga voor een groene salade met bijvoorbeeld avocado, 
kikkererwten en kipfilet / ei. 

 Tomaatjes, komkommer, rauwkost 
 Water (met een smaakje). 

15:00 uur - Hardlopen optie 3 

Hardlopen optie 3: Intervaltraining of lange duurloop. 

16:00 uur - Snack 

 Schaaltje magere kwark met een stuk fruit (bijvoorbeeld: Aardbeien, 
mandarijn of appel) en wat ongezouten amandelen. 

18:30 uur - Diner 

 Gestoomde groenten, zilvervliesrijst met een vegetarische burger of een 
tartaar gebakken in olijfolie of zalm uit de oven. 

 Water (met een smaakje). 

19:00 uur - Vasten 

Vanaf nu is het idee niet meer te eten tot de volgende dag 11:00 uur. Water 
drinken of andere dranken zonder calorieën is wel toegestaan volgens deze 
methode van intermittent fasting.  

 

Voorbeeld voedingsschema intermittent fasting voor hardlopers volgens de 5:2 
fasting regel 

Tijdens de 5:2 fasting regel van het intermittent fasting eet je op 2 dagen in de 
week maximaal 500 kcal per dag. De andere dagen eet je normaal. Een 
mogelijkheid kan dus zijn die 2 dagen waarbij je 500 kcal per dag eet als rustdagen 
in te zetten en niet hard te lopen. Plan een dag zoals deze liever ook niet in als je 
de volgende ochtend een zware training gepland hebt staan. Op de andere dagen 
tijdens deze manier van intermittent fasting, kun je dan je gewone 
voedingspatroon aanhouden - mits je gezonde keuzes maakt en niet meer gaat eten 
dan dat je ervoor deed. Op de dagen dat je niet vast (maar gewoon eet) kun je 
jouw hardlooptrainingen dan inplannen zonder dat je het gevoel hebt energie te 
kort te komen tijdens het hardlopen, doordat je minder calorieën tot je neemt. Op 
dagen dat je maximaal 500 kcal eet tijdens intermittent fasting kun je denken aan 
het volgende voorbeeld schema / dagmenu van 500 calorieën. Dit schema is rijk 
aan eiwitten waardoor je je hopelijk iets langer verzadigd zal voelen: 

Voorbeeld dagmenu 500 kcal dagen dat je gaat vasten tijdens intermittent 
fasting 5:2 fasting 

Ontbijt 153 kcal 

 1 gekookt ei - 64 kcal 
 100 gram magere kwark - 52 kcal 
 50 gram blauwe bessen - 37 kcal 



Lunch 167 kcal 

 2 (spelt) rijstwafels - 56 kcal 
 65 gram kipfilet - 83 kcal 
 1 mandarijn - 28 kcal 

Diner 179 kcal 

 100 gram gestoomde broccoli - 28 kcal 
 1 tartaar uit de oven - 130 kcal - 130 kcal 
 7 snoeptomaatjes - 21 kcal 

Als je dit dagmenu volgt krijg je 499 kcal (calorieën) binnen. Drinken mag de hele 
dag door, maar alleen drankjes zonder calorieën, zoals zwarte koffie (maximaal 2 
per dag), thee zonder suiker en melk, en water (met een smaakje). Let op: Dit is 
slechts een voorbeeld van een dagmenu. Het is daarbij heel belangrijk te weten 
dat een gezond voedingspatroon gevarieerd is en je dit soort dagen met dusdanig 
weinig kcal enkel in kunt zetten om periodiek te vasten tijdens intermittent 
fasting. Dit voorbeeld is dus niet bedoeld om elke dag te gebruiken. Mocht je meer 
willen weten over vasten, raadpleeg dan een diëtist of (sport)voedingsdeskundige. 

Naar inhoudsopgave 

 

 10: ZATERDAGTRAINING ALS OPBOUW NAAR ½ MARATHON VAN EINDHOVEN 

 
Trainingsgroep op zaterdag 13 augustus bij het Joe Mann-paviljoen. 

Meestal nemen er 15 à 20 lopers deel. 



 11: VOOR DE VORM: LOOPSCHOLING 
Bron: https://www.prorun.nl/training/voor-de-vorm-loopscholing  

Je kent misschien wel de legendarische sketch van Monty Python, waarin John 
Cleese zijn kunsten vertoont bij het Ministry of Silly Walks. Zo kunnen 
loopscholingsoefeningen ook wel eens aanvoelen. Maar je hebt er wel degelijk wat 
aan! 

Blik op oneindig, schouders naar achteren, torso rechtop, armen in een hoek van 90 
graden en een mooie actieve knie-inzet. En, niet te vergeten, gehuld in een 
puntgave outfit. Zo stellen wij ons de rennende ik voor. Maar dan is er de finishfoto 
of – confronterender nog – de videootjes die bij sommige wedstrijden gemaakt 
worden. Belastend bewijsmateriaal. Daarop zien we onszelf eerder terug als 
zeeleeuw op het droge dan als een uit een Nike-commercial weggelopen running 
model. 

Ongemakkelijk 
Loopscholing, form drills, techniekoefeningen zijn niet cool. Okay, ze kunnen er 
cool uitzien als je ze al een jaar of wat doet. Maar wie voor het eerst 
loopscholingsoefeningen doet voelt zich een beetje John Cleese in die Monty 
Python-sketch Ministry of Silly Walks. 

Doorzetten heeft zin. Die lopers die je in het park voorbij zweven of de atleten die 
je op televisie als gazelles ziet bewegen, hebben jarenlang hun oefeningen gedaan. 
Ze doen ze nog steeds als onderdeel van hun warming up. 

Controle 
Iedere form drill benadrukt een specifiek onderdeel van de loopbeweging, vergroot 
dat onderdeel uit. Grondcontact, knie-inzet, armbeweging; voor iedere fase zijn er 
oefeningen. Doe je die oefeningen regelmatig en goed, dan ga je technisch beter 
lopen. Dat betekent dat de kans op blessures kleiner wordt, dat je met dezelfde 
inspanning sneller loopt én dat je er cool uitziet als je rent! Als dat geen 
aanmoediging is. 

Geen knol, maar een dressuurpaard 
Wie netjes form drills doet like a good boy or girl, krijgt een veel betere controle 
over zijn lichaam. Je traint lichaam en geest om samen te werken, waarmee je 
zogezegd ‘neurologische paadjes’ van je hersens naar je lijf aanlegt. Je verbetert 
je coördinatie. Menig looptrainer krijgt van zijn pupillen te horen dat ze zich 
tijdens het doen van drills een beetje als een paard voelen. Om in die beeldspraak 
te blijven; loopscholing zorgt ervoor dat je van een boerenknol een dressuurpaard 
wordt. 

Zet je daarom even over de schroom heen en investeer in techniek. Omdat je het 
waard bent. 

Naar inhoudsopgave 

https://www.prorun.nl/training/voor-de-vorm-loopscholing


 

 12: DE ROL VAN VOEDING OP SPIERKRAMP 
Bron: https://www.prorun.nl/gezondheid/de-rol-van-voeding-op-spierkramp/  

Je kunt magnesium pillen nemen maar je kunt er ook voor kiezen om met pure 
magnesiumrijke voedingsmiddelen je maaltijd te maken. We hebben een recept 

Het merendeel van hardlopers heeft wel eens een spierkramp ervaren. Of het nou 
tijdens de laatste kilometers van de marathon is of tijdens een lange pittige 
training in de hitte, allebei even vreselijk. Samentrekkingen in de spier zorgen voor 
een pijnlijke bal in de spier waardoor je de prestatie vaak moet staken, hoe 
getraind je ook bent. In hoeverre kan je spierkramp voorkomen en wat is de rol van 
voeding hierin? 

Oorzaken van spierkramp 
Waar vaak gedacht wordt dat een vochttekort de hoofdoorzaak van spierkramp is 
heeft het mis. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat spierkramp wordt veroorzaakt 
door een veranderde aansturing van de spier vanuit het ruggenmerg. Dit is vaak een 
combinatie van onderstaande factoren: 

– Een verstoorde elektrolyten balans 
– Een verleden van spierschade 
– Overtraining 
– Overbelasting 
– Spiervermoeidheid 

Veel zweten zorgt er natuurlijk voor dat je vocht verliest maar ook dat je 
belangrijke mineralen uitzweet zoals magnesium, kalium, calcium en natrium. 
Deze zogenoemde elektrolyten (voornamelijk magnesium en calcium) zorgen er 
juist voor dat je spier goed functioneert en soepel samentrekt op de juiste 
momenten. 

Sportdrank voor tijdens inspanning 
Als je veel zweet is het belangrijk naast vocht ook de mineralen magnesium, 
calcium, kalium en natrium binnen te krijgen. Verkies dus altijd isotone sportdrank 
boven water. De hoeveelheid sportdrank tijdens het hardlopen moet je heel goed 
timen, omdat je te maken hebt met schokbelasting. De richtlijn is 125-250 ml 
sportdrank per kwartier. Hoeveel je exact aan moet vullen is gewichts -en 
zweetafhankelijk want elke lichaam werkt anders. Ongeveer 2% van je 
lichaamsgewicht aan vochtverlies heeft al een effect op je prestatie. Bij 4% 
vochtverlies kan het prestatieverlies al bijna 33% zijn. Ben je benieuwd naar jouw 
‘sweatrate’ en wil je weten hoeveel sportdrank jij moet drinken om je lichaam 
optimaal te onderhouden tijdens een lange duurloop? Maak dan een afspraak met 
Frias Food Coaching. 

Magnesium supplementen tegen spierkramp 
Als je de sportvoedingsindustrie moet geloven zorgt magnesium voor een 
verminderd risico op het ontstaan van spierkramp. Het hedendaagse 
wetenschappelijke bewijs dat magnesium spierkramp kan wegnemen of voorkomen 
is echter onvoldoende. Wel is het zo dat magnesium (en de eerder genoemde 
mineralen) bijdraagt aan een normale werking van de spieren. Een tekort aan deze 
mineralen is een risicofactor voor het ontstaan van spierkramp, maar de 1 is geen 
directe oplossing voor het andere. 

https://www.prorun.nl/gezondheid/de-rol-van-voeding-op-spierkramp/


Een maaltijd voor een goed werkende spierfunctie 
Volgens de gezondheidsraad dienen wij tussen de 300-350 mg magnesium per dag in 
te nemen. Door te variëren met groente bladgroenten, noten, peulvruchten, 
volkoren granen, bananen, vis en avocado heb je een mooie range aan 
voedingsmiddelen kom je vrij makkelijk aan aan de aanbevolen hoeveelheid. Een 
goed voorbeeld van een magnesiumrijke maaltijd is bijvoorbeeld mijn overheerlijke 
cassoulet. Rijk aan magnesium door de witte bonen, sperziebonen en doperwten. 

Conclusie 
Al met al kan je zeggen dat je tijdens je lange duurloop voldoende sportdrank 
moet drinken die rijk is aan de elektrolyten magnesium, calcium, kalium en 
natrium, welke een gezonde spierfunctie zullen ondersteunen. Zo hydrateer je en 
maar vul je tegelijk ook je elektrolytentekort aan. Laat die commerciële 
magnesiumsupplementen voor wat ze zijn en kies voor pure magnesiumrijke 
voedingsmiddelen zoals in onderstaand recept beschreven. 

Overheerlijke cassoulet 

Dit recept bevat maar liefst 151 mg magnesium, waarbij je al de helft binnenkrijgt 
van je dagelijks aanbevolen hoeveelheid. 

Ingrediënten (2 personen) 

– 1 pot witte bonen (netto 700 g) 
– 400 gram biologische tomatenblokjes 
– 150 g gedroogde Franse knoflookworst 
– 2 tenen knoflook, gesnipperd 
– 2 uien, gesnipperd 
– 2 laurierblaadjes 
– 200 g verse sperzieboontjes 
– 200 g diepvries doperwtjes 
– 2 el biologische olijfolie 
– afgeriste blaadjes van 2-3 takjes tijm 
– 100 ml groentebouillon 
– Half bosje peterselie 

Bereidingswijze 
1.Verwijder het vel de uiteinden van het worstje en snijd in halve of kwart plakjes. 
Breng ondertussen een bodem water aan de kook, en gaar de sperziebonen in 4-5 
minuten. 
2.Blancheer de doperwtjes op dezelfde manier ca. 2 minuten. 
3.Verhit de olie in een braadpan en bak de uisnippers 3 minuten op laag vuur en 
vervolgens de knoflook nog eens 2 minuten. Doe de worst en laurier erbij en bak 
nog ongeveer 3 minuten. Gooi de tomatenblokjes erbij en laat ongeveer 20 
minuten op het laagste vuur pruttelen. 
4.Doe de uitgelekte witte bonen, tijm en bouillon erbij. Sluit de pan en laat in 3 
tot 4 minuten goed heet worden, schep halverwege om. 
5.Schep de erwtjes en sperziebonen erdoorheen en warm nog zo’n 2 minuten goed 
door. 
6. Breng op smaak met zout, versgemalen peper en olijfolie. 
7.Garneer met peterselie. 

Bon apetito! 

Naar inhoudsopgave 



 13: DIT IS WAAROM JE NIET SNELLER WORDT MET HARDLOPEN 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/training/a40686751/  

En tips van deskundigen hoe dat je wél lukt. 

Laten we beginnen met het minder goede nieuws: ondanks het feit dat snelheid 
voor de meeste hardlopers een belangrijk doel is, is sneller worden in de praktijk 
alles behalve makkelijk. Recent onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Cell, 
suggereert zelfs dat sneller worden contra-intuïtief zou kunnen zijn voor ons 
lichaam. 

Sneller worden; wil het menselijk lichaam dat wel? 

Tijdens het onderzoek keken onderzoekers naar geanonimiseerde gegevens van 
ongeveer 37.000 hardlooprondes, die met draagbare fitness-trackers waren 
geregistreerd, om op die manier een aantal factoren te bepalen. Zo werd onder 
meer nagegaan of hardlopers hun snelheid aanpassen aan verschillende afstanden 
en of de voorkeurssnelheden van hardlopers als optimaal worden beschouwd in 
termen van energieverbruik. 

Ze ontdekten dat mensen, net als andere dieren, de neiging hebben om hard te 
lopen met een snelheid die optimaal is, wat betekent dat ze hun calorieën sparen. 
Ze rennen dus liever niet op een manier waarbij hun calorieën te snel opraken. Ook 
hebben ze de neiging deze snelheid aan te houden, ondanks de afstand. 

Vanuit evolutionair oogpunt is het logisch dat mensen rennen met een snelheid die 
zo min mogelijk energie verbruikt, vertelt Jessica Selinger, onderzoeker aan de 
School of Kinesiology and Health Studies van Queens University in Canada. 

Gelukkig zijn er wél een aantal manieren om het systeem om de tuin te leiden. 
Selinger raadt bijvoorbeeld aan om naar muziek met een snellere beat te luisteren, 
omdat dit de pasfrequentie verhoogt. Ze raadt ook aan om samen te lopen met 
anderen die een sneller tempo hebben, zodat je meer wordt uitgedaagd. 

Maar wat houdt je nog meer tegen om sneller te worden? Hier zijn de meest 
voorkomende hindernissen, plus tips hoe je meer tijd van je finish af kunt schaven. 

De hindernis: steeds dezelfde trainingen doen 

Het pad naar een hogere snelheid: snelheidstraining 

Door steeds dezelfde training met dezelfde intensiteit te doen, past je lichaam zich 
aan deze training en intensiteit aan en bereikt vervolgens een plateau, volgens 
inspanningsfysioloog en hardloopcoach Susan Paul. 

'Wanneer we de top van onze aerobe capaciteit bereiken, vlakken onze prestaties 
af,' vertelt ze. 'Op dit punt moet de training specifieker worden om voortdurende 
verbeteringen teweeg te brengen. Simpel gezegd, als je sneller wilt lopen, zul je 
sneller moeten trainen en daar hoort snelheidswerk bij." 

Ze stelt voor om om te beginnen met één dag per week snelheidstraining. Voordat 
je het tempo opvoert in die snelheidstrainingen, moet je altijd een warming-up 
doen, zegt ze. Voor iemand die bijvoorbeeld z'n tijd voor de halve marathon wil 
verbeteren, raadt ze aan om een warming-up te doen door één tot twee kilometer 
in een rustig tempo te lopen voordat je aan snelheidsintervallen begint. 

https://www.runnersworld.com/nl/training/a40686751/


'Het snelheidsgedeelte van de training moet in totaal tussen de drie en vijf 
kilometer lang zijn,' zegt ze. 'Begin met drie kilometer snelheidswerk en verhoog 
dit geleidelijk naar vijf kilometer naarmate je je aanpast aan deze nieuwe eis. 
Zorg voor een cooling-down van 1 kilometer na afloop.' 

Het tempo voor het snelheidsgedeelte kan je 10K-wedstrijdtempo zijn, als je dat 
weet, voegt ze eraan toe. Zo niet, streef dan naar een tempo dat ongeveer 30 tot 
45 seconden per km sneller is dan het tempo van je halve marathon. 

De hindernis: je hersenen (en lichaam) niet trainen in hoe snelheid aanvoelt 

Het pad naar een hogere snelheid: focus op versnellingen in plaats van sprints 

Een sprint kan bevredigend aanvoelen, maar een nog effectievere strategie om je 
snelheid te verhogen is om in plaats daarvan versnellingen te lopen, aldus 
gediplomeerd hardloopcoach Whitney Heins. 

Met versnellingen, ook wel strides genoemd, versnel je geleidelijk gedurende 30 
seconden, loop je een paar seconden op je topsnelheid en vertraag je gedurende 
nog eens 30 seconden tot je normale loopsnelheid. Heins vertelt dat strides de 
hardloopefficiëntie kunnen verbeteren. Je geest-spierverbinding leert hoe je de 
snelheid op een duurzame manier kunt verhogen, legt ze uit. 

'Een ander voordeel van strides is dat ze de neiging hebben gemakkelijker te zijn 
voor je lichaam, terwijl ze evengoed het gewenste effect hebben en je sterker 
maken,' voegt ze eraan toe. En omdat het geleidelijk gaat, kun je je meer bewust 
zijn van een goede houding en die behouden terwijl je versnelt, in plaats van je 
alleen te richten op snelheid, hetgeen soms kan leiden tot een slordige houding als 
gevolg van vermoeidheid, zegt ze. 

De hindernis: alleen trainen op vlakke wegen 

Het pad naar een hogere snelheid: voeg wat heuvels en crosstraining toe 

Zelfs als je het grootste deel van je trainingen en wedstrijden op vlakke 
ondergrond loopt, kan het toevoegen van heuvels aan je training een manier zijn 
om de kracht van je onderlichaam te vergroten. Dit kan zich vervolgens vertalen in 
meer snelheid en een betere mobiliteit, vertelt gediplomeerd hardlooptrainer 
Lawrence Shum. 
Hij raadt aan om speciaal tijd vrij te maken voor het lopen van heuvels in plaats 
van het op te nemen in een dagelijkse loop. Op die manier kun je je namelijk 
geheel richten op de heuvels, zonder ook uithoudingsvermogen als onderdeel van 
dezelfde training te hebben. 
Een typische heuveltraining bestaat uit het omhoog rennen van een heuvel in een 
matig tempo en dan rustig naar beneden joggen als herstel. Hoe vaak je dit doet 
hangt af van je ervaringsniveau, maar vier tot zes keer werkt meestal goed als je 
net begint. 
Shum is ook een fan van crosstraining om snelheid te winnen bij het hardlopen, 
omdat dit je spieren op een andere manier belast. 
'Het beste voorbeeld is fietsen, omdat beide vormen van beweging je quadriceps 
(spieren aan de voorzijde van je bovenbenen) en kuiten trainen, maar dan nét even 
anders. Dit verschil zit 'm vooral in de manier hoe je voet werkt in relatie tot de 
rest van je lichaam en de dynamische beweging van elke activiteit,' zegt hij. Dat 
betekent dat je niet alleen een betere hardloper kunt worden door fietsen in een 
hardloopprogramma te stoppen, maar ook andersom. 'Zowel fietsers als hardlopers 
hebben er baat bij om beide te doen in plaats van slechts één.' 



 14: ‘TISVOORNIKS-LOOP, GELDROP 

Ieder jaar doen vele Blixemsnel-lopers aan dit mooie, gratis evenement mee op de 
6, 10, 15, 21, 30 of 42,5km-afstand in Geldrop, met parkoers over de mooie 
Strabrechtse heide. Schrijf je snel in – als je van plan bent ook echt deel te nemen 
– via hun website www.tisvoorniks.nl  

 

Naar inhoudsopgave 

 

http://www.tisvoorniks.nl/


 15: LICHTJESROUTE BLIXEMSNEL 

De Lichtjesroute (https://www.lichtjesroute.org/ ) is ieder jaar weer bijzonder om 
te lopen met onze groep. Maandagavond 26 september is een mooie datum om dat 
weer te doen. Wie gaat er mee op maandagavond als alternatief voor de normale 
training? Iedereen toch!? Route is 13km op rustig tempo. 

  
Lichtjesroute 2021 

 

 

 

 

 

Route 
 

Voor het groepje dat de route liever beperkt tot ~10km, ook met eigen begeleider, 
is er de mogelijkheid om de lange route op een paar plekken af te steken. 
 
Uiteraard proberen we weer een drankpost aan de smurfenvijver in te richten. 

Naar inhoudsopgave 

 

https://www.lichtjesroute.org/


 16: MEERHOVEN24 ORIËNTATIELOOP, 11 september 
Bron: https://meerhoven24.nl/orientatieloop/  

Informatie over Oriëntering 

 
Wat is oriëntering? 

Het is een sport voor jong tot oud en voor elk loopniveau. De organisatie zorgt voor 
een loopgebied (bos, park, stad, jungle), zij zorgen ervoor dat er in dát loopgebied 
allerlei controleposten staan en dat deze niet op kaart zijn is weergegeven. 

Dan is het is aan de loper om vanuit de startlocatie, met de gekregen kaart van de 
organisatie, zo snel mogelijk langs alle controleposten in het gebied te lopen. Je 
bent als loper vrij jouw eigen route te bepalen. Is dit over paden of is dit dwars 
door een bos zodat je geen onnodige meters maakt? Een officiële oriënteringsloop 
loop je altijd met kompas. 

De organisatie heeft keuzes in wedstrijdvormen. Over het algemeen moet de loper 
vanuit de startlocatie een verplichte volgorde van controleposten lopen (een 
omloop). Hoe je van post naar post loopt dat is aan de loper zelf. Maar het kan ook 
zo zijn dat je vanuit de startlocatie zelf mag bepalen in welke volgorde je de 
posten pakt (een punten- of scoreloop). Bij een officiële oriënteringsloop wordt er 
tegenwoordig gebruik gemaakt van een elektronisch systeem om de controle te 
bewaken of je daadwerkelijk bij de post geweest bent en of je in de juiste 
volgorde de posten hebt belopen. Voorheen, toen dit systeem nog niet bestond, 
maakte de organisatie gebruik van prikkers/kniptangetjes, welke elk prikkertje een 
eigen prikcode had. 

Kun jij als hardloper of wandelaar je goed oriënteren middels een kaart en een 
efficiënte looproute kiezen om zo snel mogelijk of zo veel mogelijk posten te 
prikken? 

Voor meer informatie kan je terecht op de website van de Nederlandse Oriëntering 
Bond 

Direct inschrijven 

Meerhoven24 Oriëntatie 

https://meerhoven24.nl/orientatieloop/
https://www.nolb.nl/
https://www.nolb.nl/
https://meerhoven24.nl/winkel/


Meerhoven beschikt over een mooi park en groenstroken. En laat het nou zo zijn 
dat Meerhoven al in kaart is gebracht volgens de internationale richtlijnen van 
Oriëntering. Met die gegevens weet Stichting Meerhoven24 een compleet nieuwe 
sport en nieuw sportevenement te introduceren in Meerhoven. 

Hoe gaan wij het organiseren? 

De nieuwe horecagelegenheid Mrs. Park wordt onze startlocatie. 

Wij hebben in het loopgebied voor 3 categorieën controleposten weggezet. Per 
categorie is er een kaart waar het loopgebied op aangeduid wordt én de 
controleposten. Ongeacht de categorie waar je in loopt, je loopt altijd in een duo 
(2 personen). Je schrijft je alvorens via meerhoven24.nl in en je betaald per 2 
personen de deelnemersbijdrage. 

Tijdens het evenement meld je je met jouw duo bij de startlocatie, Mrs. Park, bij 
de organisatie. De organisatie geeft je daar een startnummer. Het startnummer 
draag je op de borst. Dan ga je vervolgens naar de startstreep. Daar krijg je per 
duo 2 kaarten (per persoon één en dezelfde kaart) en 1 prik/knipkaart (geen 
kompas, deze is niet nodig in onze organisatievorm). De kaart die je krijgt hoort bij 
de categorie waarvoor je je hebt ingeschreven. Als je de kaart in handen krijgt 
start jouw wedstrijdtijd. Elk duo in dezelfde categorie krijgt dezelfde 
wedstrijdtijd. 

Bijvoorbeeld: de wedstrijdtijd (vooraf bepaald door de organisatie) voor jouw 
categorie is 90 minuten. Je hebt dus als duo 90 minuten de tijd om zoveel mogelijk 
controleposten te prikken. Op het moment dat je start, hou je zélf de wedstrijdtijd 
in de gaten. Starten jullie bijvoorbeeld om 10.10 uur, dan moet je 11.40 uur weer 
binnen zijn bij de startlocatie. Elke minuut die je later finisht levert strafpunten 
op. Zo ook elk fout geprikte controlepost levert strafpunten. 

De organisatie noteert jouw starttijd en controleert/noteert dus ook je finishtijd. 

Lees meer hier 

Naar inhoudsopgave 

 

 

 

https://meerhoven24.nl/orientatieloop/


HARDLOOPKALENDERS: 
 
1: http://www.courslaprovince.be/jogging/calendrier  , rondom Luik / Sprimont 
 
2: https://uitslagen.nl/evenementen.html?pr=&ma=01&jr=2022  

3: https://www.betrail.run/nl/trail-kalender/all 

4: https://www.passionforsports.eu/nl-runningsportevents   

5: https://statistik.d-u-v.org/calendar.php , Ultra-trails 

6: www.inschrijven.nl  

7: https://hardloopkalender.nl/loopagenda-hardlopen/hardloopevenementen/1  

8: https://www.hardlopen.nl/evenementen/  

9: https://keep-on-running.nl/hardloopkalender/#a20220828  

10: https://www.prorun.nl/hardloopkalender/  

  

Naar inhoudsopgave 

http://www.courslaprovince.be/jogging/calendrier
https://uitslagen.nl/evenementen.html?pr=&ma=01&jr=2022
https://www.betrail.run/nl/trail-kalender/all
https://www.passionforsports.eu/nl-runningsportevents
https://statistik.d-u-v.org/calendar.php
http://www.inschrijven.nl/
https://hardloopkalender.nl/loopagenda-hardlopen/hardloopevenementen/1%208
https://hardloopkalender.nl/loopagenda-hardlopen/hardloopevenementen/1%208
https://www.hardlopen.nl/evenementen/
https://keep-on-running.nl/hardloopkalender/#a20220828
https://www.prorun.nl/hardloopkalender/


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 

 

 

 
 

 

 
  

 

 

 


