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 Hardloopkalenders 



  1: VETERS STRIKKEN DOE JE ZO 
Bron: https://www.dehardloopwinkel.nl/veterstriktechnieken/  

  
Je hebt het vast wel eens ervaren.. je hebt de juiste schoenen maar 
toch zitten ze niet optimaal aan je voeten. Je hiel zit niet helemaal 
stabiel in je schoen, glijdt zelfs een beetje omhoog of de schoen knelt 
wat aan de zijkant. Met veter strik technieken voor loopschoenen kun 
je een hoop irritaties wegnemen tijdens het hardlopen. 
 
Snelveters voor hardloopschoenen ook wel triathlonveters genoemd en 
de juiste veter strik technieken kunnen uitkomst bieden, lees snel 
verder voor veter tips. 
 
Het kan ook zijn dat je huidige hardloopschoenen niet geschikt zijn 
voor jouw loopstijl en voetenvorm, waardoor de loopschoen niet lekker 
zit. 
 
Voor het aanmeten van de perfect passende schoenen adviseren wij je 
naar een specialist te gaan en een loopanalyse te laten maken. Geen 
tijd? klik dan hier op de online loopanalyse van De Hardloopwinkel, 
bedacht door de beste schoenenadviseurs uit de winkels. 
 
Bekijk ook de film van onze Frank over zo strik je je veters van je 
hardloopschoenen: 
 

https://www.dehardloopwinkel.nl/veterstriktechnieken/


 
https://youtu.be/xytd0yRyACI  
 
Voordelen elastische hardloopveters? 
Het voordeel van elastische veters in hardloopschoenen is dat de 
pasvorm van de schoen verbeterd. Het elastiek vormt zich om de 
voeten van de loper en geven zo een snug fit. 
 
De beste snelveter is afhankelijk van het doel waarvoor je ze gaat 
gebruiken, wandel, hardlopen, traithlon of wedstrijden. Voor triathlon 
zijn speciale veters ontwikkeld, zoals de Triathlonveters Xtenex X 300. 
Een snelveter met bolletjes, actief gedragen door olympiers en 
topsporters bij triathlons en hardloopwedstrijden. 
 
Elastische veters met snelsluiting zoals de Nathan Run Laces worden 
het meest door hardlopers gedragen. Elastische veters met snelsluiting 
zijn rond en gladder dan triathlonveters.  
 

Nieuwe hardloopschoenen en veters 
Zijn je schoenen net nieuw, raden wij altijd aan ze goed in te lopen. 
Hoe vaker je ze draagt, hoe soepeler het materiaal wordt en hoe fijner 
het loopcomfort zal zijn. Toch kan het dan gebeuren dat niet alle 
irritaties verdwijnen. Hier kunnen andere veter striktechnieken 
uitkomst bieden. 
 
Veel lopers zijn zich niet bewust van het feit dat er verschillende 
veterstriktechnieken zijn. De manier waarop je je veters strikt, 
beïnvloedt het comfort en de pasvorm en daarmee ook zo mogelijk je 
prestaties. 
 
Door je veters op een bepaalde manier door de gaatjes te rijgen kan je 
voorkomen dat je kleine ongemakken of blessures, zoals blaren of 
knellende tenen, oploopt. Ook pijnlijke drukpunten verdwijnen vaak 
als sneeuw voor de zon.  
 
  

https://youtu.be/xytd0yRyACI


 

Twaalf manieren om veters te strikken van loopschoenen 
In de afbeelding vind je een twaalftal verschillende mogelijkheden om 
je veters in hardloopschoenen te strikken. Zoek dus snel naar de 
hardloop rijgmethode, die voor jou en jouw voeten het beste werkt. 
 
Voor een verbeterde pasvorm van hardloopschoenen zijn naast veter 
strik techniek een extra comfortzooltje en de juiste hardloop sokken  
aan te raden. 
 
Bekijk hier de veter striktechnieken voor hardloopschoenen: 

 
Succes verzekerd! 
 



Het komt wel eens voor dat de veters te kort zijn om de juiste 
striktechniek toe te passen. Hier heeft De Hardloopwinkel natuurlijk 
een oplossing voor. Klik hier en ontdek de de beste veters voor 
hardloopschoenen op onze webshop. 
 
Er zijn verschillende soorten hardloop veters te koop online en in De 
Hardloopwinkel. Kom langs in 1 van de 5 De Hardloopwinkels in 
Nederland en neem je schoenen mee De schoen adviseurs kunnen 
helpen met een keuze maken of helpen strikken. Of bestel nu online, 
want vandaag veters voor loopschoenen besteld voor 20.00 uur dan heb 
je ze de volgende werkdag al in huis. 
 

Soorten veters voor hardloopschoenen: 
- triathlon veters  deze veters zijn elastisch en hebben speciale 

bolletjes die de veter op zijn plek houden. Ideaal voor het snel 
aan en uit kunnen doen van hardloopschoenen bij een triathlon  

- elastische veters een elastieken ronde gladde veter met een 
aparte stop voor hardloopschoenen 

- gewone hardloopveters normale veters van polyester die prima 
als vervanger van oude veters in hardloopschoenen kunnen dienen 

Naar inhoudsopgave 

  2: FIJNE SPORT-BH’S VOOR TIJDENS HET HARDLOPEN 
 

 
Een goede sport bh is voor iedere hardlopende vrouw een must. Een 
gewone bh is simpelweg niet berekend op zweet en geeft niet 
voldoende steun - niet zo fijn, soms zelfs pijnlijk. Wist je dat een 
goede sport bh zeker 74% van de bewegingen opvangt? Dit terwijl een 
gewone bh misschien 38% van de beweging kan dempen. 
 
Ook zit een sport bh tijdens hardlopen een stuk comfortabeler. Als het 
goed is heb je daardoor tijdens het sporten geen last van je borsten. 



Het is dus ontzettend belangrijk dat je goed op de hoogte bent van de 
verschillende soorten bh's om in te sporten: je hebt het misschien al 
eens gehoord, maar alle borsten zijn tenslotte anders. 
 
Speciaal voor jou hebben we op de redactie het wereldwijde web 
afgestruind, op zoek naar leuke en goede sport bh's voor het hardlopen. 
Van sport bh's met vulling en high support tot sport bh's voor grote 
maten: de keuze is reuze! 
Lees de rest van het artikel over sport-bh’s hier. 

Naar inhoudsopgave 

 

  3: 8 TRAINING TAKEAWAYS FROM COURTNEY DAUWALTER, ULTRA LEGEND 

Courtney Dauwalter has been stunningly dominant across the world’s most 
competitive ultramarathons. How does she do it? Let’s explore her training 
methods – with some mystery to keep it interesting. 

 

Courtney Dauwalter’s training approach is shrouded in mystery. She doesn’t have a 
public Strava profile. Her interviews provide blurry clues, but nothing definitive. 
Usually it’s a passing comment here, a spotting on the trails there. She’s like a 
joyful, loving Bigfoot. But time after time, she shows up at races with a smile, a 
laugh, and fitness that destroys worlds. 

Courtney transcends her results. Yes, she has won UTMB, Hardrock, and Western 
States, among plenty of other achievements you can read about on her Wikipedia 
page. That’s not why she’s one of the most famous runners in the world, though. 
Courtney is a legend because she brings kindness and love to everything she does, 
as quick with a laugh as she is to crush souls on race day.  

How does she do it? How can an athlete be so strong and consistent at the hardest 
races in the world? Because it’s clear that Courtney doesn’t love to put herself on a 

https://www.runnersworld.com/nl/gear/kleding/g30529116/goede-hardloop-beha-mooie-sport-bh-hardlopen/?utm_campaign=rw-20221007-wekelijks&utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=Fijne%20sport%20bh%27s%20voor%20tijdens%20het%20hardlopen


pedestal, she hasn’t publicly disclosed too many of the nitty-gritty details of her 
training approach. It’s just not her vibe. 

But I say: to heck with those kind and humble vibes!  

I want some spicy training gossip. So it was a great honor when Courtney agreed to 
answer some training and life questions on our podcast. For the full context on 
these training takeaways, check out episode 123 here. 

The full episode is broken down into two chunks: 30 minutes training and 30 
minutes life. While I loved the training talk, her answers to the existential 
questions might be the most important explanations of her greatness. Yes, she 
thinks about death, but no, that doesn’t scare her. Athletics are an excuse to 
explore those limits, to ask big questions, and most of all, to have fun. Hearing her 
talk was like a warm blanket of the soul. 

Courtney freaking rocks. I was serious on the episode when I said that she would be 
one of the best coaches in the world based on how she has developed her intuitive 
style, and I bet she could apply it to everyone if she ever goes on that path. And 
she also gave us permission to write about her training approach to accompany the 
episode! 

Disclaimers: while she gave her permission for this summary article, I didn’t burden 
her with having to edit my assumptions and extrapolations. Courtney’s training is 
like the Mona Lisa, and I am trying to sketch a copy based on a brief description.  

In addition, we were putting her on the spot with every question, and while she 
was wonderfully forthright, my guess is that it’s complicated to describe an 
evolving system with a momentary snapshot on a podcast. We are extrapolating 
here from a few numbers, rather than a ream of data like for Kilian Jornet.  

Also, the short podcast discussion did not paint a crystal-clear picture, which 
makes sense for this badass Bigfoot. Whenever possible, I’ll try to fill in the gaps 
with answers from other interviews, citing them when relevant. I’ll also try to 
broaden out her approach to everyone with studies and training theory. Still, think 
of this more as an enthusiastic intellectual exercise rather than a training guide. 

Singer Iris DeMent beautifully sang to “just let the mystery be,” but that’s not my 
style. Let’s dig into some of the fascinating mystery behind what makes Courtney 
Dauwalter one of the best athletes in human history. 

LEES DE 8 TIPS (TRAINING TAKEAWAYS)  IN DE REST VAN HET ARTIKEL !:  

Naar inhoudsopgave 

https://www.trailrunnermag.com/training/trail-tips-training/8-training-takeaways-courtney-dauwalter/?utm_campaign=TRU%20-%20NL%20-%20Editorial%20Newsletters&utm_medium=email&_hsmi=229269474&_hsenc=p2ANqtz-9NUEvCVgLvGFMv9e-3yDVBtO3ueR3fPQ971o8Fs3OGufwNWpKn6


  4: COUNTERPOINT: DRINK A BEER IF YOU WANT TO 
Bron: https://www.trailrunnermag.com/people/culture-people/drink-a-beer-if-you-want-to/  

  
Moderate alcohol consumption can bring joy to people who are able to enjoy it 
responsibly. And what’s the point of trail running – or anything else – if we aren’t 
experiencing joy? 

When I found trail running, I had already been doing the road-and-track thing for a 
decade. Coming from that world, my first impression of the trail scene was: It was 
fun. The race courses were prettier and more engaging. People didn’t take 
themselves too seriously. They wore flannel shirts and trucker hats. How 
whimsical! And at the end of races or group runs, there was frequently beer on 
offer.  

Craft beer and trail running culture seemed to be booming together and 
intersecting during the 2010s. I was so intrigued that I wrote an article about it, 
which examined the at-once complementary and contradictory nature of running 
and alcohol. My main takeaway was that beer probably wouldn’t help your running, 
but, as Ian Sharman said, “Life’s too short not to enjoy it, and I think I have a good 
balance.”  I figured that was pretty uncontroversial – but it’s not the message I’ve 
been seeing since then.   

Lately, there’s been a flurry of articles about the detrimental effects of alcohol on 
running performance and recovery. Trail Runner and its Outside partner titles have 
published six in the last 15 months.  To those I say: No kidding. No one in their 
right mind thinks drinking alcohol the night before a race will help them perform to 
their full potential. No one actually thinks beer is the ideal recovery beverage. (It 
might improve your sense of humor though – hint hint.)  

These articles presume my only goal is to run as fast as possible, past the point of 
diminishing returns. They’re part of a growing trend in modern media that 
promotes Optimization™: How to maximize productivity, flow and focus in all 
aspects of our lives.  

The problem with the optimization complex is that it tends to overlook one crucial 
thing we should be optimizing: Our happiness. It’s not that anyone wants us to be 
miserable. But happiness is harder to quantify – and thus harder to write about. 
Some people thrive on structure and direction. Others need to be a little 

https://www.trailrunnermag.com/people/culture-people/drink-a-beer-if-you-want-to/


unstructured or unproductive to be at their best. Imagine the headline: “These Ten 
Habits of Tech CEOs Might Make You Happier – But They Might Make You Miserable!”      

How does this relate to alcohol and running? Let’s say studies show alcohol might 
negatively impact your HRV, a key recovery metric. That’s easy to write about: 
“Alcohol will make you less good at running!” Boom, scary headline – and the clicks 
follow. But on the flip side, for some people, responsibly-consumed alcohol can be 
something that enriches your life, and the friendly and familial settings in which 
you consume it can especially enrich your life. They provide social fulfillment, 
necessary distraction, and spontaneous joy. That’s harder to quantify than your 
HRV, but it’s at least as important to your well-being.  

I don’t know about you, but I don’t want trail running to be usurped by the 
optimization complex. I came here to escape that stuff. If you want to have fun, 
work up a sweat, and make friends, get into trail running. If you want to be 
humorless in the pursuit of a grandeur you probably won’t reach, get into road 
cycling. Or cryptocurrency.   

For some people, responsibly-consumed alcohol can be something that enriches 
your life – and the friendly and familial settings in which you consume it can 
especially enrich your life.  

So: Have a beer if you want. (Just don’t overdo it.) Or don’t have one, if you don’t 
want to. But if you’re considering stopping because you feel shamed into it by an 
article in a running magazine, just be sure you’re considering the full picture of 
what it brings and takes away.   

For instance: I don’t need a peer-reviewed study to tell me that if I enjoy a few 
drinks on Friday, I’m going to regret it when I get up for my long run on Saturday. I 
learned that quite well on my own as my roaring 20s gave way to my creaky 30s. So 
I choose not to do it very often.  

You know what else I’ve found over the years? I’m much more happy and whole 
after I spend an evening laughing with my friends over an IPA (or two, max). That’s 
not my imagination – my WHOOP app – that ultimate optimization accessory – asks 
me if I felt socially fulfilled each day, right after it asks me if I had anything to 
drink.  I’ve found exploring the tapestry of a nice glass of wine with my wife is a 
pretty great way to celebrate shipping a big project at work or getting a 
promotion.  I’ve found that a cold lager while icing my legs in a river after a 50-
mile trail race is the best thing I have ever tasted in my life – an exclamation point 
on the euphoria of a great day.  And I’ve found that the finger-wagging articles 
(like this one, written by some DWEEB) forget to consider that moderate alcohol 
consumption can bring joy to people who are able to enjoy it responsibly. And what 
exactly is the point of trail running – or anything else – if we aren’t experiencing 
joy? 

This all deserves an enormous caveat, of course. There’s a reason I keep 
emphasizing the moderate, responsible side of drinking. Excessive alcohol 
consumption doesn’t just make you feel like trash in the short term – it puts you at 
risk of a lot of chronic health issues in the long term. Many people contend with 
addiction and dependency, and are bravely fighting that battle and/or have chosen 
to abstain. Many more people rightly wonder whether they could stand to drink less 
– especially as the pandemic seemed to drive consumption and drew even more 
attention to mental health. Drinking too much is bad. Drinking every day is 
probably bad. (I don’t!) Drinking and driving is terrible. And so on.  



But do you know what else puts you at risk of chronic disease? Eating sugar, and 
processed foods high in saturated fat – like pizza. Saturated fat could also cause 
inflammation and stymie recovery, similarly to alcohol. But there aren’t any 
articles telling me pizza will hurt my running. Because pizza is great, and it would 
be sort of … Alberto-Salazary to admonish people for enjoying it at the expense of 
small performance returns.  

So: Let’s lighten up. Or at least add a little broader context to all the booze talk. If 
people want to avoid alcohol, for any reason, more power to them. At the same 
time, I’m going to remember an evening with friends and a drink or two a lot 
longer than I’m going to remember running a scootch faster on any given training 
run. The former will also mean a lot more to me, and I’m good with that. It’s okay 
if you are, too. 

Naar inhoudsopgave 

 



  5: FOTO-REPORTAGES VAN DIVERSE EVENEMENTEN 

FREEDOM RUN / LIBERTYLOOP, 18 SEPT 

 
Foto-reportage: https://photos.app.goo.gl/qGP5pYAtR6EPVSFL7  
 

CLUBKLEDING-VERSTREKKING / GROEPSFOTO, 19 SEPT 

 
Foto-reportage: https://photos.app.goo.gl/eHFmVYrew8C8jhC7A  
 

https://photos.app.goo.gl/qGP5pYAtR6EPVSFL7
https://photos.app.goo.gl/eHFmVYrew8C8jhC7A


 

BERLIJN MARATHON 2022, 25 SEPT 

 
Foto-reportage: https://photos.app.goo.gl/e7s5bWZy9ZiauzkQA  
 

LICHTJESROUTE 2022, 26 SEPT 

 
Foto-reportage: https://photos.app.goo.gl/RdJXDDy5HnXfNoCFA  
 

https://photos.app.goo.gl/e7s5bWZy9ZiauzkQA
https://photos.app.goo.gl/RdJXDDy5HnXfNoCFA


 

MARATHON VAN EINDHOVEN 2022, 9 OKT 

 
Foto-reportage: https://photos.app.goo.gl/jR1BreNHUQcqgMKbA  
 

CLUBKAMPIOENSCHAPSAVOND 2022, 10 OKT 

  
Foto-reportage: https://photos.app.goo.gl/5TXN9eVG2H89fS526  
 

https://photos.app.goo.gl/jR1BreNHUQcqgMKbA
https://photos.app.goo.gl/5TXN9eVG2H89fS526


 

ZWIJNENTRAIL 2022, 23 OKT 

 
Foto-reportage: https://photos.app.goo.gl/oDrCTtP3f4LDBM75A  
 

 
 
 

Naar inhoudsopgave 

https://photos.app.goo.gl/oDrCTtP3f4LDBM75A


  6: RUNNING-PUBLICATIES 

 
 HTTPS://ISSUU.COM/BLOODLET/DOCS/TRAIL_3-22PRINTFINK  

 
HTTPS://ISSUU.COM/BLOODLET/DOCS/TRAIL_4_22SAFE-ISSUU  

 
HTTPS://ISSUU.COM/BLOODLET/DOCS/TRAIL_5_22ISSUU  

https://issuu.com/bloodlet/docs/trail_3-22printfink
https://issuu.com/bloodlet/docs/trail_4_22safe-issuu
https://issuu.com/bloodlet/docs/trail_5_22issuu


 
HTTPS://ISSUU.COM/JAYNEDOE/DOCS/RW0222_DIGIMAG_LOWRES  

 
HTTPS://ISSUU.COM/PERPUSTAKAANIIM.MAJALAH/DOCS/2022-07-01_RUNNER 

Naar inhoudsopgave 

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


  7: AANBEVOLEN EVENEMENTEN 

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

DATUM EVENEMENT   (met link) AFSTANDEN 

6 nov Valkenloop 7/12/21km telt voor Clubkampioenschap 

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

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

27 nov Mispelhoefloop/ Acht van Acht 6/8km 

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

19 dec 
ma 

Kerstmannenloop Blixemsnel Lopen in Kerstmannenpak, ~8km 

26 dec Kerstcross Blixemsnel Lopen in Kerstmannenpak vanaf het Joe 
Mannpaviljoen, ~45 minuten 

1 jan Nieuwjaarsduikloop ~10km + verplichte onderdompeling 

8 jan Halve van Egmond 10,5/21km telt voor Clubkampioenschap 

8 jan Genneperparkenloop 5/10km 

 

Meer evenementen zijn bijvoorbeeld hier te vinden. 

En trailevenementen vind je op BETRAIL, Ultratiming en Passionforsports 

Naar inhoudsopgave

https://www.valkenloop.nl/
https://www.nnzevenheuvelenloop.nl/
https://www.tisvoorniks.nl/
https://www.eindhovenurbantrail.nl/
https://www.eindhovenurbantrail.nl/videos/eindhoven-urban-trail-2017/
https://www.nnegmondhalvemarathon.nl/
https://genneperparkenloop.nl/
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


  8: ETEN VOOR DE MATATHON: ZET DIT DE LAATSTE WEEK OP JE MENU 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/voeding/a29408352/wat-beste-eten-week-voor-marathon-  

Wat je eet en drinkt heeft grote invloed op je hardloopprestaties. 

 
Eten voor een marathon is bijna net zo belangrijk als trainen voor een marathon. 
Voeding is van grote invloed op je hardloopprestaties. Een week van tevoren begin 
je je opeens allerlei dingen af te vragen. Wat kan ik het beste eten? Wanneer ga je 
koolhydraten stapelen? We hebben het overzichtelijk voor je op een rij gezet. 
Inclusief antwoord op de vraag wat je tijdens de marathon moet eten. 

Eten voor de marathon: 5 tot 7 dagen van tevoren 
Gedurende je trainingsschema krijgen je spieren amper de kans zichzelf weer 
volledig op te laden met glycogeen. Om die reden is het verstandig om te taperen 
voor een marathon. Zo geef je je spieren de kans om energiereserves op te slaan 
voor de marathon. 

Wat te eten in de laatste week voor een halve marathon? Eet voor een marathon of 
halve marathon gedurende op deze dagen ongeveer 6 gram koolhydraten per 
kilogram lichaamsgewicht tot je te nemen, verspreid over de dag. Weeg je 75 kg, 
dan heb je dus 6 x 75 = 450 gram koolhydraten nodig. 

En loop niet te veel hard. We begrijpen dat het lastig kan zijn om te ontspannen, 
maar je lichaam heeft tijd nodig om zich op te laden voor een succesvolle 
wedstrijd. 

Koolhydraten eten voor marathon: 3 tot 4 dagen van tevoren 
Koolhydraten eten voor een marathon wordt steeds belangrijker naarmate de 
wedstrijd dichterbij komt. De laatste drie, vier dagen ga je echt koolhydraten 
stapelen. Dit doe je door 7 tot 8 gram koolhydraten per kilo lichaamsgewicht te 
eten. 

Kies liever niet voor stapels koekjes. Het is de bedoeling dat je dezelfde 
hoeveelheid calorieën tot je neemt, maar voornamelijk uit koolhydraten en minder 
uit eiwitten en vetten. Kom je toch iets aan? Dat is mogelijk, want door het 
vasthouden van glycogeen sla je extra vocht op. Dat is terug te zien op de 
weegschaal. 

Wat eten de avond voor de marathon? 
Stop twee dagen voor de marathon met vezelrijke voeding, zoals zemelen, 

https://www.runnersworld.com/nl/voeding/a29408352/wat-beste-eten-week-voor-marathon-


volkoren granen en grote hoeveelheden vezelrijke groenten. Eet de dagen en de 
avond voor je marathon liever de witte variant van brood en pasta's. Een vezelarm 
dieet zorgt ervoor dat je darmen minder zwaar beladen zijn tijdens de wedstrijd. 
Wel zo fijn, want je zit vast niet te wachten op een pitstop bij een dixi onderweg. 
Ook deze vier tips helpen je bij darmklachten. 

2 tot 4 uur voor de marathon: laatste boost 
Een goede pre-marathon maaltijd bestaat uit extra koolhydraten om je 
glycogeenvoorraad nog een laatste boost te geven. En dan voornamelijk die 
glycogeenvoorraad in je lever, die je zal helpen je bloedsuiker stabiel te houden 
gedurende de wedstrijd. Ga voor ongeveer 1 tot 2 gram koolhydraten per kilo 
lichaamsgewicht. Eet alleen de 2 gram per kilo lichaamsgewicht als je nog 4 uur 
hebt om het ook te verteren. Probeer zo min mogelijk vetten te eten en eet 
maximaal 15 gram eiwitten. 

Tijdens de marathon eten 
Als het goed is heb je in de weken voor de marathon getest welke voeding je het 
beste verdraagt tijdens het lopen. Neem bij je marathon dezelfde voeding tot je. 
Bijvoorbeeld een van deze energiegels. 

Eet daarbij minstens 30 tot 60 gram en maximaal 90 tot 100 gram koolhydraten per 
uur. Kies voor koolhydraten die je snel opneemt. Probeer de inname wel een 
beetje te verdelen over de kilometers. Drink voldoende, maar overdrijf niet. 
Tijdens wat kouder weer verlies je minder vocht door te transpireren, houd daar 
rekening mee. Te veel drinken kan oncomfortabel gaan voelen. 

Cafeïne voor de marathon 
Voel je je wat flauw worden halverwege de wedstrijd? Neem wat cafeïne in de 
vorm van een gelletje, kauwgom of een sportdrank waaraan cafeïne is toegevoegd. 
Een kleine hoeveelheid cafeïne kan je net het duwtje in de rug geven wat je nodig 
hebt. 

Naar inhoudsopgave 

 

  9: 10 KM HARDLOPEN: TIPS EN OVERWEGINGEN 
Bron: https://www.prorun.nl/training/10-km-hardlopen-tips-en-overwegingen/  

 

Het is een pittige afstand om goed te lopen, de 10 kilometer. Maar gelukkig heb je 
heel vaak de kans om het te doen! Elk weekend is de keuze reuze. Hier wat tips 
voor en gedachten over de 10 km. 

https://www.prorun.nl/training/10-km-hardlopen-tips-en-overwegingen/


Een snelle blik op de hardloopkalender leert dat er alleen dit weekend al op een 
stuk of twintig plekken wedstrijden 10 km te lopen zijn. Of 10,55 of 11 km. We 
geven hier regelmatig tips over trainen voor een 10 km, maar weet jij hoe je ‘m 
goed loopt? Dat is nog best lastig vinden wij. Hier zijn wat tips en overwegingen 
voor het lopen van een goede 10 km. 

De tien, de tien, de terrible tien 
Het is een afstand die je moet respecteren en die je niet zomaar even loopt, maar 
het is ook weer niet zo’n monster dat je er een jaar voor nodig is om je ervoorvoor 
klaar te stomen. De tien kilometer. Voor veel lopers is een 10km-race de eerste 
gelegenheid waarbij ze een startnummer opspelden en een officiële wedstrijd 
lopen. Voor ervaren lopers blijft een goede ’10’ lopen een uitdaging die flink pijn 
kan doen. 

Kijk, tien kilometer lopen is voor het gros der lopers geen punt. Maar een 10 km wil 
je graag lopen in een beetje knappe tijd. Waar je tijdens een halve of een hele 
marathon jezelf zo lang mogelijk wil sparen en pas in de laatste kilometers door de 
pijn wil vechten, gaat het op die duivelse tien meteen los. 

Koorddansen 
Voortdurend op het randje lopen, dat is hoe je een tien loopt. Ga je te voorzichtig 
van start, dan loop je geen persoonlijk record, knal je te hard uit de startblokken, 
dan staat er op het zes-kilometerpunt een man met een hamer klaar om het sap uit 
je benen en de lucht uit je longen te slaan. Op het randje lopen en niet erover dus. 

Hoe je weet wat het randje is? Door een keer of zelfs een paar keer hard op je bek 
gaan. Wie het maximale uit zichzelf wil halen, blaast zichzelf ook een keer op. Dat 
is prima, ook daar word je sterker van. Verder leer je tijdens je trainingen 
natuurlijk veel over jouw drempel en hoe het voelt om daar onder, op en net 
overheen te gaan. Grenzen verleggen door pijn te lijden. 

Overigens hoef je niet helemaal een sprong in het diepe te nemen. Loop je 
bijvoorbeeld met een vermogensmeter, dan kun je weten op wat voor vermogen je 
die 10 km kunt lopen om een maximaal resultaat te behalen. Dat getalletje, jouw 
race power, is dan tijdens je training bepaald aan de hand van je gewicht en je 
prestaties tijdens duurlopen, intervaltrainingen en langere tempoblokken. 

Snelheid trainen 
Het ligt natuurlijk aan je hardloopervaring en jouw doel wat voor training het 
vereist om een strakke tijd op de tien kilometer te lopen. Zodra je doel verder 
reikt dan finishen, ontkom je niet aan snelheidstraining. Intervaltraining en tempo 
runs. De lekkerste training. Om achter de rug te hebben. 

Waar je bij de halve en de hele het eerste deel op zoek gaat naar een tempo 
waarop je comfortabel loopt, zoek je bij de 10 naar een snelheid waarvoor je de 
hele tijd je best moet doen. Mijn eigen ervaring met 10 km’s lopen is dat ik me de 
hele wedstrijd net een beetje oncomfortabel voel. Let wel, een beetje. 

Altijd eentje in de buurt 
Een fantastisch mooie hardloopafstand is het, die tien, die ‘terrible’ tien. En 
vrijwel ieder weekend is er ergens bij jou in de buurt wel een te lopen, je vindt ze 
dus hier. Schrijf je in, val ‘m aan en leer jezelf kennen. 

Naar inhoudsopgave 



 10: DE PUZZEL VAN ETEN EN DRINKEN TIJDENS DE MARATHON 
Bron: https://www.prorun.nl/training/de-puzzel-van-eten-en-drinken-tijdens-de-marathon/ 

Je weet dat je tijdens een marathon moet eten en drinken. Hoe regel je dat 
allemaal als je geen Kipchoge heet? Wat moet je nemen en hoeveel? Hier zijn wat 
tips voor eten en drinken tijdens de marathon. 

Kipchoge heeft het maar makkelijk tijdens een marathon. Om de vijf kilometer 
krijgt hij een precies afgepaste hoeveelheid vocht en koolhydraten aangereikt. En 
nee, die hoeft hij niet met een soort circusact rennend vanuit een kartonnen 
bekertje in zijn keel zien te gieten. Voor de toppers staan keurige, handzame 
bidonnetjes klaar. En wij dan, goedwillende recreanten, hoe werken wij ons 
voldoende gehydrateerd en voorzien van genoeg koolhydraten door de marathon? 
Hier zijn wat handvaten en tips. 

‘Zet mensen langs de kant die je een flesje kunnen aangeven’, hoorde ik onlangs 
een hardlooptrainer als tip geven. En ja, dat zou natuurlijk ideaal zijn, maar hoe 
ga je dat fixen in Berlijn of New York. Zelfs tijdens een marathon dichtbij huis is 
het al een hele opgave om meerdere mensen of zelfs eentje langs het parcours te 
hebben. En dan ook nog precies op de plekken waar jij je gelletje of flesje wilt 
hebben! Nee, voor de meeste mensen moet dat toch echt anders op te lossen zijn. 
Een perfecte oplossing hebben we niet voor je, maar we kunnen je natuurlijk wel 
vertellen wat voor ons het beste werkt. 

Hoeveel moet je drinken tijdens een marathon en hoe doe je dat? 
Man, wat heb ik lopen piekeren over de vraag of ik wel die geadviseerde 400 tot 
800 ml vocht per uur kon komen. Hoeveel zit er eigenlijk in zo’n bekertje en 
hoeveel komt daarvan in mijn systeem terecht als ik eerst tussen tientallen andere 
dorstige lopers een positie op de weg moet veroveren waar ik überhaupt een 
bekertje kan pakken, het vervolgens met pakweg 14 kilometer per uur uit de 
handen van een vrijwilliger moet grissen en het dan op dat tempo zonder morsen 
naar mijn mond moet brengen en opdrinken? Best lastig, zelfs als je het een paar 
keer hebt geoefend. 

Tot ik een ontzettend geruststellende tip hoorde afkomstig van German Silva, de 
Mexicaan die twee keer (1994 en 1995) de New York Marathon won. Als je bij 

https://www.prorun.nl/training/de-puzzel-van-eten-en-drinken-tijdens-de-marathon/


iedere drankpost een paar slokken binnenkrijgt, zit je goed. Wow. Met die insteek 
ging ik mijn volgende marathons in. Het werkte uitstekend. Vooral omdat het de 
druk weghaalde van het gepieker over genoeg drinken. En wat bleek, bij die 
eerste, drukke drankposten stelde ik me tevreden met die paar slokjes per keer. 
Later in de race als het iets rustiger werd bij de posten kon ik soms nog een 
tweede bekertje mee grissen en zo ging het prima. Geen stress, geen waterzak in 
een trailvest op je rug en blijkbaar toch voldoende vochtinname. 

Is het warm of zweet je van nature als een otter; loop dan gewoon even wat 
langzamer bij de posten om de tijd te nemen om te drinken. De tijd die je 
daarmee verliest weegt niet op tegen geparkeerd komen te staan omdat je 
uitgedroogd bent. Zo kan het ook! 

Koolhydraten – eten tijdens de marathon 
Het begint al met koolhydraten stapelen vooraf. In al die stukjes over eten drinken 
rondom en tijdens de marathon (en hier heb je er nog een…) lees je over 
koolhydraten stapelen. Lopers posten op hun social media foto’s van grote borden 
pasta en stapels pannenkoeken. Terwijl de meeste mensen eigenlijk niet precies 
weten hoeveel gram koolhydraten per kilo lichaamsgewicht ze dan moeten eten of 
hoeveel glycogeen je nu precies kunt opslaan in je systeem. Wil je stapelen, dan 
zou ik dat eerst eens uitzoeken, anders vreet je jezelf vol en ben je bij de start 
alleen maar een kilo of zelfs meer zwaarder en dus een paar minuten langzamer. 

Koolhydraten - eten tijdens de marathon 
Maar weet je, het is helemaal niet meer nodig met de huidige sportvoeding. 
Natuurlijk, zorg dat je altijd gezond en voldoende eet en het kan zeker geen kwaad 
om in de laatste dagen voor je marathon lekker koolhydraatrijk te eten, maar dat 
heftige stapelen is echt niet meer nodig. Neem ’s avonds op de dag voor de 
marathon anderhalf uur voor je gaat slapen een bidon sportdrank – wij zweren bij 
Maurten sportvoeding en neem er de ochtend van je race nog eentje. Met de gels 
die je tijdens je inspanning naar binnen werkt, heb je een koolhydraatvoorraad 
waarmee je de finish haalt. Hier op de redactie liepen we op die manier onze beste 
marathons. 

Hoeveel gels? 
Ieder half uur een gel is voor ons een goede strategie gebleken, maar stel dat je 
vierenhalf uur over de marathon doet, dan zou je 8 (!) gels moeten nemen. Dan 
ben je hoogstwaarschijnlijk kotsmisselijk aan het eind. Doe je langer dan 
drieënhalf uur over de marathon (geldt voor verreweg de meeste lopers), neem dan 
bijvoorbeeld iedere 7 of zelfs 8 kilometer een gel. Welk merk gel voor jou goed 
werkt, verdient gedegen onderzoek in je voorbereiding. Probeer dat uit tijdens je 
lange duurlopen! 

Overigens heeft Maurten op zijn website een voedingsschema (fuel plan) voor 
tijdens de marathon staan. Daar kun je ook nog wat inspiratie aan ontlenen. 

Drinkgordel marathon 
In het gemiddelde hardloopbroekje kun je geen vijf of zes gels kwijt. Hier ter 
redactie werd dan ook – en wordt door sommigen nog steeds – gezworen bij de 
FlipBelt. Dat is een band van elastische stof die je om je middel draagt en waar je 
van alles in kunt meenemen tijdens het hardlopen. Bijvoorbeeld een telefoon, 
sleutels of pasjes, maar ook als vervoermiddel van gels werkt de FlipBelt 
uitstekend. Gaan met gemak een stuk of zes zeven in. 

Vind je die FlipBelt niet lekker zitten, er zijn lopers die zo’n band om hun 
onderbuik te warm en zweterig vinden of ze beoordelen ‘m als te zwaar met een 



zootje gels erin, dan zou je – onze hoofdredacteur maakte die switch – je marathon 
te lopen in een half tight met van die ontzettend praktische zakjes aan de 
zijkanten. Daar steek je ook zo verdeeld over twee kanten zes gels in weg. 
Superhandig! 

Kom je er niet uit? Vraag familie, vrienden en kennissen om tips of stel hieronder 
je vragen; laat stress over hoe je jezelf van brandstof voorziet niet je voorpret 
bederven. 

Naar inhoudsopgave 

 

 11: INTERVALTRAINING: HOE HARD EN HOEVEEL? 
Bron: https://www.prorun.nl/training/intervaltraining-hoe-hard-en-hoe-veel/  

Verschillende trainingsdoelen brengen verschillende tempo’s met zich mee. Wat 
betekent dat voor jouw training? We schreven een relatief korte handleiding voor 
je. Aan de slag ermee! 

Hoe hard moet jij je intervallen lopen? En hoe snel of langzaam je duurlopen? Dat 
zou je kunnen weten als je traint met een vermogensmeter of als je een trainer 
hebt die je gewoon vertelt wat je moet doen. Maar die hebben we lang niet 
allemaal. Een andere manier om te bepalen wat de intensiteit op een bepaalde 
afstand zou moeten zijn, is uitgaan van een finishtijd op een 10 km die jij op het 
scherpst van de snede hebt gelopen en op basis van die tijd berekenen hoe hard je 
moet gaan tijdens je intervaltraining. Van zo’n finishtijd kun je jouw VO2max (het 
vermogen van je cardiovasculaire systeem om zuurstof op te nemen) afleiden en bij 
dat getal hoort dan weer een bepaalde trainingsintensiteit (wij raadpleegden 
hiervoor het bijzonder fijne boek Daniels’ Running Formula van de Amerikaanse 
hardlooopgoeroe Jack Daniels). 

Heleboel vragen en opmerkingen 
We kregen naar aanleiding van een eerder plaatsing van een artikel over 
intervaltempo’s een heleboel vragen. Een aantal daarvan beantwoorden we in dit 
stuk. Die hebben betrekking op de rust tussen intervallen en op de intensiteit 
waarop je ze loopt, dus het type intervaltraining dat je doet. 

Hier trouwens nog een interessant artikel van onze wetenschappers Ron van Megen 
en Hans van Dijk over VO2max: VO2max: wat is het? 

Om het jou wat makkelijker te maken, geven we in dit artikel bij zes finishtijden 
op de 10 km de bijbehorende trainingstempo’s voor je rustige (lange) duurloop, je 
marathontempo en trainingstempo’s voor verschillende afstanden. En die hebben 
we weer verdeeld in drie types intervaltraining: threshold, interval (extensief) en 
repeats (intensief). 

Intervaltraining: rusttijden en aantal herhalingen 
Hieronder staan voor drie intervalintensiteiten tempo’s aangegeven; threshold 
(drempel), interval en repeat (intensiefst). Vuistregel is dat hoe lager de intensiteit 
in het tempoblok is, hoe korter de pauze is tussen de blokken. Voor threshold is de 
verhouding werk-rust ongeveer 5:1 (dus vijf minuten tempo, 1 minuut herstel), 
voor interval is dat ongeveer 1:1 en voor het hele snelle, intensieve werk 1:2/3. 
Persoonlijk vind ik dat je bij die laatste intensiteit ook best wat meer op je gevoel 
af mag gaan en pas weer keihard gaan rennen als je er echt weer klaar voor bent. 
Het gaat daarin namelijk heel erg om de vorm en repeats hebben pas zin als je ze 

https://www.prorun.nl/training/intervaltraining-hoe-hard-en-hoe-veel/


kwalitatief zeer goed uitvoert. Anders dan bij threshold en interval waar je zoveel 
mogelijk tijd in een bepaalde hartslagzone wilt doorbrengen. 

Hoeveel herhalingen je van een bepaald tempoblokje je doet, hangt af van meer 
factoren dan die we hier nu gaan behandelen. Als vuistregel mag je aanhouden dat 
het totaal van de intervals bij threshold 10 procent van je totale weekvolume mag 
zijn, interval maximaal 8 procent en repeats maximaal 5 procent. Reken maar eens 
uit! Let op, bij dat percentage reken je dus niet eventueel gedribbel tussen 
tempoblokjes in. 

Stilstaan, wandelen, dribbelen bij intervaltraining 
Hoe je die rust tussen de blokken invult, hang af van het type training. Als de 
tempo’s minder intensief zijn, is het prima om rustig te joggen tussen de blokken 
in. Dat zal bij intervallen waarbij je 1000’s loopt soms ook nog wel kunnen, maar 
waarschijnlijk is wandelen hier een betere optie. Bij de intensieve repeats, mag je 
gerust even stilstaan, wat wandelen en mocht je dat prettig vinden een beetje 
dribbelen als je bijna weer aan een nieuw blok begint. In alle drie gevallen gaat 
het erom dat je voldoende herstelt om in het volgende blok het voorgeschreven 
tempo te kunnen halen. 

Lukt dat laatste op een gegeven moment niet meer, schroom dan niet om de 
training te beëindigen! Het heeft geen zin om met een slechte vorm te gaan lopen 
sleuren als het lijf niet wil. 

Voelen deze trainingstijden al meteen of na een paar keer iets te makkelijk? Dat is 
goed mogelijk. Een 10 km lopen en echt voluit gaan, is helemaal nog niet zo 
makkelijk. Dus, dikke kans dat jouw tijd op die afstand nog lang niet scherp staat. 
Dan mag er in de training een tandje bij én weet je dat je bij je volgende 10km-
wedstrijd aan de bak moet. Train ze! 

Intervaltempo’s 

10 km hardlopen in 60 minuten 
Rustige duurloop: 7:05-7:52 
Marathontempo: 6:40 
Threshold-tempo: 400 in 2:26, 1000 in 6:05 
Interval (extensief): 400 in 2:14, 1000 in 6:00 
Repeats (intensief)*: 200 in 63 sec, 300 in 95 sec 

10 km hardlopen in 55 minuten 
Rustige duurloop: 6:27-7:11 
Marathontempo: 6:01 
Threshold-tempo: 400 in 2:13, 1000 in 5:33 
Interval (extensief): 400 in 2:02, 1000 in 5:27 
Repeats (intensief)*: 200 in 57 sec, 300 in 85 sec, 400 in 1:54 

10 km hardlopen in 50 minuten 
Rustige duurloop: 6:56-6:38 
Marathontempo: 5:29 
Threshold-tempo: 400 in 2:02, 1000 in 5:06 
Interval (extensief): 400 in 1:52, 1000 in 4:42 
Repeats (intensief): 200 in 52 sec, 300 in 78 sec, 400 in 1:44 

10 km hardlopen in 45 minuten 
Rustige duurloop: 5:23-6:03 
Marathontempo: 4:57 



Threshold-tempo: 400 in 1:51, 1000 in 4:38 
Interval (extensief): 400 in 1:42, 1000 in 4:16 
Repeats (intensief): 200 in 47 sec, 300 in 71 sec, 400 in 94 sec 

10 km hardlopen in 40 minuten 
Rustige duurloop: 4:47-5:24 
Marathontempo: 4:22 
Threshold-tempo: 400 in 98 sec, 1000 in 4:07 
Interval (extensief): 400 in 91 sec, 1000 in 3:48 
Repeats (intensief): 200 in 42 sec, 300 in 64 sec, 400 in 85 sec 

10 km hardlopen in 37:30 minuten 
Rustige duurloop: 4:30-5:05 
Marathontempo: 4:06 
Threshold-tempo: 400 in 93 sec, 1000 in 3:53 
Interval (extensief): 400 in 86 sec, 1000 in 3:34 
Repeats (intensief): 200 in 40 sec, 300 in 60 sec, 400 in 80 sec 

Naar inhoudsopgave 

 

 12: KIJKEN: DEZE DOCU OVER HARDLOPEN NA JE BEVALLING MET 
ULTRALOPER SOPHIE POWER 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid/  

Plus: wat alle vrouwelijke hardlopers moeten weten over hun bekkenbodem. 

 

Ultrarunner Sophie Power had geen idee dat ze werd gefotografeerd bij een 
voedingspost op het 170-kilometer lange parcours van een van de zwaarste 
trailwedstrijden ter wereld: de Ultra-Trail du Mont Blanc. Naast haar ligt een 
mededeelnemer bij te komen met zijn benen in de lucht, maar Sophie heeft daar 
geen tijd voor. Zij voedt haar drie maanden oude zoontje terwijl ze ook kolft. 

De rest is geschiedenis: in 2018 ging de foto de hele wereld over en werd Sophie 
een toonbeeld voor hoe moederschap er óók uit kan zien. 

https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid/


Het belang van goede begeleiding tijdens je herstel 
Begin 2021 was Sophie druk aan het herstellen na de geboorte van haar derde kind 
- in november 2020 werd haar dochter Saoirse geboren, en HOKA volgde haar om 
Sophies hoogte- en dieptepunten vast te leggen in een 20 minuten-durende 
documentaire. 'Ik kreeg het idee om mijn weg terug naar het hardlopen te delen 
omdat er erg weinig informatie beschikbaar is over dit onderwerp', vertelde ze 
toen ze aanschoof bij onze Amerikaanse collega's van Runner's World. 

'Ik was er bijvoorbeeld totaal niet op voorbereid na mijn eerste bevalling, dat ik 
drie maanden niet zou kunnen hardlopen. Mijn bekkenbodem lag aan flarden, 
terwijl ik drie maanden na de tweede zwangerschap de UTMB rende. Ik wil zien 
wat er gebeurt als we hier meer over praten: er is gelukkig wel meer info 
beschikbaar over sporten tijdens je zwangerschap, maar het gaat nog steeds erg 
weinig over waarom 1 op de 3 vrouwen incontinent zijn na hun bevalling, en hoe je 
dat kunt voorkomen.' 

Zorg eerst voor jezelf 
Als de foto ter sprake komt, vertelt Sophie dat ze al had vrij snel door dat dit niet 
gaat over ultrarunning. 'Het is geen verhaal over ultrarunning, of überhaupt over 
hardlopen. Het gaat over wat vrouwen kunnen bereiken nadat ze een kind op de 
wereld hebben gezet, mits ze de juiste support hebben. Veel kersverse moeder 
zetten hun persoonlijke doelen aan de kant omdat de zorg voor een kind zwaar is, 
en omdat je druk vanuit de maatschappij voelt om je kind op nummer één te 
zetten.' 

'Maar jezelf wegcijferen maakt je geen betere moeder. In mijn ervaring is het 
precies andersom: als je tijd voor jezelf neemt, - en die heb je nodig - zorg je voor 
jezelf. En als jij je gezond en sterk voelt, kun je er ook écht zijn als je tijd 
doorbrengt met je gezin. Daarnaast is het ook goed om na te denken wat voor 
rolmodel je bent. Ik wil mijn kinderen laten zien dat hun moeder actief is, achter 
haar doelen aan gaat en hard werkt om deze te bereiken.' Hardlopen tijdens je 
zwangerschap? Lees hier alles wat je moet weten. 

Bekijk hier de volledige documentaire: 
Hoe Sophie revalideerde met behulp van een bekkenfysio, zie je in de docu die 
werd gemaakt in samenwerking met HOKA. 

 
https://youtu.be/9QcbaUux5oI  

https://youtu.be/9QcbaUux5oI


Luister hier naar Sophies gastoptreden in de podcast van Runner's World US. Sophie 
zelf luistert graag naar deze podcasts tijdens het lopen. Zin om meer sportdocu's te 
zien? Probeer deze opties op Netflix. 

Naar inhoudsopgave 

 

 13: NIEUWJAARSDUIKLOOP 

Nieuwjaarsduikloop? Is dat een Nieuwjaarsduik of is dat een een nieuwjaarsloopje? 

Beide. En afgelopen januari vierden we ook het 1e Nieuwjaarsduiklooplustrum. Dus 
komende januari - en wel op 1 januari dit keer – gaan we dus voor de 6e keer op 
pad. Ook nu weer is de locatie al bekend, maar nog geheim. Reken op een rustig 
gerende route van ~10km, waarna je verplicht een verfrissende duik neemt. Met 
stoere praatjes ter afsluiting onder het genot van een gezellig drankje. Het is in de 
buurt en we rijden carpoolend naar het startpunt in 15 minuten. En net als eerdere 
jaren is het weer op een andere lokatie. Vertrek waarschijnlijk om 10:00u vanaf de 
Ouverture. Wel jezelf even opgeven via vincent@blixemsnel.nl . 

 

Meer foto’s op https://photos.app.goo.gl/YHHT7DwNmpmXti5x6  

Naar inhoudsopgave 
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 14: ONTDEKKEN WAT VOOR WEDSTRIJDLOPER JIJ BENT 
Bron: https://www.prorun.nl/borntorun/ontdekken-wat-voor-wedstrijdloper-jij-bent/ 

Voor sommige lopers werkt het om keihard te starten en dan de schade zoveel 
mogelijk beperken. Anderen kunnen het voor een goed resultaat beter behoudend 
aanpakken. Wat voor loper ben jij? 

Stijf van de adrenaline sta je in het startvak. Veel te bombastische muziek klinkt te 
hard uit de speakers en zweept je op. 10, 9, 8, 7. De lopers achter je beginnen 
naar voren te bewegen. 6, 5, 4. Je hart klopt in je keel. 3, 2, 1, PANG! Je stuift het 
parcours op, je vliegt. Stomverbaasd zie je het bordje met 1 kilometer staan. Nu 
al? Je checkt je horloge en ziet dat je veel te hard gaat. Maar het gaat zo 
makkelijk. Tweede kilometer. Weer een halve minuut sneller dan gepland. Prima, 
buffertje op bouwen voor het laatste deel. Toch? 

Toch weer te snel 
Te snel starten. De door hardlopers meest gemaakte fout. Zelf heb ik een schat aan 
ervaring in te hard van stapel lopen. Ik vermoed dat ik op iedere afstand een 
betere tijd had staan, als ik een behoudender starter zou zijn. Worstel ik in de rest 
van mijn bestaan met een negatief zelfbeeld, zodra ik een startnummer opspeld, 
maakt zelfoverschatting zich van mij meester. 

Wat je aan tijd wint door harder te lopen dan je van plan was, verlies je dubbel en 
dwars in het laatste deel van de race. Zeker in de marathon is dat een ijzeren wet. 
Tien seconden per kilometer te snel in het begin, kan je zo een halve tot een hele 
minuut per kilometer in de laatste tien kilometer kosten. 

Rammen en vasthouden 
Dat zo’n eerste kilometer te snel gaat, is niet zo heel wonderlijk en hoeft ook niet 
rampzalig te zijn. Je bent immers zo fit als een hoentje en staat als een duveltje 
op zo’n springveer klaar om uit het doosje te springen. Mijn ervaring is dat er pas 
schade ontstaat als je niet terugschakelt. Als je denkt ‘okay, dit ging te hard, maar 
het voelt prima!’. Natuurlijk voelt het prima als je er 2 van de 42 kilometer op 
hebt zitten. Op dat moment koppig doorstomen is wrijven in een wond. Alles op 
alles zetten om die tweede kilometer wel op je beoogde tempo te komen, luidt het 
devies. Niet veel langzamer, dan ga je teveel jojo’en en dat kost kracht. 

Voor wedstrijden over 5 of 10 kilometer werkt het voor sommige lopers beter om 
heel hard te starten en dan vol te houden en de schade te beperken. Als andere 
lopers die tactiek proberen, komen ze volledig geparkeerd te staan in het tweede 
deel van die race. Die kunnen beter een paar seconden langzamer dan hun beoogd 
wedstrijdtempo starten en dan na een paar kilometer iets versnellen en er wellicht 
nog een snelste laatste kilometer uit knallen. Hoe je weet wat voor type jij bent? 
Sommige lopers kunnen dat in hun trainingen ontdekken, anderen zullen er achter 
komen door het gewoon een paar keer aan den lijve te ondervinden. 

Marathon in negative split 
In een marathon volgens het boekje loop je een negative split. Hoe je dat aanpakt, 
een negative split lopen? Begin 10 seconden langzamer dan je beoogde tempo, 
probeer als je zo’n 15-16 kilometer op weg bent op je wedstrijdtempo te zitten. 
Blijf daar en zet de energie die je in het begin hebt gespaard in de laatste 
kilometers in: Pac Man-time! Niets werkt zo motiverend als lopers inhalen die zich 
hebben vergaloppeerd. 

Je kunt hier op trainen door je longruns net zo op te bouwen – die loop je 
gemiddeld natuurlijk wel een stuk langzamer dan wedstrijdtempo! Stel, je beoogd 

https://www.prorun.nl/borntorun/ontdekken-wat-voor-wedstrijdloper-jij-bent/


wedstrijdtempo is 5:30 minuut per kilometer. Die longrun werk je dan af op 
gemiddeld 6 minuten per kilometer. Je start op 6:10, ergens halverwege beland je 
op 6:00, je blijft daar op hangen en in de laatste tien kilometer versnel je heel 
geleidelijk. 

Ook lekker en goed is een wekelijkse tempo run. Begin met twee kilometer 
warmlopen, schakel op naar 5:35, versnel in vijf kilometer naar 5:30 en schakel 
vervolgens in vijf kilometer naar 5:20. Loop ze! 

Naar inhoudsopgave 

 

 15: 7 HERSTELTIPS VAN EEN TOPLOPER DIE LONG COVID HAD 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid/herstellen/a41495740/herstellen-long-covid/d  

Kate Grace, een 800-meter specialist die in 2021 de derde plaats op de 
wereldranglijst innam, keert langzaam terug naar de competitie. 

800 meter specialist Kate Grace liep eind december 2021 een milde vorm van 
corona op. Ze had keelpijn en koorts en voelde zich moe, daarna werd ze ook 
verkouden, maar ze verwachtte geen blijvende complicaties. Binnen twee weken 
was ze weer aan hardlopen, maar als snel bleek dat ze nog niet de oude was. 

Grace had in 2021 een geweldig seizoen met PR's op de 800 meter (1.57.20) en 
1500 meter (4.01.33). Ook boekte ze drie overwinningen in de Diamond League 
wedstrijden die ze liep - kortom: Ze kon niet wachten op het seizoen van 2022, 
met de wereldkampioenschappen in juli in Eugene. 

Zo kan het voelen om long covid te hebben 
Maar in januari merkte ze dat ze moeite had met trainen. 'Tempo's die voor mij 
makkelijk hadden moeten zijn, waren heel zwaar', vertelt ze. Eerst dacht ze nog 
dat ze zichzelf te hard had gepusht. 'Ik was zo enthousiast om terug te keren naar 
wedstrijden en ik had zo'n intens verlangen om weer in vorm te komen, dat ik geen 
geduld had', legt ze uit. Ze luisterde daarom niet naar het feit dat haar lichaam 
niet meewerkte. Drie weken later stortte ze helemaal in en stopte ze met trainen. 

Ze was intens vermoeid en één eenvoudige activiteit, zoals het maken van lunch, 
putte haar voor de rest van de dag uit. De trap oplopen voelde als het lopen van 
een marathon. Ze was duizelig, sliep slecht en zweette veel. Artsen bevestigden 
dat ze de klassieke symptomen van long COVID had en dat ze niets anders kon doen 
dan rusten. 

Grace heeft moeite om aan te geven hoe ze zich voelde tijdens de ergste dagen. 
'De vermoeidheid was als nooit tevoren', zei ze. 'Het voelt alsof ik in december ging 
slapen en in april wakker werd. Ik deed niets. Ik kon niet naar mijn telefoon kijken. 
Weken gingen voorbij, en ik weet niet eens wat er gebeurde.' De stress van niet 
weten wanneer ze zich weer zichzelf zou voelen, maakten de fysieke symptomen 
nog erger. 

Herstellen van long covid als atleet 
Tien weken lang trainde Kate niet. Erna begon ze met wandelen, eerst alleen een 
blokje om. Daarna moest ze meteen een dutje doen. Maar in de loop van de weken 
werden die wandelingen geleidelijk een uur. Daarna ging ze wandelen om haar 
hartslag omhoog te krijgen. Daarna volgenden korte loopjes. 

https://www.runnersworld.com/nl/gezondheid/herstellen/a41495740/herstellen-long-covid/d


In juni liep ze weer een uur per dag. Ze was toen nog steeds langzamer dan 
vroeger, maar ging snel vooruit. Het is nog te vroeg om te zeggen of Grace in staat 
zal zijn om in 2022 nog te racen, maar ze is opgelucht dat ze haar normale leven 
en energie terug heeft. 'Ik huilde letterlijk tijdens mijn eerste loop', vertelt ze. 'Ik 
liep 20 minuten en ik was zo blij om te kunnen lopen, mijn lichaam te bewegen en 
me daarna normaal te voelen. Ja, ik lachte en huilde. Het was geweldig.' 

Dit leerde Kate Grace van herstellen van long covid 
Kate leerde een hoop in al die maanden dat ze herstellende was. Dit moeten alle 
lopers met covid volgens haar weten over hun terugkeer: 

Rust en wees geduldig 
Neem een extra week of twee rust voordat je weer gaat hardlopen en begin daarna 
heel voorzichtig. Kate weet niet zeker of ze de klachten bij haarzelf erger heeft 
gemaakt door te lopen voordat ze volledig hersteld was, maar ze weet zeker dat 
het haar in ieder geval niet heeft geholpen. Wees daarom verstandig en laat je 
lichaam eerst goed herstellen. 'Het is altijd mogelijk om een vertraagde reactie op 
een ziekte te hebben', zegt ze. Postviraal syndroom is iets dat ook voorkomt bij 
andere ziekten, zoals griep. 

Respecteer de ziekte 
'Ook al ben je een gezond, fit persoon, je blijft een mens. Je lichaam heeft nog 
steeds rust nodig om te herstellen' zegt ze. 'Doorgaan is dan contraproductief. Als 
je je lichaam geeft wat het nodig heeft, dan zal het op een dag weer werken zoals 
je verwacht. Maar het kan langer duren dan dat je had gepland.' 

Haal de tijdsdruk eraf 
Heb je een doelrace op de kalender staan? Laat het gaan. Stel je inschrijving uit als 
dat mogelijk is of draag het startbewijs over aan een vriend als de wedstrijd dat 
toelaat. Je gaat weer racen, alleen misschien niet wanneer je dacht. En piekeren 
helpt niet. Stressen over je wedstrijd of hardloopseizoen vertraagt je herstel alleen 
maar. 

Begin met wandelen 
Hardlopers hebben de neiging wandelen niet als sport te beschouwen, maar een 
week of twee wandelen kan je helpen. Naarmate Grace beter en sneller werd in 
het wandelen, ging ze over op hardlopen. Lees hier wat de gezondheidsvoordelen 
zijn van 10 km wandelen. 

Terwijl de wandelingen haar lichaam fysiek hielpen om zich weer voor te bereiden 
op het hardlopen, hadden ze ook een belangrijk psychologisch doel. 'Ik had het 
vertrouwen in mijn lichaam verloren', zei ze. 'Ik moest mezelf bewijzen dat ik mijn 
hartslag omhoog kon krijgen en niet weer in het gat zou vallen.' Door te wandelen, 
verloor ze beetje bij beetje de angst voor hardlopen. 

Investeer in een hartslagmeter 
Door een harstlagmeter te dragen, heb je meer inzicht in je training en kun je 
voorkomen dat je te hard traint. Toen Kate begon met wandelen, beperkte haar 
hartslag tot ongeveer 50 procent van haar maximale hartslag. Daarna bouwde ze 
dat uit naar 60-65 procent van het maximum. Om er zeker van te zijn dat ze van 
trainingen kon herstellen zonder oververmoeid te raken, kwam ze bij haar eerste 
paar loopjes niet boven de 70 procent van haar maximum. In juni liep ze tussen 70-
85 procent van haar maximale hartslag. Trainen met een hartslagmeter doe je zo. 

Deel met je team wat er aan de hand is 
Grace ging door een bijzonder moeilijke periode van drie weken waarin ze bang, 



verward en emotioneel was. 'Ik werd wakker, voelde me slecht en moe en huilde 
vaak', vertelt ze. Ze vertelde haar familie en teamgenoten hoe verdrietig en 
bezorgd ze zich voelde. Daardoor voorkwam ze eenzaamheid en had ze het geval 
dat ze alsnog bij het team betrokken was. 

Inmiddels gaat het gelukkig een stuk beter met Kate. In september is ze zelfs 
getrouwd met haar grote liefde! 

Hulp bij long covid 
Heb jij drie maanden na je coronabesmetting nog klachten? Bij C-support kun je 
terecht voor advies, hulp, of gewoon het delen van je verhaal. Wil je graag mensen 
ontmoeten die ook herstellende zijn van long covid? Dat kan via Postcovid.nl. 

erder kan het ook zijn dat je recht hebt op herstelzorg. Je huisarts kan bepalen of 
je hiervoor in aanmerking komt. Goed om te weten: tot 1 augustus 2023 wordt dit 
vergoed door je verzekering. Lees hier meer over paramedische herstelzorg na 
corona. 

Naar inhoudsopgave 



 16: CLUBKAMPIOENSCHAP 

Nou, Deborah en Peter van der Heijden zijn dus de clubkampioenen 2022. De 
snelste bij de dames en de snelste bij de heren op de voorgeselecteerde halve 
marathon-wedstrijden. Hoe word je dat? Heel hard lopen, en dat 21km lang. En op 
de voorgeselecteerde wedstrijden: 

 Egmond, januari 
 Drunen, maart 
 Hapert, maart (Kempenrun) 
 Venlo, maart  
 Helmond, april  
 Nuenen, begin juni (indien nog 21km-loop) 
 St.Oedenrode, juni (Vaderdagloop) 
 Soerendonk/Cranendonk, september 
 Eindhoven, oktober 
 Valkenswaard, november (Valkenloop) 
 Geldrop, eind november (TisVoorNiks , mits echt 21,1km) 

Het jaar loopt steeds t/m de Marathon van Eindhoven, dus om je op het, 
voorlopige, podium te manoeuvreren, kun je al deelnemen aan de Valkenloop in 
november! Dan behaal je waarschijnlijk ook een plek in onderstaande lijst, want 
voor clubjaar 2023 beginnen we natuurlijk weer met een lege lijst. 
 

 

Draag svp je clubkleding tijdens de wedstrijden als gebaar naar de kledingsponsors 
en uiteraard om ons als Blixemsnel te manifesteren. In Eindhoven telt je tijd alleen 
voor het clubkampioenschap mee als je, zichtbaar, in clubkleding hebt gelopen!! 

Naar inhoudsopgave 

 



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 
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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!) 10% cash-korting bij Runnersworld. 
Rønnør is er helaas mee gestopt, maar heeft nog wel een website. 

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
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