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  1: EEN MOOI, GELUKKIG EN SPORTIEF 2023 TOEGEWENST 
 

 
 

  

Naar inhoudsopgave 

  2: COACH ROCHE’S 9 FAVORITE WORKOUTS FOR TRAIL RUNNERS 
 
For a year-end celebration article, let’s break down the rationale of 9 categories of 
workouts, with advanced and intermediate options. 
When I first started learning about running training theory, I played football, but 
watched running and cycling races for fun whenever I could. For some reason that I 
can’t remember, it took going to college to realize that I may have chosen to play 
the wrong sport. After a few weeks of royally sucking at college football, I I hung 
up my cleats and ordered some running shoes. And I wanted to learn EVERYTHING. 
 
Lees het artikel hier 
 
Naar inhoudsopgave 

https://www.trailrunnermag.com/training/trail-tips-training/coach-roches-9-favorite-workouts-for-trail-runners/?utm_campaign=TRU%20-%20NL%20-%20Editorial%20Newsletters&utm_medium=email&_hsmi=238789002&_hsenc=p2ANqtz-8nfngXhtvsCGI8ZgRMl5GEl7cG-Y4mJT7NDT5tA6


  3: 6x BUIKSPIEROEFENINGEN 
Bron: https://www.runnersworld.com/nl/oefeningen/a39772315/6-buikspieroefeningen-beginners/  

Zo begin je met het opbouwen van een sterke core. 

 

Ben je net begonnen met hardlopen? En heb je nog niet eerder aan je core 
gewerkt? Probeer deze zes buikspieroefeningen voor beginners voor een vliegende 
start. Tijd reserveren voor krachttraining is best lastig. Zeker als je pas begonnen 
bent met hardlopen en dat al zwaar genoeg vindt. Of je hebt geen idee hoe je 
krachttraining en lopen het beste kunt combineren. In dit artikel leer je hoe je snel 
een sterke core krijgt: met de juiste buikspieroefeningen voor beginners, gewoon 
thuis. 

Hoe begin je met buikspieroefeningen? 

Hoe begin je met buikspieroefeningen als beginner? 'Bij je romp stabiliteit, ook wel 
je core stability', adviseert trainster Lindsey Clayton, medeoprichtster van Brave 
Body Project, een project dat beginnende lopers coacht. Volgens haar is een 
stabiele kern essentieel voor goede loopprestaties. 'Core stability oefeningen 
helpen je om je houding, snelheid en kracht te verbeteren. Lopers van alle niveaus 
zouden dynamische core oefeningen moeten doen.' Daarom bedacht ze deze snelle 
workout, gericht op de belangrijkste buik- en rugspieren van startende hardlopers. 
Kortom: buikspieroefeningen voor beginners. Wil je je meer richten op hardlopen 
alleen? Hier vind je 5 buikspieroefeningen voor een betere looptechniek. 

Zo voer je de buikspieroefeningen voor beginners uit 

Voor deze buikspieroefeningen voor beginners is het enige wat je nodig een matje. 
Een zachter vloerkleed werkt ook prima, als je maar niet op een keiharde vloer 
gaat liggen. In de video zie je de juiste uitvoering. Doe elke oefening 50 seconden 
en pauzeer vervolgens elke keer 10 seconden. Voer alle zes oefeningen één keer 
uit. Gaat dit je gemakkelijk af? Probeer dan nog een rondje van zes oefeningen. 
Het kost je minder dan een kwartier. Deze workout is perfect om thuis te doen 
voor je een rondje gaat hardlopen. 

https://www.runnersworld.com/nl/oefeningen/a39772315/6-buikspieroefeningen-beginners/


1. Alternating Bird 

 
Waarom? Deze buikspieroefening is goed voor beginners. Niet alleen goed voor de 
stabiliteit van je core, maar ook voor die van je bekken. 

Zo doe je het: Begin op handen en voeten met je rug recht, je knieën onder je 
heupen en je polsen onder je schouders. Strek je rechterarm en linkerbeen uit, 
houd ze hierbij in een rechte lijn met je bovenlichaam. Beweeg vervolgens je 
rechterelleboog en je linkerknie in de richting van je borst, zodat je met je 
elleboog je knie aantikt. Strek uit en ga terug naar de beginpositie. Herhaal aan de 
andere kant en wissel links en rechts steeds af. 

2. Bear Plank Hold 

 

Waarom? Met deze oefening pak je spieren aan die zorgen voor meer stabiliteit en 
evenwicht tijdens het hardlopen. 

Zo doe je het: Begin op handen en voeten met je rug recht, je knieën onder je 
heupen en je polsen onder je schouders. Gebruik je buikspieren om je knieën een 
paar centimeter van de grond te tillen, zodat je op je handen en voeten 
balanceert. Houd dit een paar seconden vast, steun daarna even met je knieën op 
de grond en herhaal dit telkens: knieën van de grond - knieën op de grond. 



3. Supported Side Plank With Hip Dip 

 
Waarom? Ook met deze beweging verbeter je je stabiliteit. Bovendien gaan je 
schuine buikspieren lekker branden. Door verschillen varianten van de plank te 
doen (probeer ook eens de omgekeerde plank), train je de dieper liggende spieren 
van je core. Daarmee bescherm je je ruggengraat en houd je het langer vol om 
netjes rechtop te blijven tijdens het hardlopen. 

Zo doe je het: Ga op je linkerzij liggen. Steun op je linkeronderarm, houd je 
elleboog recht onder je schouder. Zet je rechtervoet stevig op de grond voor je 
linkerbeen, met je rechterknie gebogen. Activeer je core en til je heupen op, 
zodat je een rechte plank vormt, van je hoofd tot aan je hielen. Houd vast. Voelt 
dit stabiel? Beweeg dan je heupen richting de grond en kom vervolgens weer naar 
de plankpositie. 'Dip' zo steeds omlaag. Na 50 seconden mag je 10 seconden 
bijkomen, daarna ga je op je rechterzij liggen en komt de andere kant aan bod. 

 

4. Dead Bug 

 
Waarom? In deze oefening leer je hoe je je bovenlichaam stil houdt terwijl je 
ledematen bewegen. Dat is precies wat je tijdens het hardlopen ook zo veel 
mogelijk wil doen. 



Zo doe je het: Voor de startpositie ga je op je rug met je voeten van de vloer en je 
knieën gebogen in een hoek van 90 graden. Duw je rug en schouders goed in de 
vloer. Raak met je handen je knieën aan. 

Vervolgens strek je je rechterbeen en je rechterarm zo ver mogelijk uit en beweeg 
je ze allebei richting de vloer. Houd je linkerbeen en -arm ondertussen zo stil 
mogelijk. Breng je rechterknie en rechterhand naar elkaar toe, zodat je in de 
startpositie komt. Strek nu je linkerarm en -been zo ver mogelijk uit en beweeg je 
ze allebei richting de vloer. Houd je rechterzijde stil. Zo wissel je steeds van kant. 

5. Alternating Leg Lift 

 
Waarom? Wil je sneller worden en meer uithoudingsvermogen kweken? Dan heb je 
sterke buikspieren, heupbuigers en quadriceps (spieren aan de voorkant van je 
bovenbenen) nodig. Je traint ze allemaal met deze oefening. 

Zo doe je het: Ga op je rug liggen met je handen achter je hoofd. Til je benen van 
de vloer, probeer ze recht te houden. Til je hoofd, nek en schouders van de vloer, 
maar duw je rug juist in de vloer. Laat nu één been rustig naar de vloer zakken tot 
dit nog maar een paar centimeter boven de vloer zweeft. Houd even vast en 
beweeg je been weer omhoog. Wissel van kant. 

6. Bicycle Crunch 



 
Waarom? Deze oefening imiteert de loopbeweging terwijl je je core aan het werk 
zet. 
 
Zo doe je het: Ga op je rug liggen met je handen achter je hoofd. Je knieën 
gebogen en boven je heupen. Breng je rechterelleboog naar je linkerknie door met 
je bovenlichaam naar links te draaien en je knie naar je borst te bewegen. Strek 
tegelijkertijd je linkerbeen uit, naar voren en naar beneden. Wissel van kant. Je 
hoofd, nek en schouders zijn voortdurend een stukje van de vloer, maar je duwt je 
rug juist in de vloer. 

Is het goed om elke dag buikspieroefeningen te doen? 

Moet je elke dag oefeningen voor je buikspieren doen? Dat mag, je buikspieren 
kunnen namelijk best wat hebben. Als beginner zit je goed als je 2-3 keer per week 
je core traint, bijvoorbeeld voordat je een rondje gaat hardlopen. Zo maak je er 
gelijk een gewoonte van! 

Naar inhoudsopgave 

 

  4: 5 TIPS VOOR JUISTE HARDLOOPKLEDING IN DE WINTER 
Bron: https://www.decathlon.nl/  

Hardlopen in de winter vergt iets meer voorbereiding. Het weer is over het 
algemeen wat grilliger en de temperaturen zijn een stuk lager. Voordat je de deur 
uitgaat moet je dus goed nadenken over wat je aantrekt. Kleed je je te warm aan, 
dan ga je zweten. Kleed je je te koud aan, dan wens je dat je al thuis was. Met 
deze 5 tips ben je goed voorbereid en voorkom je irritaties tijdens het hardlopen in 
de winter. 

TIP 1: MAAK GEBRUIK VAN MEERDERE LAAGJES 

Als je gaat hardlopen in de winter dan krijg je te maken met verschillende 
weersomstandigheden. Je kan plotseling een regenbui over je heen krijgen en af en 
toe kan ook de zon doorbreken. Daarbij is het in de winter een stuk kouder dan in 
de zomer. Hier moet je allemaal rekening mee houden als je gaat hardlopen in de 
winter. Wij raden daarom ook aan om gebruik te maken van meerdere lagen. 
Meerdere lagen hardloopkleding werkt beter dan één enkele laag. Als je meerdere 

https://www.decathlon.nl/


lagen draagt dan kan je eventueel nog een laag uittrekken tijdens het hardlopen 
als je het te warm krijgt. 

Als je gebruikmaakt van meerdere lagen hardloopkleding dan raden wij drie 
verschillende lagen aan: een basislaag, een middenlaag en een toplaag. 

BASISLAAG: FUNCTIONELE ONDERKLEDING 
De basislaag is de onderste laag en deze heeft als belangrijkste functie het 
afvoeren van transpiratievocht. Tijdens het hardlopen komt er veel warmte vrij en 
als dit niet goed genoeg kan worden afgevoerd resulteert dit in transpiratie. De 
basislaag is dan ook gemaakt van materiaal die in staat is om transpiratie zo snel 
mogelijk af te voeren en de warmte te behouden. De functionele onderkleding 
staat het transpiratievocht af aan de middenlaag om zo droog te blijven. Zo koel je 
niet snel af tijdens het hardlopen. De basislaag dient nauw aan te sluiten op het 
lichaam. 

MIDDENLAAG: ISOLERENDE LAAG 
De middelste laag heeft als belangrijkste functie het warm houden van het 
lichaam. Daarbij moet de middenlaag de transpiratie van de functionele onderlaag 
goed afvoeren en droog blijven, om afkoelen te voorkomen. De tweede laag zorgt 
er dus voor dat het lichaamswarmte vasthoudt. Daarbij moet het wel in staat zijn 
om de overtollige warmte, welke vrijkomt tijdens het sporten, af te staan. 

TOPLAAG: BESCHERMENDE LAAG 
De toplaag heeft als belangrijkste functie het beschermen tegen invloeden van 
buitenaf. Hierbij moet je denken aan wind en regen. De toplaag is idealiter wind- 
en waterdicht, maar moet wel goed ademend zijn. Wij lossen de tegenstrijdigheid 
van waterdichtheid, maar wel ademend steeds beter op door betere 
materiaalkeuze. Je wilt namelijk niet dat je extra gaat zweten doordat je een 
beschermende hardloopjack aan hebt. 

TIP 2: BESCHERM JE HOOFD EN HANDEN 

Tijdens het hardlopen in de kou verlies je veel warmte, met name bij de 
onbedekte delen zoals de handen en het hoofd. Om het warmteverlies te beperken 
tijdens het hardlopen in de winter moet je deze goed beschermen met zowel 
hardloophandschoenen als een hardloopmuts. Kies daarbij voor een muts en 
handschoenen die niet te dik zijn, om extra transpireren te voorkomen. 

TIP 3: BESCHERM JE HALS TIJDENS HET HARDLOPEN 

Naast het beschermen van je hoofd en handen is het ook fijn zijn om bij de echt 
koude dagen je hals te beschermen tijdens het hardlopen. Als de kou op je keel 
slaat kan je problemen ondervinden bij het ademhalen door de koude lucht. Je hals 
bescherm je door middel van een hoge col of een nekwarmer. Ook hierbij moet je 
opletten dat je een nekwarmer kiest die niet te warm is en goed ademt om extra 
transpiratie te voorkomen. 

TIP 4: ONTDEK OF EEN BODYWARMER IETS VOOR JE IS 

Behalve het gebruik van een drielagensysteem kan je ook kiezen voor een 
bodywarmer als toplaag. De bodywarmer dient niet als beschermende laag tegen 
regen, maar is bedoeld om je warm te houden tijdens het hardlopen. Ook biedt het 
goede bescherming tegen de wind. Daarbij geeft de bodywarmer meer 
bewegingsvrijheid rondom de armen, door het ontbreken van mouwen. Een 
bodywarmer is dus ideaal om je romp warm te houden. 



TIP 5: ZORG DAT JE OPVALT, MET NAME IN HET DONKER 

Hardlopen in de winter betekent ook dat je ongetwijfeld af en toe gaat hardlopen 
in het donker. In de winter zijn de dagen korter en wordt het dus eerder donker. 
Als je even gaat hardlopen na het werk betekent dit automatisch al dat je ‘s 
avonds gaat hardlopen wanneer het niet meer licht is. Voor je eigen veiligheid is 
het belangrijk dat je goed zichtbaar bent. Je zichtbaarheid vergroot je door het 
dragen van hardloop verlichting, zoals met een run light. Dit is een hardlooplamp 
met een lamp op je rug en een felle lamp op je borst, zodat je ziet waar je loopt. 
Naast de juiste hardloopverlichting is het ook belangrijk dat je heldere kleuren 
draagt die beter zichtbaar zijn in het donker. Naast felle kleuren zijn 
reflectiestrepen ook belangrijk om de zichtbaarheid te vergroten. Reflectiestrepen 
op je kleding weerkaatsten het licht van je medeweggebruikers, zodat je nog beter 
zichtbaar bent. Doordat je goed zichtbaar bent voor je medeweggebruikers loop jij 
veilig in het donker hard. 

EXTRA TIPS: 

Bekijk de weersvoorspellingen 
Voordat je een rondje gaat hardlopen is het belangrijk om even de 
weersvoorspellingen te bekijken. Met name in de winter, wanneer het wat kouder 
is, dan wil je niet voor verrassingen komen te staan. Als het plotseling gaat 
regenen tijdens je lange duurloop dan koel je erg snel af als je hier niet op 
voorbereid bent. Dit gaat niet alleen ten koste van je prestatie, maar je wordt ook 
sneller ziek door een verlaagde weerstand. Doordat het in de winter kouder is, is 
dit belangrijker dan in de zomerperiode, wanneer de temperaturen over het 
algemeen wat hoger zijn. 

Langere warming-up 
Als je gaat hardlopen in de winter dan is het verstandig om een langere warming-up 
te doen. Doordat het kouder is buiten, duurt het over het algemeen wat langer 
voordat je echt warm bent. Door een langere warming-up zorg je ervoor dat je het 
lichaam voorbereid op de te komen inspanning. 

Kortere cooling down 
Tegenover een langere warming-up staat een kortere cooling down. Doordat het 
buiten kouder is zul je sneller afkoelen na het hardlopen. Het is daarom niet 
verstandig om veel extra tijd buiten in de kou te besteden aan een cooling down. 
Het is beter om de cooling down wat in te korten. 

Hardlopen in de winter hoeft helemaal niet vervelend te zijn, maar kan juist heel 
leuk zijn. Als je goed rekening houdt met het weer en deze tips volgt dan blijf je 
de hele winter met plezier veilig hardlopen. 

Hardlopen in de winter hoeft helemaal niet vervelend te zijn, maar kan juist heel 
leuk zijn. Als je goed rekening houdt met het weer en deze tips volgt dan blijf je 
de hele winter met plezier veilig hardlopen. 

Naar inhoudsopgave 

 



  5: FOTO-REPORTAGES VAN DIVERSE EVENEMENTEN 

 
KERSTPAKKET VOOR DE TRAINERS VAN BLIXEMSNEL, THUISBEZORGD 

 
 

Tis Voor Niks 2022, 27 nov 

 
Meer foto’s 

https://photos.app.goo.gl/NYp4vgQzYiP4u6hQA


 

 
1e IJssalon Italia Trail Wintereditie, 11 dec 2022 

 
Meer foto’s 
 

 
Urban Trail Eindhoven 2022, 11 dec 

 
Meer foto’s 
 

https://photos.app.goo.gl/Lsoiavf4rfY9VpPf9
https://photos.app.goo.gl/5xwkmZi3Uc4KEG229


 

 
Kerstmannenloop Blixemsnel 2022, 19 dec 

 
Meer foto’s 

 

 
Joe Mann Kerstcross Blixemsnel 2022, 26 dec 

 
Meer foto’s 
 

https://photos.app.goo.gl/HCsMwUJzFgh1sZDTA
https://photos.app.goo.gl/yLD1VgPjur1oMkqj6


 

 
Pannenkoekentrail 2022, 28 dec 

 
Meer foto’s 
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https://photos.app.goo.gl/AvVdEr3bj1U7fDcp8


  6: RUNNING-PUBLICATIES 

HTTPS://ISSUU.COM/VBKU/DOCS/MOR- 

 HTTPS://ISSUU.COM/ARKOSPORTSMEDIA/DOCS/RUNNINGNL_41  

Naar inhoudsopgave 

https://issuu.com/vbku/docs/mor-
https://issuu.com/arkosportsmedia/docs/runningnl_41


  7: AANBEVOLEN EVENEMENTEN 

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

DATUM EVENEMENT   (met link) AFSTANDEN 

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 

12 mrt Drunense Duinenloop 21km telt voor Clubkampioenschap 

18 mrt Gerwen - Nederwettenloop 10 /15km 

19 mrt Kempenrun, Hapert 6,5 / 10 / 21km,  Clubkampioenschap 

26 mrt Venloop 10 / 21km,  Clubkampioenschap 

16 apr Halve van Helmond 5 / 10 / 21km,  Clubkampioenschap 

16 apr Marathon van Rotterdam 10,5 / 42km 

14 mei Vestingloop 5 / 10 /15km, Den Bosch 

 

Meer evenementen zijn bijvoorbeeld hier te vinden. 

En trailevenementen vind je op BETRAIL, Ultratiming en Passionforsports 

Naar inhoudsopgave 

 

  8: HET PLEZIER VAN ULTRALOPEN 
Bron: https://www.decathlon.nl/  

Geniet jij van het lopen van lange afstanden zoals de marathon en loop je het 
liefst nog verder? Vind jij het heerlijk om in de natuur te lopen en zijn heuvels en 
bergen voor jou geen probleem? Dan is ultralopen jou op het lijf geschreven. Wij 
gaan je meenemen in de wereld van het lange afstand lopen en geven je antwoord 
op al je vragen over ultralopen. Na het lezen van de blog weet jij alles over het 
plezier van ultralopen en ga jij misschien wel trainen voor jouw eerste ultraloop in 
binnen- of buitenland. 

 

WAT IS EEN ULTRALOOP? 
Voor veel hardlopers is het lopen van de hele marathon genoeg. De groep lopers die 
verder gaat dan het aantal kilometers van de hele marathon, noemen we 
ultralopers. Een ultraloop is een wedstrijd over een afstand langer dan 42,195 
kilometer. Bij de ultraloopwedstrijden maken we onderscheid tussen afstandslopen 
en tijdslopen.  
Afstandslopen – De standaard afstanden van de ultramarathon variëren van 50 
kilometer en 50 mijl tot 1000 kilometer en 1000 mijl. De lange afstanden kun je 
niet in 1 dag afleggen. Dat betekent niet uren, maar dagenlang rennen. 

https://www.nnegmondhalvemarathon.nl/
https://genneperparkenloop.nl/
https://www.dakdrunen.nl/activiteiten/0/drunenseduinenloop?act=hu4wer42Sr8YuYurRR4paIg==&cat=9
https://sites.google.com/view/gerwennederwettenloop?pli=1
https://www.kempenrun.nl/
https://www.venloop.nl/
https://www.halvevanhelmond.nl/
https://www.nnmarathonrotterdam.nl/
https://vestingloop.nl/
https://uitslagen.nl/evenementen.html?jr=2023&pr=NB&ma=
https://www.betrail.run/nl/trail-kalender/all
https://www.ultratiming.be/
https://www.passionforsports.eu/nl-runningsportevents
https://www.decathlon.nl/


Tijdlopen – De standaard tijdsduur van de tijdlopen zijn: 6 uur, 12 uur, 24 uur, 48 
uur en 144 uur. Tijdens deze tijdlopen win je als je de grootste afstand aflegt 
binnen de geldende tijd.  

WAT IS ER ZO MOOI AAN ULTRALOPEN? 
Waarom zou je jezelf en je lichaam uitdagen om nog verder dan de hele marathon 
te lopen? Het klinkt raar, maar veel ultralopers noemen het feit dat het niet meer 
puur om snelheid gaat als belangrijke reden. Waar je tijdens de marathon snel je 
bekertje water drinkt, neem je bij de ultramarathon rustig de tijd om wat te 
drinken. Bij ultralopen is je gemiddelde loopsnelheid lager dan tijdens de marathon 
of wedstrijden over kortere afstanden. Dit betekent minder kans op vervelende 
hardloopblessures die juist veroorzaakt worden door het lopen van snelle en 
explosieve tempo’s.  

Daarnaast is ultralopen natuurlijk ook een strijd met jezelf over hoe ver en hoe 
diep je kunt gaan. Zorg jij voor een goede voorbereiding? Dan kan dat heel ver en 
heel diep zijn. Het gevoel als je over de finishlijn loopt van jouw eerste ultrarun, is 
net als bij je eerste halve en hele marathon onbeschrijfelijk. 

ULTRALOPEN VOOR BEGINNERS 
Als je nog nooit meegedaan hebt aan een ultraloop, lijken de afstanden onmogelijk 
en een flinke uitdaging. Besef je goed dat je zo ook dacht over je eerste 10 
kilometer, je eerste halve marathon en je eerste hele marathon. Natuurlijk begin 
je niet met het trainen voor je eerste ultra als je nog nooit hardgelopen hebt of 2 
keer per week 10 kilometer loopt. Je bent klaar voor het trainen voor je eerste 
ultraloop als je: 

- Tenminste één keer een marathon gerend hebt; 

- Het heerlijk vindt om rond te dolen in de natuur; 

- Gewend bent aan ten minste vier trainingen per week; 

- Zonder problemen 40 tot 80 trainingskilometers per week rent. 

TRAININGSTIPS VOOR EEN ULTRALOOP 
Gaat jouw hart sneller kloppen bij de gedachte aan een ultraloop, maar heb je 
geen idee hoe je je daarop voorbereid? Wij gaan je helpen met onze 6 trainingstips 
voor ultralopen voor beginners. 

Rustig opbouwen – Deze tip geldt voor het opbouwen naar elke nieuwe afstand. Je 
treedt uit je comfortzone en dat doe je niet van de ene op de andere dag. Bouw je 
trainingen rustig op en blijf naar je lichaam luisteren. 

Zorg voor regelmaat – Verdeel je totaal aantal kilometers liever over zoveel 
mogelijk trainingen per week. 4 tot 6 trainingen per week, is beter voor je lichaam 
dan dat totaal aantal kilometers verdelen over 3 trainingen per week. Belangrijk is 
dat je lichaam went aan regelmaat. 

Train op verschillende ondergronden – Veel ultramarathons gaan door de natuur, 
waarbij bospaadjes en heuvels eerder regel dan uitzondering zijn. Bereid je daarop 
voor en train niet alleen op asfalt, maar trek er op uit. Ren in het bos, op het 
strand , door de duinen en sla ook de bruggen in jouw woonplaats niet over. 

Voldoende brandstof – Een ultramarathon betekent een aanslag op de 
energievoorraad in je lichaam. Ook tijdens de ultramarathon dien je daarom 



voldoende te eten en te drinken. Begin daar alvast mee tijdens je 
duurlooptrainingen, zodat je lichaam daaraan gewend is. Zorg ervoor dat je altijd 
gelletjes bij de hand hebt voor snelle energie. 

Zorg voor afwisseling – Afwisseling tijdens je training is de sleutel naar jouw 
succes op je eerste ultraloop. Dat betekent lopen op verschillende tempo’s en 
verschillende afstanden. Rustige en ontspannen duurlopen, lange duurlopen op een 
iets hoger tempo, intervaltrainingen en korte tempolopen. 

Laat de tijd los – Het mooie van ultralopen is dat het niet om de tijd gaat. Laat die 
tijd dan ook meteen los. Het heeft geen zin om de hele tijd op je klokje te kijken 
en je te focussen op 10 of 12 kilometer per uur als je deze afstanden loopt onder 
wisselende omstandigheden. 

Herstel – Je vraagt veel van je lichaam tijdens de trainingen voor je eerste 
ultramarathon. Zorg daarom voor voldoende hersteltijd. Herstellen doet jouw 
lichaam graag ’s nachts. Zorg daarom voor voldoende nachtrust en stap op tijd je 
bed in. 

Krachtoefeningen – Jij wilt je lichaam toch ook zo goed mogelijk voorbereiden op 
de belasting van de ultraloop en de extra trainingsbelasting? Doe daarom minimaal 
1 keer per week krachtoefeningen voor hardlopers om je lichaam sterker te maken. 

Blijf genieten – Het belangrijkste van alles is dat je geniet van het hardlopen. Je 
loopt niet elke training lekker, maar zorg ervoor dat je plezier houdt in het lopen. 
Je motivatie helpt je om je doel te bereiken. 

ULTRALOPEN IN NEDERLAND 
Wil jij je opgeven voor een ultraloop in Nederland, dan heb je keuze genoeg. Wij 
hebben 4 mooie ultraruns voor je uitgezocht, zodat je een idee krijgt van de 
verschillende mogelijkheden. 

Sallandtrail – Tijdens de Sallandtrail in Nijverdal loop je 50 kilometer of 50 mijl. Je 
rent door de prachtige natuur van de Sallandse Heuvelrug over onverharde paden, 
heide en heuvels. De 50 kilometer ultrarun telt ruim 500 hoogtemeters en de 50 
mijl ultrarun zelfs 900 hoogtemeters. 

De 60 van Walcheren – Naast de beroemde Kustmarathon heeft Zeeland nu ook 
een echte ultramarathon. De zware, maar prachtige route laat je 65 kilometer lang 
genieten van de mooiste plekjes van Zeeland. Een geweldig uitzicht over de 
Noordzee ontbreekt vanzelfsprekend niet. 

Indian Summer Ultra – Deze trailrun is een reis door het uitgestrekte Drenthe. De 
kleinschalige loop voert je door bossen, over heide, akkers en velden waarbij 95% 
van de paden onverhard is. Ga jij voor de 50, 75 of 100 kilometer? 

Run Winschoten – De oudste ultraloop van ons land is een wegwedstrijd over 50 of 
100 kilometer die vanaf 1976 jaarlijks georganiseerd wordt. Het parcours is een 
rondje van 10 kilometer dat je 5 of 10 keer rent. Dit is de run waar in 2018 de 34-
jarige Hinke Schokker dacht een 10 kilometer te lopen als voorbereiding voor haar 
marathon in Berlijn, maar uiteindelijk zo lekker liep dat ze 100 kilometer 
volmaakte. 

DE MEEST UITDAGENDE ULTRALOPEN TER WERELD 
Ben jij een echte durfal en op zoek naar een speciale, uitdagende ultraloop verder 
van huis? We zetten 4 uitdagende trailruns voor je op een rij. De keuze is aan jou. 



Ultratrail du Mont Blanc – Tijdens deze ultratrail van 171 kilometer volg je het 
wandelpad van de Mont Blanc en overbrug je maar liefst 9600 hoogtemeters. De 
route gaat door 3 landen en doet 10 bergpassen aan. Een ware uitdaging mede door 
de onvoorspelbare weersomstandigheden. 

Badwater Ultramarathon – Vind jij het een extra uitdaging om in de hitte te lopen? 
Dan is deze ultramarathon in de Amerikaanse Death Valley een aanrader. Je legt 
217 kilometer af en overbrugt 2548 hoogtemeters van het diepste naar het hoogste 
punt in de Verenigde Staten. Warm wordt het gegarandeerd met temperaturen die 
op kunnen lopen tot 54°C. 

6633 Arctic Ultra – Kun jij goed tegen extreme kou en ben jij een echte bikkel? In 
Tuktoyaktuk in het noorden van Canada wacht een ware uitdaging. De 6633 Arctic 
Ultra is een van de zwaarste races ter wereld. Kies voor 193 of 563 kilometer door 
dikke pakken sneeuw, snijdende wind met temperaturen tot - 40°C. Meedoen is 
belangrijker dan winnen, want bijna niemand haalt de finish. 

Spartathlon – Wil jij rennen in het land waar de marathon ontstaan is? De 
Spartathlon is een race van 250 kilometer van Athene naar Sparta. De start vindt 
plaats onder de Acropolis, het hoogste punt in Athene. Tijdens deze ultra gaat het 
om snelheid. Voldoe je bij 1 van de controlepunten niet aan de tijdslimiet? Dan 
volgt diskwalificatie. 

De Barkley Marathons – Misschien wel de zwaarste ultraloop die er is. Inschrijven 
voor deze wedstrijd is niet mogelijk, er is geen website en geen 
inschrijvingsformulier. Slechts 40 ultralopers ontvangen een uitnodiging in de vorm 
van een condoleancebrief. Over de route zelf is weinig bekend. Alleen dat je 5 
rondes moet lopen van ongeveer 20 mijl, alhoewel deelnemers aangeven dat het 
ongeveer een marathon is. Daarnaast moet je 18000 hoogtemeters overwinnen, als 
je alle 5 rondes haalt.  
Daarbij is de exacte datum niet bekend bij de deelnemers, enige aanwijziging is 
dat er op een schelp wordt geblazen midden in de nacht en dat één uur na dit 
moment de wedstrijd start.  

De Berkmoes Marathons (red.) 

CONCLUSIE 
Is de marathon voor jou geen uitdaging meer? Breid je aantal kilometers uit en kies 
voor een ultralopen. Ultralopers rennen afstanden van minimaal 42,195 kilometer 
tot wel 1000 kilometer of 1000 mijl. Met onze tips weet je hoe je je voorbereidt op 
je eerste ultrarun. In Nederland heb je de keuze uit vele ultralopen. Aanraders zijn 
de Sallandtrail, De 60 van Walcheren, de Indian Summer Ultra en de oudste 
trailloop van Nederland, Run Winschoten. Zoek jij het maximale avontuur? Dan zijn 
de warme Badwater Ultramarathon en de ijskoude 663300 Arctic Ultra een ware 
uitdaging. Waar ter wereld je jouw ultrarun loopt, maakt niet uit. Heb plezier in 
ultralopen, dat is het allerbelangrijkste. 

Naar inhoudsopgave 

 



  9: KARPENDONKSEPLAS PARKRUN 

Zijn jullie bekend met parkrun? Het is een fun run van 5 km en neemt wekelijks 
plaats in meerdere landen door de hele wereld. Sinds een paar jaar is het ook in 
Nederland o.a. bij de Karpendonkseplas in Eindhoven (start dichtbij de Harbour 
Club) iedere zaterdag om 9:00 uur, fijn als je er bent om 8:50 voor de introductie. 
We zouden het heel gezellig vinden als leden van Blixemsnel mee zouden doen! 

Iedereen mag mee doen – je tempo is niet belangrijk en je mag ook wandelen – dus 
breng je partners en familie mee! Je conditie op peil houden en gezellig zijn, is het 
belangrijkste. 

Zie www.parkrun.co.nl/karpendonkseplas  om eenmalig te registreren en je 
barcode te krijgen – die moet je meenemen (op papier of digitaal) om je 
tijdregistratie te kijgen. Zie ook  
https://www.facebook.com/karpendonkseplasparkrun  voor meer info. Het is altijd 
gratis en gezellig! 

 

 

 

Heather MacDuff 

Naar inhoudsopgave 
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 10: HARDLOPEN IN DE KOU BLIJFT EEN UITDAGING 

Eindelijk weer een beetje winterse temperatuur. Waar moet je zoal op letten als 
je naar buiten gaan om je kilometers te maken? 

1. Zorg voor goede kleding 
In de zomer trek je een shirt aan en een short en weg ben je. In de winter kun je 
beter een kledingplan maken. Sorteer je kleding op warmte, comfort en welk 
laagje het wordt. De basis is 3 lagen. Voor nog meer diepvriesdagen kun je ook 
overgaan tot thermo-ondergoed.  Vooral bij lange duurlopen is het comfort van die 
drie laagjes over elkaar erg prettig. Zorg dat je je beste kleding klaar hebt voor die 
hoekstenen in je wekelijkse trainingsschema.  Denk ook aan bescherming van je 
hoofd, oren, handen en als het nog kouder wordt hals en mond. Vergeet niet het 
kleine maar oh zo belangrijke laagje in je schoenen: de sokken. 

2. Veiligheid eerst 
Op de redactie kennen we maar een paar hardlopers die dit echt doen. Al die 
miljoenen lopers zouden bij zich moeten hebben: een pas, kaartje of iets anders 
met daarop je gegevens en een nummer van een contactpersoon hulpverleners ice 
(in case of emergency) kunnen bellen. Als je echt hulp nodig hebt, maak het dan 
niet voor omstanders en hulpverleners tot een zoektocht. Dus zet ook ice + 
telefoonnummer in je telefoon. Zoek op internet even op hoe je dat ook bij een 
vergrendelde telefoon in beeld kan brengen. 

3. Reflectie en verlichting 
Laagstaande zon in de winter zorgde al voor menig ongeluk op de weg. Als 
hardloper kun je vaak niet overdag en loop je in het uurtje dat het schemert. 
Meestal kom je thuis van je training en is het al helemaal donker. Kijk goed naar 
punt 1 en zorg dat je je kleding met de beste reflectie draagt. Nog beter, loop met 
goede lampjes. Vroeger moest je daarvoor fietslichtjes aanschaffen maar veel 
hardloopmerken bieden nu betere oplossingen voor je donkere trainingen. Denk ook 
aan batterijen of het opladen van batterijen. Hopelijk kunnen hardloopmerken de 
kinetische energie die we vrijmaken nog eens toepassen voor lampjes. 

4. Plan het weer 
Vandaag is het zo een dag: in de vroege ochtenduren lichte vorst maar in de 
middag breekt het zonnetje door en wordt het vriespunt verlaten. Met dank aan 
real time informatie over het weer kun je als hardloper goed je training inplannen. 
Vooral in de winter is dat heel handig. Check de weekverwachtingen en de 
neerslagradars en je hebt een goed idee hoe je trainingsweek en -dag er uit kunnen 
zien. Dan kun je kiezen of je wel die vorst wil of toch liever niet. 

5. Korte ronde 
Vertrouw je het weer niet? Ook neerslagradars zitten wel eens mis. Plan dan een 
korte ronde maar loop die twee keer. Vooral als je een ronde in de buurt van je 
huis uitzet, ben je altijd maar enkele kilometers van je huis verwijderd. Handig als 
neerslag, gladheid of andere winterse verrassingen toch te heftig zijn. 

6. Zoek een hardloopmaatje 
Een aantal winters geleden lag er maandenlang sneeuw. Het vroor iedere dag. Ook 
de trainingsdag die met min 15 graden celcius begon was voor de hardlopers geen 
probleem. Ze waren met een clubje van vijf en het werd een onvergetelijke 
training. Worden de omstandigheden je te bar,  zoek een paar bekenden en ga 
samen op pad. De gezelligheid maakt echt het verschil. 

Veel plezier deze winter. 



 

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 RUNNERSWORLD 

 Met Runnersworld aan de Willemstraat 
hebben we een goede relatie. Biedt 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 Blixemsnel (vermeld dat vooral!) 10% cash-korting.  
 
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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