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Voorwoord Feiten &cijfers

Pim Bijl (28) is atletiek-
verslaggever bij deze
krant. Hij heeft een pr 
op de marathon van
2.49.12 (2015). Zijn doel
nu: onder de 2.30. 
Pim loopt dagelijks.

E
en leven zonder hardlopen kan ik mij 
niet voorstellen. Ik ben een hardloper. 
Dat gevoel is sterk en altijd aanwezig. 
Waar velen pas naar buiten gaan na de nood-
zakelijke schop onder de kont en discipline

uit de tenen moet komen, moet ik worden afgeremd
om niet te vaak te gaan en te veel te doen. Van een 
beginner werd ik een gevorderde loper en nu probeer 
ik met hulp van top atleet Michel Butter en topcoach
Guido Hartensveld mijn doel te verwezenlijken: op 
24 oktober in Rotterdam de marathon onder de 2 uur 
en 30 minuten te finishen.

Maar terwijl ik verzuip in de details en de kilometers
– vaak zo’n 100 kilometer in de week, soms zelfs twee-
maal trainend op een dag – schrijf ik ook schema’s voor

vrienden die in de
eerste maanden van
het coronavirus op
een absoluut nul-
punt begonnen 
met hardlopen. Zij
waagden zich bij 
gebrek aan een alter-
natief aan het hard-

lopen, de sport die ze jarenlang zo verfoeid hadden. Ze
hadden die schop onder de kont nodig, de aanmoe -
diging, een paar geslaagde loopjes en mooie ervaringen.
Voor beginnende lopers is het eerstvolgende loopje een
bad vol ijskoud water.

Telkens die twijfels. Telkens die stemmetjes in 
gedachten, tijdens het lopen.Waarom doe ik dit?
Waar is de bal? Het spelelement? Waar ga ik heen? 
Hoe ga ik dit volbrengen? Die pijnlijke linkerscheen, 
die stokkende ademhaling, kan dat kwaad? En nog-
maals: wáárom doe ik dit?

Gelukkig wint bij het hardlopen de aanhouder. 
Na een poosje merkten mijn vrienden dat de inspan-
ning ontspanning werd. Ze appten dat de loopjes 
steeds makkelijker aanvoelden. Er was die maat – 
befaamd en berucht kroegtijger – die trots zijn 
eerste 5 kilometer ooit deelde. Inmiddels is de 
10 kilometer in zicht. Ze gingen zowaar en tegen 
al hun verwachtingen in genieten.

Een enkeling droomt inmiddels stout en denkt 
aan de marathon. Zelfs als alle sporten straks weer
volop mogelijk zijn, zullen ze hardlopen, denken ze.
Ons niveau verschilt enorm, maar we streven hetzelfde
na: de verbetering. Jezelf beter voelen door de bewe-
ging. Fitter, sterker, energieker.

Blijf hardlopen en het lichaam groeit mee. Blijf lopen
en het kost steeds minder moeite. Blijf hardlopen en die
benen brengen je steeds verder. Blijf hardlopen en de
twijfels verstommen steeds vaker. Echt.

WAAROM
DOE IK DIT?

‘We streven
hetzelfde na: de
verbetering’

COLOFON 
Deze bijlage is een uitgave van ADR Nieuwsmedia in
samenwerking met de Atletiekunie. Aan deze bijlage
werkten o.a. mee Pim Bijl, Suzanne Eijgenraam, 
Annet de Groot, Bart Hoogveld (fotoredactie), 
Ernest van der Kwast, Leo van Marrewijk, Pim Ras, 
Egbert Jan Riethof (correctie), Mariska Schotman
(vormgeving) en Koos de Wilt (samenstelling en
eindredactie). 
Directie Erik van Gruijthuijsen en Bart Verkade. 
© DPG Media B.V. 

Schoenen aan
en gaan!

Het is de derde sport van het land, na wandelen en fitness.
Hoe ziet hardlopend Nederland eruit in cijfers? 

1.480.000 

950.000
Inspiratie nodig? 
Koop eens een blad
Hardlopen kan zomaar eens beginnen
met lezen. Runner’s World is waarschijnlijk
het oudste en bekendste tijdschrift dat 
lezers informeert en inspireert, ook met
een Nederlandse editie. Krakend nieuw is
het blad Mystical Miles. ‘Goede verhalen
worden onthouden, doen je leren en maken
je blij’, verklaart Hans Koeleman in zijn
voorwoord de achtergrond van dit heerlijk
luxe kwartaalblad. Meer info: 
runnersworld.com/nl en mysticalmiles.nl 

i

is het aantal mensen in Nederland dat aangeeft tenminste een keer per
week te rennen. Het cijfer is van 2020 en het zal niet op tienduizend
meer of minder aankomen. Van hen zijn op de peildatum bijna 900.000
man, er zijn iets minder dan 600.000 vrouwen. Binnen die grote groep
tellen we 216.000 hardlopers in de leeftijd van 5 tot 18 jaar.
(BRON: NOC*NSF)

is het aantal lopers dat bij navraag eenmaal per maand zegt hard te lopen.
Schattingen van dit aantal lopen nogal uiteen omdat verschillende bronnen
andere cijfers noemen. 

2,8 tot 3,9 miljoen

3 Hardlopen en
joggen staan 
op plaats 3 van
de top 10 van
meest beoefen -
de sporten in
ons land, op 2
staat fitness (in-
dividueel), op de
1ste plaats komt
wandelsport.

5 en 10 km
zijn de meest gelopen afstanden en ambities van hardlopend 
Nederland. De gemiddelde maandelijks gelopen afstand 
bedraagt 34 kilometer, blijkt uit onderzoek van Nationale 
Nederlanden. Slechts 7 procent van de lopers heeft een marathon
gelopen, circa 15 procent heeft daartoe de ambitie. 

Jaarlijks zijn er circa tweeduizend loop-
evenementen in Nederland. Zes daarvan
behoren tot de top 20 van best bezochte
sportevenementen. Driekwart van de

hardlopers is niet prestatiegericht. Een kwart doet aan evenementen mee,
gemiddeld vier of vijf evenementen per persoon. 
(BRON: ATLETIEKUNIE)

6
De redactie van het blad
Runner’s World rekende
uit dat het op slechts 6
procent van de normale
trainingstijden regent.
Het aantal dagen met
neerslag in Nederland
varieert tussen de 120
en 155; er zijn dus zeker
240 droge dagen per
jaar waarop je kunt
hardlopen, zo’n vijf van
de zeven dagen.

Van alle Nederlanders
van 5 jaar en ouder
zijn er bijna een 
miljoen die nog willen
gaan hardlopen. 
Er is daarentegen 
een groep van
435.000 hardlopers
die overweegt te
stoppen. (Angst voor)
bles sures is de meest 
genoemde reden om
af te haken.
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H
ij kan er nog altijd 
om lachen. Rond zijn
optreden op Pinkpop
(2011), in zijn begin -
jaren als muzikant,
droegen nogal wat
Knol-fans een T-shirt

met de tekst ‘Tim Knol is vet’,
 verwijzend naar z’n goede muziek 
én z’n lichaam. ,,Iemand van m’n
 platenlabel kwam met het idee voor
die T-shirts, als gebbetje. Ik vond 
het heel grappig,’’ zegt hij. 
Minder grappig was dat Knol in de

loop der jaren, als rondreizend artiest
met een ongeregeld leven vol alcohol
en snacks, serieuze lichamelijke
klachten ontwikkelde. Dat de muzi-
kant zijn optredens liet volgen door
een nazit in kroegen waar hij qua
bierinname weer de uitblinker wilde
zijn, hielp ook al niet. Een kleine
twee jaar geleden, in de zomer van
2019, beleefde hij naar eigen zeggen
zijn dieptepunt. ,,Ik woog 120 kilo,
kreeg uitvalsverschijnselen aan een
pink, werd duizelig, kortademig en
voelde aan alles dat het niet goed met
me ging. Ik was erg ontevreden met
mezelf.’’
Met dagelijkse wandelingen, een

leven zonder alcohol, zetmeel- en
suikerarm eten en maaltijden met
veel groenten, brak hij abrupt met
zijn oude bestaan. Na enkele maan-
den ging hij er ook serieus bij hard -
lopen. Zonder personal coach, maar
met een Garmin-horloge (‘ik ben gek
op statistieken’) als vaste metgezel
boekte hij snel vooruitgang. En oh
wonder: hij bleef verschoond van
blessures. 

Nieuwkomer
Een kleine twee jaar later is alles
 anders: Knol loopt gemiddeld 
30  kilometer per week hard, boekte 
een persoonlijk record op de halve

marathon (‘op eigen houtje’) van
1.43.02, telt dagelijks de zegeningen
van een bestaan als fit mens en
richtte zelfs ‘De Wandelclub’ op.
Knol: ,,‘Hardloper’ durf ik mezelf 
niet te noemen, daar voel ik me
 ongemakkelijk bij; ik ben nog een
nieuwkomer. Maar ik ben wel heel
blij dat ik mijn conditie heel steady
heb kunnen opbouwen. Het verbaast
me ook wel hoe snel je lichaam went
aan hardlopen. Misschien helpt het
dat ik tot mijn 16de vrij intensief heb
gesport, met voetballen, fietsen en
hardlopen. Maar wat ik vooral be-
langrijk vind, is dat ik me nu veel
 beter voel dan twee jaar geleden. Ik
voel de beloning van een gezonde
 levensstijl elke dag, ik voel me men-
taal en fysiek zó veel beter.’’ Aardige
bijkomstigheid: ,,Ik kan eindelijk
weer kleding aan die ik leuk vind.’’
Behalve door tips van Gerard

 Nijboer en de statistieken en aan -

wijzingen van zijn Garmin ontdekte
Knol het meeste zelf. ,,De stap van
heel veel zuipen en snacken naar
 gezond leven is best een grote. Op
het twitteraccount @fitknol deelde ik
vooral in het begin mijn avonturen,
ook mijn mislukkingen; daar kwa-
men leuke reacties op. Mensen gaven
tips. Achteraf bezien is dat wandelen
als basis heel goed voor me geweest.
Ik heb het gedaan zoals ik denk dat
het goed voor me was.  Misschien ben
ik een inspiratiebron voor mensen,

‘Ik heb altijd
zin om te

lopen’
Voorbij is de tijd dat hij op een avond twintig bier 

en wat kaassoufflés naar binnen keilde.  
Singer-songwriter Tim Knol gooide zomer 2019
het roer om, ging stevig wandelen, hardlopen en

fietsen en viel 40 kilogram af. Zonder dieet.
‘Verbazend hoe snel je lichaam went 

aan hardlopen.’ 

TEKST LEO VAN MARREWIJK  FOTO BART HOOGVELD

‘Beweeghonger’ in plaats van bier en vette snacks 

Oh wonder: 
hij bleef

verschoond 
van blessures
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maar ik wil zeker geen moraalridder
zijn. Als je je levensstijl wilt veran -
deren, zijn er meerdere manieren.’’

Extreem
De manier van Knol kenmerkt zich
door ‘je niet gek laten maken’. ,,Een
voorbeeld: ik heb vorige week op 
een dag 100 kilometer flink gefietst.
Zoiets ben ik niet gewend, daar moet
ik van herstellen. Ik heb dus bewust
twee dagen erna niet hardgelopen,
ook omdat ik het druk had met m’n
werk. Daar geef ik dan niet om, dat
hoort bij luisteren naar m’n lichaam.
En als ik loop, hoef ik ook niet per se
sneller te zijn dan de vorige keer. Ik
neem wel altijd mijn horloge mee.
Soms loop ik extreem langzaam voor
mijn doen, bijvoorbeeld 6 minuut 30
per kilometer. Dat maakt me niet uit,
ik hoef geen snelle marathon te lo-
pen, waarbij het gevaar bestaat dat 
je over de kop gaat. Ook als je maar 
5 kilometer in een traag tempo loopt,
beweeg je in elk geval.’’
Daarnaast zoekt hij bewust naar

 afwisseling. ,,Ik woon nu in Wormer-
veer, en daarvandaan kun je heel
makkelijk mooie rondjes maken. Je
bent zo de polder in, daar krijg ik al

veel energie van. Maar ik rijd ook
 weleens met de auto naar de duinen,
naar Castricum. En dan ga ik gewoon
een beetje in het wilde weg rennen,
een soort hardlopend in de duinen
struinen. Op een gegeven moment
stop ik en kijk ik pas waar ik ben. Ik
volg m’n gevoel. Soms ben ik vlak bij
m’n startpunt beland, andere keren
ben ik compleet gedesoriënteerd en
heel ver weg van m’n auto; dat vind
ik een leuke manier van verdwalen.’’

Verleidingen
Wat wel blijkt uit het verhaal van
Tim Knol: je moet stevig in je schoe-
nen staan om het vol te houden.
 Zeker in de muziekwereld, waar
drank voortdurend dichtbij is, liggen
de verleidingen altijd op de loer, zegt
hij. ,,Het sociale aspect is weleens
 lastig. In het begin, toen de kroegen
nog open waren, vroegen m’n vrien-
den natuurlijk of ik meeging. Dat
deed ik soms wel, maar daar ben ik
ook mee gestopt.’’ 
Heel bang voor een terugval is hij

niet eens, wel kent hij het ongeremde
in zichzelf. ,,Als ik bier drink, krijg ik
ook trek in vet eten. En in de muziek-
wereld is nu eenmaal altijd en overal
drank verkrijgbaar. Dat is trouwens
niet exclusief voor de muziekwereld,
ook in sportkantines zie je dat. Ieder-
een vindt het normaal om alcohol te
drinken, bijna overal bestaat er een

vorm van sociale druk om mee te
doen. Terwijl alcohol natuurlijk 
echt ontzettend slecht is voor je lijf.
Eigenlijk is het best triest dat de
dranklobby zo sterk is.’’
Hoewel Knol de laatste is om

 iemand te veroordelen vanwege
drankgebruik, zal hij het zelf nooit
meer zo ver laten komen als twee jaar
geleden. Dat heeft vooral te maken
met voortschrijdend inzicht over 
zijn bestaan als muzikant. ,,Muziek
maken is mijn werk. En als ik drink,
worden mijn prestaties minder. Ik
vind dat ik gewoon fit en scherp
moet zijn om te presteren. Als twin-
tiger dacht ik dat ik het aankon, zo’n
leven vol drank. En als je voor een
 optreden een paar biertjes neemt,
denk je misschien dat je je beste
show ooit speelt. Nou, ik heb wel
eens zo’n show teruggezien waarvan
ik dacht dat hij heel goed was. Dat
viel dus vies tegen.’’ 
Ook bij het schrijven van nieuwe

nummers helpt drank niet, weet hij.
,,Sterker nog: ik heb nog nooit een
goed nummer geschreven als ik daar-
voor een blowtje had genomen of
drank had ingenomen. Natuurlijk
doet alcohol iets met je stemming. Ik
heb ook wel in kleine zalen staan
spelen met een whisky en biertje
 erbij. Dat werd heel losjes, het pu-
bliek vond het leuk en het werd
steeds joliger. Maar het wordt er 
echt niet beter van.’’

Therapeutisch
Waar hij wel beter van wordt, is
 lekker lopen. ,,Ik heb eigenlijk altijd
zin om te lopen. Gewoon, omdat ik
weet dat ik altijd blij en voldaan
thuiskom. Het liefst loop ik ’s och-
tends vroeg, op een lege maag, ook
als het slecht weer of koud is. Juist 
als het koud is: ik loop liever en
 makkelijker in de wintermaanden,
ook omdat ik niet zo goed tegen
warmte kan.’’
Het lopen werkt ook therapeutisch

in lastige coronatijden. Maandenlang
niet kunnen optreden, geen inkom-
sten, daar wordt geen mens vrolijker
van. Ook Knol niet: ,,Zelfs de wandel-
club lag helemaal stil omdat je niet
met groepen op stap mag. Als je zo
lang zonder inkomsten zit, wordt het
ook een beetje spannend. Ik heb wel
nieuwe nummers geschreven, maar
de laatste tijd lukt dat minder goed.
Creatief gezien is dit gewoon een
zware tijd, ook omdat ik de optre-
dens erg mis.’’
Want nee, hardlopen is niet het

medicijn voor ‘alles’: de inspiratie
stroomt niet met bakken vol het
hoofd binnen. ,,Hardlopen is daar
denk ik te intensief voor, althans bij
mij. Dan ben ik misschien te gefocust
op tijd en techniek. Ik krijg wél inspi-
ratie tijdens het wandelen, dan is 
het makkelijker om je hoofd leeg 
te maken.’’ 
Uit die wandelsessies is ook al 

een toepasselijk nummer over zijn
nieuwe leven gerold. ,,Lightyears
 better. Zo voel ik me ook.’’

‘Bijna overal
bestaat er sociale
druk om alcohol 

te drinken’

Kilometervreter

De beginner

Marit Droog
(40) uit Zwaag
was net begon-
nen met hard -
lopen, toen ze
geveld werd
door corona. Van
haar conditie
was niks over,
toch rende ze
onlangs voor 
het eerst 3 kilo-
meter. Dankzij
de digitale steun
van haar loop-
maatjes en
 trainer. 

‘I
k dacht altijd dat hardlopen niets
voor mij was. Het leek me zo saai,
rondjes rennen in mijn eentje. Het
tegenovergestelde blijkt het geval.
Ik word er blij van en het geeft rust

in mijn hoofd. Vorig jaar zomer begon ik aan
de cursus Yakult Start to Run bij Loopgroep
Hoorn. Omdat ik last kreeg van mijn knieën
moest ik langzamer opbouwen dan de ande-
ren, maar dankzij trainer Marco Schoen lukte
dat. Toen kreeg ik in oktober corona, waar ik
flink ziek van werd. Nog steeds ben ik snel
moe en kan ik me niet goed concentreren. 
Op 1 januari besloot ik: op 1 juli wil ik drie

kilometer kunnen hardlopen. Want als mijn
lichamelijke conditie vooruitgaat, is dat ook
goed voor mijn geest. Ik begon met wande-
len, tot ik dat vijf kilometer kon volhouden.
Toen ben ik af en toe een minuutje gaan
 joggen en daarna de Start to Run-lessen 
gaan volgen via een app.

Na iedere training ben ik gesloopt, maar 
ik ervaar minder stress en merk dat mijn
 lichaam strakker
wordt. Het alleen
lopen blijkt juist
fijn. Ik heb echt
een uurtje voor
mezelf. Ik heb
veel steun aan
mijn cursusmaat-
jes en de trainer
via onze app-
groep. Hoewel zij
inmiddels veel  langere afstanden lopen, 
motiveren ze me om te trainen. Als zij zo 
ver kunnen lopen, kan ik dat ook bereiken. 
Ook zonder conditie kun je dus leren

 hardlopen, als je maar niet te hard van stapel
loopt. Na corona kon ik niet eens een rondje
om mijn huis wandelen, dan was ik bezweet
en buiten adem. En moet je kijken waar ik 
nu sta.’’ –SE

‘OOK ZONDER
CONDITIE KUN 
JE LEREN
HARDLOPEN’

‘Het leek 
me zo saai,
maar het is

juist fijn’

� Tim Knol ging niet meteen
hardlopen; wandelen was de
basis. ‘Dat is heel goed voor me
geweest.’
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� Geboren: 12 september
1989 te Hoorn
� Begint in 2004 als zanger
en gitarist in de band Be
Right Back.
� Wint in 2010 een  Edison als
‘beste nieuwkomer’. 
� In 2011 volgt een optreden
op Pinkpop. 
� Tourt vanaf 2013 met The
Miseries, zijn nieuwe band. 
� Later maakt hij albums met
de Blue Grass Boogiemen. 
� Start in 2020 een
 theatertour waarin hij oude
muziekhelden bezingt. 
� Richt ‘De Wandelclub’ op,
waarin hij wandelaars mee-
neemt naar mooie plekken en
ze trakteert op een open-
luchtvoorstelling.
� Privé: woont in Wormerveer,
samen met zijn vriendin
Nienke. 

FOTO FRED LEEFLANG
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Held op sokken
Kies sokken van
vochtregulerend 
materiaal zonder
naden en zéker 
geen katoen. Actieve
koeling,  naadloos,
ZeroScent-technolo-
gie tegen stinkvoeten.
ODLO Ceramicool
hardloopsokken 
(div. modellen). Kuit -
sokken, €18 per paar

Shopping

Startpakket Waar ben je echt blij mee als 
je begint met hardlopen?

PRODUCTIE ANNet De GROOt

Hemd aan het lijf
Isolatietip: draag in de winter een wijd shirt
en ’s zomers een nauwsluitend exemplaar
– zoals dit functionele naadloze shirt van
licht materiaal met een koele touch. 
De materiaalmix bevordert een perfecte 
lichaamstemperatuur en voorkomt geur-
tjes. Uitermate snelle droging op de rug
(div. kleuren). Falke shirt Active, €75

Polscomputer
Handig om te zien
hoe lang je over je
rondje hebt gedaan.
Deze Garmin kan
nog meer: loopanaly-
ses maken, routes
bijhouden, hartslag
en ademhaling
meten, een muziekje
afspelen… En vertel-
len hoe laat het is.
Garmin Forerunner
45 (div. kleuren 
en modellen), €170

Bagageband
Leuk, dat lopen,
maar wáár laat je
je telefoon / sleu-
tels / geld? In de
Hipster kun je
zelfs pepperspray
of handschoenen
kwijt. Kan in de
wasmachine (div.
kleuren/maten).
Nathan Hipster
belt, €29,95

Het is aan de prijs, maar kwaliteit staat voorop. Deze basisoutfit wordt geadviseerd door Eric Brommert, eigenaar van hardloopspeciaalzaak Run2Day in Rotterdam én de racemanager van NN Marathon Rotterdam. 
Verkoopinfo:  beha: shockabsorber.nl via run2day.nl  | boxershort, sokken: odlo.com | drinkfles, loopgordel: nathan.eu | horloge: garmin.com | jasje, short: asics.com | shirt: falke.com | schoen: hokaone.eu/nl

Wie de schoen past…
Het belangrijkste onder-
deel van je outfit zijn je
schoenen. Regel 1: ga
naar een specialist voor
advies en maatwerk.
Deze hardloopschoen
met zachte kraag die de
druk op de achillespees
verlicht is heel geschikt
voor beginnende lopers.
Hoka Clifton 7 (tot 
maat 49), €140

Schokdemper
Niet fijn als ‘ze’ 
stuiteren tijdens het
sporten. Deze beha
met brede borst-
band en ‘padded’
schouderbandjes
ondersteunt extra
dankzij het Infinity-
8-systeem. Shock
Absorber Ultimate
Run Bra, €49,95

Koel drankje bij de hand
Loop je een uurtje, vijf kwartier,
dan is een watervoorraad niet
per se nodig. Maar stel, het is
warm. Deze dubbelwandige, 
ergonomische isolatiekolf met
‘natuurlijke’ grip is van reuk- en
smaakvrij reflecterend materiaal.
Nathan SpeedDraw geïsoleerd
(535ml), €11,95

Weerbestendig
De zomer komt eraan, maar
het blijft Nederland. Een
wind- en waterdicht jasje
komt altijd van pas. Dit licht-
gewicht jack van ademend,
sneldrogend  materiaal heeft
een  beschermende kraag
en twee ritszakken. Asics
Silver jacket heren, €59,95 

Onderbroekenlol
Deze boxershort van
polyestermix met
vocht regulatie heeft als
extraatje ODLO’s
Happy Balls-innovatie.
Biedt extra ondersteu-
ning en  houdt het
zaakje fris dankzij een
verkoelende laag (div.
kleuren). ODLO Active
 Sport 3 inch liner 
hardloopshort, €30

De (juiste) broek aanhebben
Een strakke short à la het wielrenbroekje is ideaal,
maar ook een beetje opzichtig. De 2-in-1 hardloop -
short is een strak ‘onder’broekje met een elegant
 bovenbroekje. Asics-2-in-1 hardloopshort dames
(ook heren, div. kleuren). Adviesprijs vanaf €49,95
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E
en beetje trail -
runner is tevens
 natuurliefhebber.
Trailrunning, ook
wel ‘off-road hard-
lopen’ genoemd,
gebeurt immers

doorgaans in duinen of bossen,
over paden met natuurlijke
hindernissen als heuvels, rot-
sen, boomstammen en beekjes,
zoals in het Montferland in 
de Achterhoek. De Delftse 
TU-student Annick Teepe (23)
is een groot liefhebber van
trailrunning, al gaat haar liefde
voor de natuur niet zover dat
ze bij ieder uitzichtpunt of
 bijzonder beest even uitblaast.
,,Ik ben normaal gesproken wel
van het doorlopen.’’ Dat ver-
klaart ook het slangetje bij haar
mond: in haar hardlooprug-
tasje zit naast voedsel voor on-
derweg ook een drinksysteem,
zodat ze voldoende vocht
 binnen kan krijgen zonder 
te hoeven pauzeren. 

Wat extra proviand voor
 onderweg was voor Teepe in
het Montferland – lopers kre-
gen een tijdslot waarbinnen ze
van start mochten gaan – wel
aan te raden, want ze liep een
trail van liefst 40 kilometer. 
,,Ik loop ook wel kortere trails.
Sterker nog, dit was de langste
die ik heb gedaan.’’

Extra uitdaging bij trailrun-
ning is dat je zelf je weg door
bos of veld moet zien te vin-
den. Vooraf kun je de route
downloaden in je gps-apparaat
of -horloge, al heeft Annick
een eenvoudiger manier ge-
vonden. ,,Ik loop bijna altijd
met mijn vriend, hij regelt de
gps-route.’’ 

Daardoor kan Annick zich
concentreren op de paadjes
met diverse ondergronden, van
zompig bospad tot mul zand.
En niet te vergeten de hoogte-

verschillen. ,,We lopen ook wel
in het buitenland, in  België en
Duitsland, en daar heb je
 natuurlijk meer hoogtever-
schillen. Maar ook hier in het
Montferland maken we flink
wat hoogtemeters’’, aldus
 Annick, die naast trailrunning
ook aan klimmen doet.

Groot voordeel van trailrun-
ning ten opzichte van lopen
over verharde parcoursen is 

dat de omgeving constant 
verandert. Dat maakt het 
leuker om langere afstanden
af te leggen. Voor de oude
 ‘asfalt hard-  lopers’ die off-
road willen uitproberen 
(‘na zo’n trail van 40 kilo -
meter hoefde ik eigenlijk maar
één dag te herstellen’), heeft
Annick een nuttige tip: zorg
dat je de afstand die je gaat
‘trailen’, bijvoorbeeld 10 kilo-
meter, ook al in de benen 
hebt op asfalt. Door de hoog-
teverschillen en de  diverse 
ondergronden lijkt trailrun-
ning al gauw zwaarder. Maar
de grootste beloning van trail-
running, vindt Annick, is wat
het met haar hoofd doet: het
geeft rust. ,,Normaal gespro-
ken denk ik altijd aan  duizend
dingen tegelijk. Dit is de beste
manier om m’n hoofd stil te
krijgen.’’

Zo maak je
het hoofd 

leeg

Trailrunning wint snel aan populariteit.
‘Eén zijn met de natuur’ en ‘weg van de

massa’ zijn twee troeven van het
spoorzoekend hardlopen.

TEKST LEO VAN MARREWIJK  FOTO BART HOOGVELD

Spoorzoeken

� Nuttige tip van Annick Teepe: ben je asfalthardloper en
ga je  trailen, zorg er dan voor dat je de afstand ook al op
asfalt in de benen hebt.

Off-road 
over heuvels,

boomstammen,
rotsen en

beekjes

i Meer info over trailrun-
ning: mudsweattrails.nl
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De eerste 
15 minuten

Die eerste minuten zijn voor veel lopers het lastigst, of ze 
nu beginner of a-selectie zijn. Een psychiater, een topatleet

en een ademtherapeut geven advies om dat eerste
kwartier goed aan te pakken.

Hoe kom je door het sjaak-afhaak-kwartiertje?
Kilometervreter

De veteraan

Jac Laros (74)
uit Geldrop is
trainer bij H.A.C.
Helmond, tot
voor kort gaf hij
ook training aan
de beginners.
Want leren hard-
lopen, dat kun je
het beste onder
begeleiding. 

‘L
open deed ik altijd al, maar
na een carrière als verzor-
ger bij Helmond Sport en 
basketbalclub EiffelTowers
ben ik atletiektrainer gewor-

den. Ik vind het leuk om lopers vooruit te
helpen en probeer graag hun problemen,
 zoals blessures, op te lossen.
Mensen zitten te veel thuis achter de tv en
iPad en daarvan groeien ze vast. Ze moeten
gaan hardlopen. Je loopt je hoofd leeg en
voorkomt er lichamelijke kwalen mee, als je
tenminste verstandig opbouwt.
Daarom is begeleiding belangrijk. Mensen
die alleen beginnen, doen vaak geen war-
ming-up of loopscholing. Ze lopen vaak
 hetzelfde rondje, terwijl variëteit belangrijk
is. Wissel de verharde weg af met bijvoor-
beeld los zand en heuvels. Een ander voor-
deel van lopen in een groep is dat je minder
snel de neiging krijgt te stoppen.  Anderen
moedigen je aan door zelf door te gaan.

Bij H.A.C. gaf ik
de beginners -
cursusYakult
Start to Run van
de Atletiekunie.
Het leuke was dat
er lopers van al-
lerlei leeftijden
mee deden. Ik heb
zelfs een man van 83 getraind. Ook hij liep de
afsluitende testloop van drie kilometer. Hij
deed er een half uur over en we hebben hem
allemaal  ondersteund. De leden van de baan-
atletiek lopen met de beginners mee. We zijn
dan met zo’n honderd man.
Hiermee heb ik onlangs moeten stoppen.
Ik ben vijf keer aan mijn voet geopereerd en
heb een schouderprothese; met de groep
meelopen lukte niet meer. Met atletiek stop
ik zeker niet. Ik train nog de wedstrijdgroep
bij H.A.C. en ben onder andere scheidsrech-
ter bij de Atletiekunie en wedstrijdleider van
de Halve van Helmond. En ik blijf joggen
met mijn vrouw, al loopt ze harder dan ik.’’ 
–SE

‘GA NAAR BUITEN,
VAN TE VEEL
BINNEN ZITTEN
GROEI JE VAST’

‘Wissel
verharde
weg af met
los zand’

‘Een beginnende loper
moet iets nieuws
aanleren. Het gaat

hier dus om gedragsverande-
ring. De beloning in de vorm
van je beter voelen en erva-
ren wat het je brengt, volgt
pas later. Het eerste stukje
wordt gekenmerkt door wils-
kracht, structuur, discipline.
Als beginnende loper, en
dan zeker in dat eerste kwar-
tier, heb je het idee: ik leer
het nooit, ik ga niet vooruit.
Dan ben je teleurgesteld,
want je was toch al zo goed je
best aan het doen? Maar ja,
dertig jaar niks doen kun je
niet in een maand verande-
ren. Mensen zijn ongeduldig
tegenwoordig. Bij de derde
keer hardlopen willen ze al
tien kilometer lopen. Maar
het is een ambacht, een job
waarvoor geduld nodig is.
In al die hardloop-apps
 zitten claims dat je heel snel
heel ver komt. In twaalf we-
ken naar vijf kilometer. Dat
soort teksten. De vraag is of
het reëel is. Ontzettend veel
beginners raken geblesseerd.
Ze luisteren nog niet naar
hun lichaam, maar naar een

schema. Het gaat er niet om
of je het haalt, het gaat om
iets aanleren waar je een
goed gevoel bij hebt.
Doe daarom aan verwach-
tingsmanagement. Al aan de
voordeur: bereid je erop voor
dat het tijd vergt voordat de
beloning volgt. Je gaat het

niet meteen leuk vinden.
Misschien moet je het wel
drie maanden met pittige
weerstand doen, ben je
steeds aan het vloeken in dat
eerste kwartier. Maar er komt
een moment dat je ervan op-
knapt. Dan ga je de vruchten
plukken en komt de waarde-
ring. En zelfs dan vind je het
nog steeds niet altijd leuk.
Elk begin is lastig. Het

blijft heel lang een drempel.
Verzin daarom trucs om 
je te motiveren. Laat je 
afzetten door je partner, tien
kilometer van huis. Dan
moet je wel. Je komt daarna
heel voldaan thuis. Of verzin
een leuk moment. Als ik in
de trainingsfase voor een
marathon geen zin heb in
een lange duurloop, ga ik
wél. Maar dan op zondag-
middag, wanneer Langs de
lijn op de radio is. Dan loop 
ik de complete voetbalwed-
strijd van halfdrie tot halfvijf.
Dan heb je heel veel afleiding
en luister je ouderwets radio;
dat doe ik anders nooit.

Het meest fascinerende van
al die hardlooptwijfels is 
natuurlijk dat wij allemaal
vergeten zijn dat we duizen-
den jaren hebben gerend
zonder ons ooit de vraag te
stellen of we er zin in had-
den. We hebben ons wijs -
gemaakt dat we niet hoeven
als we niet gemotiveerd zijn.
Maar als we vroeger niet
 renden, kwamen we niet 
aan vlees. Wij zijn van nature
hardlopers.’’

‘Dertig jaar 
niks doen 
kun je niet 

in een maand
veranderen’

Bram BakkerPsychiater, schrijver en fanatiek marathonloper

TEKST PIM BIJL  FOTO’S BART HOOGVELD

� ‘We hebben duizenden
jaren gerend zonder ons af
te vragen of we er zin in
hadden’, zegt Bram Bakker.
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‘D e meute loopt in het 
begin veel te hard. Het
lichaam heeft een war-

ming-up nodig. Lekker rustig,
traag beginnen. De doorbloeding
is pas op gang gekomen tussen
minuut 6 en 12 . Als je je na 12
 minuten nog steeds niet lekker
voelt, ben je ziek en mag je om-
keren naar huis of ben je toch
veel te hard van start gegaan.
Het gaat dus om traag genoeg

starten en dat kun je controleren
door je hartslag te checken. Om
op de juiste hartslag te trainen,
heb je een test nodig. De eenvou-
dige versie die iedere beginnende
loper zelf kan doen, is deze: loop
6 minuten op 7 kilometer per uur
en ga daarna iedere 2 minuten 
1 kilometer per uur harder, tot je
niet meer kunt. Nu weet je jouw
maximale hartslag. Vervolgens
begint thuis het rekenen. De
maximale hartslag x 0,98 voor
het omslagpunt. Die hartslag
weer x 0,75 voor een goed tempo
in de warming-up. Om daarna
lekker te lopen tijdens het duur-
tempo het omslagpunt weer x
0,85. Een snelle 10 kilometer loop
je rond het omslagpunt of er
dichtbij. Zorg ervoor dat je de
juiste hartslag weet voor je de
deur uitgaat, zodat je tijdens het
lopen niet hoeft te rekenen.
Je kunt ook op je ademhaling

letten. Al luistert het nauw. Op
internet is daar zoveel onzin over
te vinden. Vooraf oefeningen
doen heeft vaak geen zin. Als je

ze verkeerd uitvoert, leidt het tot
een hogere ademhaling in plaats
van een lagere. En als je drie pas-
sen hebt gedaan, is het vaak al-
weer verstoord. Wat je wel kan
doen: de ademhaling ‘uit’ verlen-
gen. Niet door je wangen bol te
maken, maar door een spleetje
met je mond te maken. Met de
lippen de lucht een beetje tegen-
houden. Dat brengt rust in de
ademhaling en zorgt voor een

 efficiëntere zuurstofopname.
Ik heb zelf vroeger alles ver-

keerd gedaan. Jaren geleden liep
ik altijd terug naar huis, vanuit
het bejaardentehuis van mijn
oma. Ik ging in die tijd als een 
gek weg. Als ik dan onder een
lantaarnpaal ging staan om mijn
hartslag te checken, zat die vaak
razend hoog. Maar hardlopen is
een duursport en dat moet je 
leren begrijpen. Nu begin ik
heerlijk rustig en ga ik pas na 
10 minuten een beetje rekken en
strekken en daarna loop ik weer
verder. Bij wedstrijdjes gaat het
ook zo. De meute vliegt ervan-
door, maar de meesten kun je 
later gewoon weer opvegen.’’

‘I k probeer op de beste
manier te beginnen. In
de winter goed aankle-

den, een lange warming-up
om alle spieren en gewrich-
ten te activeren. Als je
 opstaat en meteen de deur
uitgaat is het lichaam niet
voorbereid.
Hoe je het Sjaak-afhaak-

kwartiertje doorkomt? Ik
probeer onderscheid te ma-
ken tussen vermoeidheid en
een pijntje. In mijn geval is
dat pijntje vaak mijn achil-
lespees. Ik stel me dan de
vraag: is het goed om deze
training te doen? Als ik een
pijntje heb, wil ik begrijpen
waarom het die dag wat
 minder voelt. Bij een zware
training is het misschien
 verstandig die in te korten of
niet te doen. Maar soms kan
een pijntje of blessure ook
mentaal zijn. Dan heb je er
zolang op gefocust dat iets
sowieso al niet goed voelt.
Denk dan aan andere dingen.
Het makkelijkste is afspreken
en kletsen met een loop-
maatje.
Als topatleet ga ik vaak

 vermoeid trainingen in. Ik
kan niet de hele tijd denken:
misschien moet ik ’m niet
doen. Dan ben ik nooit meer
aan het trainen. Maar als ik
heel moe begin, probeer ik 
in elk geval mijn gps op mijn
horloge te vergeten, en me
niet blind te staren op tempo.
Als je na een drukke dag

nog gaat lopen en steeds naar
die klok kijkt, dan word je
bevestigd in hoe langzaam 
je bent. Dat is negatieve
 feedback waardoor je je nog

slechter gaat voelen. Als je
daar niet uitkomt, denk je:
moet ik omdraaien? Je kunt
dit voorkomen door niet op
je horloge te kijken. Gewoon
rustig gaan, dan vergeet je
soms dat je aan het lopen

bent. Luister tijdens dat soort
loopjes naar muziek of een
podcast, of kijk rond en
 geniet van de omgeving.
Ik denk dat de meeste

mensen superstreng zijn
voor zichzelf. Wat er op het
schema staat, dat moeten ze
doen. Maar door corona en
het thuiswerken hebben ze
meer stress. Dat draagt bij
aan de vermoeidheid. Lopen
moet niet iets zijn dat daar-
aan bijdraagt, nee, je zou er
energie van moeten krijgen.
Leg je daarom die eerste mi-
nuten niet te veel druk op.
Vaak zie je dat je zelfs op da-
gen dat je vermoeid bent op
het laatst alweer fijner en
sneller loopt dan in het be-
gin, toen het zo moeizaam
ging.
Mensen delen graag trai-

ningen op sociale media als
Strava. Dat is goed, ze pushen
zichzelf. Maar een indruk-
wekkend gemiddelde om
veel comments te krijgen, is
waarschijnlijk geen blijvende
motivatie. De intrinsieke
motivatie omdat lopen een
lekker gevoel geeft wel.’’

� Lopen moet niet iets zijn 
dat bijdraagt aan stress, vindt
topatleet Susan Krumins.

Susan KruminsNr. 5 WK 10.000 meter, Dreams Hardloopdagboek

‘Een pijntje of
een blessure

kan  ook
mentaal zijn’

Stans van der PoelAdemtherapeut, longfunctieanalist
en sportcoach, schrijfster van meerdere hardloopboeken

‘Je bent ziek of je
bent te hard van

start gegaan’

� Stans van der Poel: ‘Ik heb zelf vroeger alles verkeerd gedaan.’



12 HARDLOPEN
GOWOENSDAG 21 APRIL 2021

W
e missen de
groep. De
kroeg, het
 festival, het
kolkende
 stadion. Stu-
denten hebben

het zwaar, supporters zijn radeloos.
Het is eenzaam zonder groep. Ook 
de hardloper moet het al twee lock-
downs doen zonder gezelschap. Zon-
der zweet van andere renners, zonder
gehijg, zonder diepgaande gesprek-
ken over koffiebonen op kilometer
vijftien. Hardlopen is bij uitstek een
sport die je zonder anderen kunt
 beoefenen; anders dan bij tennis of
frisbee heb je geen medespeler nodig.
Maar met een groep is het leuker, gaat
het harder en kom je verder.
Ik heb jarenlang alleen gelopen.
Solo op de weg, moederziel alleen
door het bos. Meestal deed ik vijf
 kilometer, heel soms zes, en een en-
kele keer zeven. Ik kom van de baan.
In mijn jeugd heb ik misschien wel
duizend rondjes op de atletiekbaan
van PAC in Rotterdam gerend. Eerst
over donkerbruine sintel, later op het
snelle, oranje tartan. Mijn ouders
hadden mij op 5-jarige leeftijd aan -
gemeld bij een atletiekvereniging,
omdat ik nogal een springerig kind
was. ,,Laat hem maar tien rondjes
rennen’’, zeiden mijn ouders tegen
de trainer. ,,Dan is hij thuis wat
 rustiger.’’ Ik begon te rennen, als

 minipupil, als pupil, als junior, en
heel even ook als senior. Ik ben bijna
vijftien jaar lid geweest van PAC.
Toen ik aan een studie economie be-
gon, verloor ik mijn interesse voor
 atletiek. Ik ging liever naar de kroeg
dan naar de atletiekbaan. De hard -
loper in mij liet zich benevelen, maar
niet ombrengen. Als ik geen tenta-
mens of een kater had, trok ik mijn
hardloopschoenen aan. En zo begon
ik aan een lange, eenzame carrière als
renner zonder groep. Zonder regel-
maat, zonder schema’s, zonder doel.
Ik rende om te rennen. Maar niet 
als Forrest Gump. Ik ging niet verder

en verder. Ik liep steeds hetzelfde
rondje. Na mijn jeugd op de baan heb
ik misschien wel duizend rondjes om
de Kralingse Plas gelopen. Steeds vijf
kilometer. Ik had geen idee dat je
 anders kon rennen.
Totdat Pornosnor en de Poeper in
mijn leven kwamen. Dat gebeurde
toen ik mijn oudste zoon bij de
 atletiekbaan van mijn jeugd had afge-

leverd. Hij was ook nogal springerig
en het leek me daarom goed dat hij
wat rondjes zou gaan rennen. In de
tussentijd kon ik dan zelf een rondje
Kralingse Plas doen. Na een paar 
weken spraken twee mannen in
 legging mij aan. Eentje met een snor,
de ander met wat wc-papier dat uit
de zak van zijn windjack stak. Ze
 stelden me allerlei vragen waarop ik
geen antwoord had. Wat voor trai-
ningsschema ik had? Welke tempo’s
ik deed? Wat mijn doel was? Had ik al
eens een marathon gelopen? Had ik
zin om volgende week met hen mee
te rennen?

Witste billen ooit
De week erop leverde ik mijn zoon
weer af bij zijn trainer en voegde ik
me bij Pornosnor en de Poeper, die
eigenlijk Adrie en Robbie heten. Ik
rende met hen mee en zag Robbie na
twee kilometer de bosjes in duiken.
,,Wat gaat hij doen?’’ vroeg ik. ,,Hij is
vegan’’, antwoordde Adrie. ,,Hij moet
vaak poepen.’’ Ik keek naar rechts en
zag tussen de bomen de witste billen
die ik ooit had gezien. Een beeld 
dat niet meer van mijn netvlies
 verdween. Althans, niet die ochtend
tijdens het rennen.
Na zeven kilometer moest ik los-
sen. Ik was kapot en heb de reste-
rende drie kilometer naar de atletiek-
baan gestrompeld. Daar stonden de
mannen me met een glimlach op te

Tussen dijbeen en bal
Hardlopen, is dat 

nu iets wat je vooral
alleen doet of kan

het ook een sociale
sport zijn? 

Ernest van der
Kwast heeft ervaring

met beide.

TEKST ERNEST VAN DER KWAST
FOTO’S PIM RAS

Het ultieme groepsgevoel van de hardloper

� Rob van
Kempen (76)
geeft zijn trai-
ningen op een
vouwfiets.
Vijfde van links
is Ernest van
der Kwast. Wie
Pornosnor en
de Poeper zijn
is aan de ver-
beelding van
de lezers.  

� De atletiek-
baan van PAC
in Rotterdam,
waar Ernest
van der Kwast
als kind wel
duizend rond-
jes rende.

‘Ik liep steeds
hetzelfde rondje,

geen idee dat je
anders kon rennen’

Ernest van der
Kwast (Bombay,
1981) is schrijver
en presentator.
Zijn nieuwe
roman Ilyas
bracht hij tijdens
de lockdown rond
door een mara-
thon te rennen.
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wachten. Ik schaamde me een beetje.
Zij waren in de 60, ik was nog geen
40. ,,Je moet bij onze groep komen’’,
zei de snor. ,,Ik weet zeker dat je ons
dan snel bijhoudt.’’
Zoals ik nog niet eerder in mijn

 leven zulke witte billen had gezien,
zo zag ik de dinsdag erop voor het
eerst dertig mannen in een heel
strakke legging. Ik had geen Dri-FIT
tights, maar een joggingbroek. Ik had
ook geen singlet, geen windstopper,
geen Garmin-horloge, geen hartslag-
band, geen LED-armband, geen car-
bonplaat, geen gelletjes die naar pas-

 Poeper eruit. Mijn persoonlijk record
op de tien kilometer ligt onder de 38
minuten. En tijdens trainingen loop
ik met gemak 25 kilometer.
Dat heb ik allemaal te danken aan

trainer Rob van Kempen. Hij geeft
drie keer per week training aan de 
b-selectie van PAC. De groep bestaat
uit twintigers en dertigers, maar ook
uit zestigers – de diesels, of de pros-
taatboys, zoals ze worden genoemd.
Ze hebben in hun jonge jaren onder
de drie uur op de marathon gelopen
en zijn niet stuk te krijgen. Ook Rob
van Kempen (bijnaam: ‘de plakker’,
omdat hij vroeger vlak achter zijn
concurrenten liep om ze voor de 
finish in te halen), liep ruim onder 
de drie uur. Dit jaar is hij 76 jaar
 geworden. Hij geeft zijn trainingen
op een vouwfiets, een fluitje in zijn
mond om het tempo aan te geven. 
In de winter lopen we door hagel 
en sneeuw. Rob zit op zijn fiets met
muts, wanten, een winterjas, en 
zijn fluitje. Ik had eens zulke koude

 handen dat ik ze mocht warmen bij 
Sebastiaan. Terwijl hij mijn handen
vasthield, zei hij: ,,Tussen mijn teel-
bal en dijbeen is het nog warmer.’’
Misschien is dat het mooist aan 

in een groep lopen. De intimiteit. 
Je herkent niet alleen de pas, maar
ook de scheten van de andere hard -
lopers, weet welke toonsoort bij wie
hoort. Je kent elkaar, zoals een echt-
paar elkaar kent. Er is geen schroom,
geen schaamte. Je pakt elkaars 
handen vast, je bent er voor elkaar. 
Je omarmt, moedigt aan, sleept elkaar
erdoorheen. Je zorgt dat de ander 
niet opgeeft.

Een doel
Het is bewonderenswaardig hoe Rob
van Kempen de groep bijeenhoudt.
Hij laat iedere loper aan zijn trekken
komen. De snelle jongens, de diesels,
en Theo Cummings, die soms moe-
derziel alleen achteraan loopt. Niet
medelijden maar een groot en diep
respect roept zijn stadige pas op.
Theo Cummings wil dit jaar voor 
de vijfendertigste keer de marathon
van Rotterdam lopen.
Je hoopt dat er na corona nog steeds

een grote groep is. Dat de prostaat-
boys sterker zijn dan covid-19, dat de
trainer vrolijk verder fluit in het bos,
en dat de flatulentie net zo onbe-
schaamd zal weerklinken.
Mijn doel is om de marathon onder

de drie uur te lopen. Ja, ik heb een
doel gekregen door de groep waarin
ik train. Ik ren om sneller te rennen.
Rob van Kempen vertelde dat hij zijn
beste tijden heeft gelopen toen hij in
de 40 was. 
Soms klagen mijn knieën of kuiten,

en schreeuwt mijn lijf: waarom heb
je dit niet tien jaar eerder verzonnen?
Maar dan hoor ik de stemmen van de
andere lopers. Onmisbare stemmen,
geweldige groep.

sievruchten smaken, geen electrolyte
sportdrank, geen naadloze sokken,
geen Strava. Ik heb het nu, ruim drie
jaar verder, wel allemaal. Plus trail-
schoenen, compressiesokken, reflec-
terend jasje en arm sleeves (uit de
Nike-lijn van Eliud Kipchoge).
Plus heel veel vrienden: Roberto,

Job, Sebastiaan, No Sweat (Jurriaan,
hij zweet niet), Iron Mike (Michael,
klaagt nooit). Je krijgt snel een bij-
naam in de hardloopgroep. Ik werd
‘de wandelaar’ genoemd, omdat ik 
in het begin niet mee kon komen. 
Inmiddels loop ik Pornosnor en de

Kilometervreter

De beginner

Bij Harmanna
van Dalen (49)
uit Rotterdam
staat plezier 
tijdens het lopen
voorop. Ze
noemt het niet
voor niets ‘buiten
spelen’. Daarom
is ze sinds
 november lid van
een loopgroep.

‘I
k houd heel erg van buiten zijn en
van bewegen. En hardlopen is bui-
ten bewegen.  Hoewel het achteraf
altijd goed voelt, vind ik het wel een
opgave om het alleen te moeten

doen. Dan kan de hele weg een gevecht zijn. 
In het verleden ging ik daarom regelmatig

op pad met De Vrolijke Loper, een trailgroep
uit Leidschendam-Voorburg. Dan gingen we
gezellig een weekend weg om in Limburg of
België te lopen. Toen ik in november naar
Rotterdam verhuisde, ben ik lid geworden
van Loopschool Kralingen.
Samen lopen motiveert. Het is opeens een

stuk minder zwaar en je hebt tijd om rond te
kijken. En het is gezellig. Al heb ik maar een
paar keer met de Loopschool kunnen trainen
voor de coronamaatregelen aangescherpt
werden, ik ben nog steeds blij dat ik lid ben.
Als ik op zaterdag weleens met iemand uit

de trainingsgroep op pad ga, wil ik niet met
mijn tong op mijn knieën lopen. Het geeft
me de motivatie om doordeweeks twee of
drie keer zelf te gaan. Onze trainer Sheila van
Galen geeft ons
huiswerk via
een appgroep.

Plezier staat
 altijd voorop,
want lopen is
een hobby,
maar ik wil wel
een doel hebben
waar ik naartoe
kan werken. Anders zak ik in. Voor dit jaar is
dat duidelijk: op 27 september word ik 50
jaar. De dag ervoor is de CPC Loop in Den
Haag en dan wil ik fini shen binnen de 2,5
uur, de tijd van mijn eerste halve marathon
bij de CPC vorig jaar. Dat was niet heel goed,
dus het moet lukken om nu een stuk sneller
te zijn.’’ –SE

‘ALS JE SAMEN
LOOPT, IS HET
OPEENS EEN STUK
MINDER ZWAAR’

‘Ik heb een
doel nodig,

anders 
zak ik in’

‘Je herkent niet
alleen de pas, maar
ook de scheten van
de andere lopers’
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i Zin om eens mee te gaan met
een loopgroep? Een overzicht
van alle atletiek- en trainings -
clubs, groot en klein, vind je op
hardlopen.nl/clubs
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De wedstrijd die 
je altijdwint

Meedoen aan een loopevenement zorgt voor motivatie. En
wat een kick geeft het als je tijdens de wedstrijd een dik

persoonlijk record neerzet, zo weten lopers.

Hardlopen.nl

TEKST SUZANNE EIJGENRAAM

Kilometervreter

De beginner

Professioneel
danser Paolo
Yao (30) uit 
Rotterdam
heeft artrose
in zijn heup.
Toch begon 
hij een jaar 
geleden met
hardlopen. 
Het bracht
hem zowel 
lichamelijk als
geestelijk veel.

‘T
oen we in de lockdown
 terechtkwamen, had ik
opeens meer tijd. Er waren
geen optredens meer. Het
leek me een goed moment

om te beginnen met hardlopen, omdat het
goed is voor mijn cardiovasculaire systeem.
De eerste keer liep ik drie kilometer en had ik
het gevoel dat ik doodging. Vanwege mijn
heup artrose was het erg pijnlijk. Ik dacht
toen dat lopen niet voor mij was weggelegd.
Wat ben ik blij dat ik toch heb doorgezet.
Hoe vaker ik ging lopen, hoe leuker ik het

vond. Inmiddels is het onderdeel van mijn
routine. Ik loop drie keer per week: twee keer
vijf kilometer en een keer tien. Ik ga niet snel,
het is meer joggen. Ik heb ook geen horloge,
vind het absoluut niet belangrijk wat mijn
tijd en gemiddelde snelheid is. Het gaat erom
dat ik blijf volhouden, dat is de uitdaging.

Het bezorgt me zo veel goeds, vooral voor
mijn geest. Er gaat veel om in mijn hoofd. Ik
heb vaak last van stress en angsten, heb veel
meegemaakt.
Vanwege de
 artrose vraag ik
me weleens af
hoe lang ik nog
kan dansen.
 Lopen werkt dan
meditatief. Het
brengt rust, ik ga
er positiever van denken. Maar ook licha -
melijk voel ik me  sterker. Door hardlopen 
te combineren met functionele training en
bodypump heb ik meer spierkracht. Daar-
door heb ik nu minder pijn, ook tijdens het
dansen.
Het lopen maakt me nederig, het leert me

te luisteren naar mijn lichaam en er aardig
voor te zijn. En het heeft me geleerd om op
een andere manier naar mijn lijf te kijken.
Het is nog steeds goed, al is het niet perfect.’’
–SE

‘DOOR TE LOPEN
HEB IK MINDER
PIJN BIJ HET
DANSEN’

‘Het lopen
maakt me
nederig’
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T
rainingen in weer
en wind, de pieken
maar ook de tegen-
slagen op de weg 
ernaartoe. Manuel
Jumelet (39) uit
Rotterdam geniet in

de weken voorafgaand aan de wed-
strijd van de oplopende spanning. En
van de afwegingen: ,,Moet ik nu juist
die training nog doen of kan ik beter
rust houden?’’
,,Het hele proces van toewerken

naar een wedstrijd geeft motivatie’’,
zegt Steven van der Elburg (52) uit
Capelle aan den IJssel. ,,Ik merk dat
de motivatie om te trainen een stuk
minder is nu ik vanwege corona geen
wedstrijd in het vooruitzicht heb.’’
Want wie zich inschrijft voor een

wedstrijd, heeft een doel. Een (halve)
marathon uitlopen bijvoorbeeld, of
een pr aanscherpen. Het zorgt ervoor
dat je met meer plezier traint, ook 
als de regen met bakken uit de 
hemel komt.

Afzien
De wedstrijddag is hét moment om
het resultaat van al die inspanningen
te zien. Kun je die marathon fatsoen-
lijk uitlopen? Zit een pr op de 5 kilo-
meter erin? Het leuke is dat je de
wedstrijd niet hoeft te winnen; 
iedereen heeft een eigen doel. De 
een is dolblij als hij 10 kilometer 
kan lopen in 40 minuten, de ander
wil binnen het uur blijven.
,,De sfeer op zo’n wedstrijddag is

niet te vergelijken met een trainings-
rondje’’, zegt Sigrid Hesselink (45) uit
Rotterdam. ,,Het wachten in het
startvak, de gespannen koppies om je
heen en toch weer sneller starten dan
je je had voorgenomen’’, zegt Jumelet.
,,Met onderweg het besef dat je benen
goed voelen of dat het afzien wordt.’’

Onderweg juicht en klapt het pu-
bliek voor je, waardoor je het gevoel
krijgt dat je iets bijzonders aan het
doen bent. Als je voornaam op je
startnummer staat, word je zelfs
 aangemoedigd door wildvreemden.
Daardoor haal je het niet in je hoofd
om even te gaan wandelen; dan blijf
je rennen. Hoe moe je ook bent en
hoeveel pijn je ook hebt.
Dan komt de finish in zicht. En dat

betekent: ,,Snel je horloge indrukken
en je tijd bekijken: is het gelukt’’, zegt
Jumelet. Als dat het geval is, voel je 
je euforisch. Die kans is best groot.
Dankzij het wedstrijdelement, de
adrenaline, al die lopers om je heen
en het publiek kun je net wat dieper
gaan dan tijdens een training. 
Dan is het tijd om met een koud

biertje in de hand en een medaille
om je nek na te genieten met je loop-
maatjes. Jumelet: ,,Wat mis ik dat
momenteel allemaal.’’

Ook een wedstrijd lopen?
Vind je doel op de kalender van
hardlopen.nl of neem een kijkje
bij de grootste evenementen van
Nederland: de Dam tot Damloop
(18 en 19 september), de TCS
Amsterdam Marathon (17 okto-
ber), de NN Marathon Rotterdam
(23 en 24 oktober) of de NN 
Zevenheuvelenloop (20 en 21 
november). Deze organisaties
bieden meerdere afstanden aan. 

Info: hardlopen.nl/
evenementen

� Kampioenen: Manuel 
Jumelet, Sigrid Hesselink 
en Steven van der Elburg 
(foto onder, links).

‘Sfeer niet te
vergelijken met een
trainingsrondje’ 

Ook kinderen kunnen
meedoen! Grote
 evenementen als de
 marathons van Amster-
dam en Rotterdam, de
CPC Loop in Den Haag,
de Dam tot Damloop in
 Amsterdam en de Zeven-
heuvelenloop in Nijmegen
hebben een Kids Run,
Jeugdloop of Mini-versie
op het programma staan. 

Zo’n loopfestijn is
daardoor een
leuk evene-
ment voor de
hele familie.
En voor kin-
deren is het
gezellig en
motiverend
om samen
met hun klasge-
noten, vriendjes of

ouders te lopen. 
Daarnaast zijn er
runs speciaal
voor de jeugd,
soms op een
bijzondere
plek of in
combinatie
met een an-
dere activiteit.

Zo konden
 kinderen tijdens de

Madurodam Marathon al
eens hardlopen door de
miniwereld in Den Haag
en tijdens Mud Masters
Family in Burgers’ Zoo na
het afleggen van een
stormbaan de hele dag in
het dierenpark doorbren-
gen. Dit jaar komt de K3
Run & Fun naar Neder-
land, speciaal voor de
fans van K3.

Loopevenementen voor kinderen 

i
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