
Interview met Hans van Dijk en Ron van Megen 

Schrijvers van het boek Het Geheim van Hardlopen 

De voorpagina van het boek wordt gesierd met een uit

spraak van Gerard Nijboer (Marathon zilver OS 1980): 

nzeer interessant! Dit boek deed me denken aan mijn 

eerste echte hardloopboek "the Complete Book of 

Running" van James Fixx: geen pagina verveelt. Een 

aanrader voor de serieuze hardloper die oog heeft voor 

details!" De interesse van de redactie was gewekt, 

want het boek van James Fixx las indertijd als een 

npageturner" en kende vele herdrukken. 

Op een avond half september heeft de redactie in het club

huis van Altis kennis gemaakt met de schrijvers van hun 

net verschenen boek, die zij in eigen beheer hebben uitge

geven. In deze middag hebben Hans en Ron de eerste ex

emplaren ontvangen van de drukker. De beide schrijvers 

zijn lid van Altis en de opgenomen foto's in het boek zijn 

herkenbaar voor Altis leden. 

Hans en Ron kennen beiden al een behoorlijke carrière 

van meer dan 30 jaar lopen. Samen lopen vanuit hun 

woon=plaats Leusden in het prachtige gebied van Den 

Treek wilden zij hun eigen prestaties verbeteren. 

Dit motief van hun beiden heeft geleid tot allerlei acties. 
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Boek verslag 
Het systematisch bijhouden van hun eigen loopgegevens 

en het onderzoek doen naar wetenschappelijke informatie 

over lopen hebben Hans en Ron gecombineerd. 

Beiden hebben een bèta-wetenschappelijke achtergrond 

en het interpreteren van de juiste mathematische relaties 

(bijvoorbeeld relatie hartslag en snelheid) betekent voor 

Hans en Ron inmiddels gesneden koek. Zij wilden een 

wetenschappelijke onderbouwing neerzetten voor het zo 

optimaal kunnen lopen van de verschillende afstanden. 

Vragen als: wat maakt dat de man met de hamer tijdens 

een marathon rond de 32 km komt en niet bij de finish? 

En: hoe komt het dat de 800m een andere inzet vraagt 

van je lichaam dan bij andere afstanden? Dit type vragen 

beantwoorden Hans en Ron met een wetenschappelijk 

onderbouwde systematiek. We kennen het verschil tus

sen bruto-tijd en netto-tijd tijdens wedstrijden. Hans en 

Ron hebben daaraan toegevoegd de "schone tijd ". 

Hans en Ron nemen ons mee in hun verhalen over de 

ontstaansgeschiedenis van het boek. We zien twee ge

dreven lopers, die met hun achtergrondkennis, nieuws

gierig zijn naar de geheimen van het lopen. Daarbij zijn 

beiden op zoek geweest naar de goede formules en naar 

antwoorden op hun vragen. 

Het boek is opgedeeld in drie delen. Deel 1 De basis van 

het hardlopen, deel Il De wetenschap van hardlopen en 

deel 111 De mythes van het hardlopen. Het boek is geschre

ven in een makkelijke schrijfstijl en voorzien van duidelijke 

grafieken en voor ons herkenbare foto's. 

De redactie vindt het boek een aanrader voor lopers. 

Proficiat voor Hans en Ron om hun ervaring en kennis om 

te zetten in dit zeer leesbare boek. Voor meer informatie 

over het boek Het Geheim van Hardlopen zie 

www.hetgeheimvanhardlopen.nl 

Anko Marringa en Ingrid Meuwsen 

Ron van Megen (1) en Hans van D1,-. (r) 


