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Tekst:   Jacky STIJVEN

Een jonge Philip 
Gilson aan het werk 
als verslaggever tijdens 
een bijeenkomst van de 
Vlaamse atletiektrainers. 
[Foto: Nadia VERHOFT]

Lichtvoetig hardlopen
Siebe Turksma – Bea Splinter
Uitgeverij Becht, Haarlem, 2013.
124 p.; foto’s, tabellen, literatuur, register.
ISBN 978-90-6410-585-2;  
Prijs: € 12,50.
Lopen is de meest natuurlijke wijze om zich snel te verplaatsen, maar helaas leidt 
deze mooie lichaamsactiviteit ook dikwijls tot overbelastingletsels, die meestal ge-
leidelijk ontstaan.
De bedoeling van Turksma en Splinter is het aantal blessures drastisch te verminde-
ren door een lichtvoetige stijl aan te leren.  Biomechanische berekeningen hebben aangetoond dat de manier 
van landen een grote invloed heeft op de schokken die het lichaam te verwerken krijgt.
De auteurs opteren voor landing op de voorkant van de voet, wat bij de meesten niet de  natuurlijke vorm van 
lopen is. Ze opteren ook voor kleinere passen, wat leidt tot minder harde klappen. 
Het schoeisel moet licht zijn en zonder steunzolen.  De beweging moet soepel zijn, de romp stevig, maar 
met ontspannen  schouders en nek.
De overgang naar deze loopstijl vergt tijd, want het lichaam moet zich aanpassen aan een ander gebruik 
van de romp, een andere stand van de voeten, zwaardere belasting van de achillespezen en intensiever ge-
bruik van de voeten. De voordelen zijn volgens hen : minder blessures, meer efficiëntie dank zij het  lichtere  
schoeisel, minder rugklachten dank zij de kortere passen. 
85 % van de recreatieve lopers zijn hiellanders. Sprinters landen op hun voorvoet, andere snelle lopers  op 
de buitenzijde van de bal van de voet, waarna de hiel eventjes de grond raakt en wordt afgerold naar de grote 
teen. Bij deze voorvoetlanding (bal-hiel-teen)  verlaat de voet de grond via de grote teen. Bij Afrikaanse top-
pers zoals Haile Gebrselassie had ik de indruk dat enkel  de voorvoet de grond raakte.
In het hoofdstuk over schoeisel beklemtonen de auteurs dat in de voorbije decennia de schoenen en evt. de 
steunzolen moesten zorgen voor schokdemping en correcties, terwijl er sinds 2004 ook een beperkt aantal 
lichtere modellen zijn met dunne flexibele zolen, beperkte demping en veel ruimte voor de voorvoet, waar-
door de voeten het werk moeten doen. 
De 5-finger schoen die zij hierbij tonen (p. 35), zal m.i. nooit een succes worden bij competitielopers.
In het hoofdstuk over de voeten tonen ze hoe die in elkaar  zitten en hoe ze functioneren en welke problemen 
er kunnen zijn met de tenen, nagels, blaren en voetschimmel. 
Deze laatste wijten ze aan de douches, maar m.i. worden ze meer veroorzaakt  door  gesloten sportschoe-
nen : wie permanent leren schoenen draagt, wat bij het lopen helaas niet lukt, krijgt geen schimmel meer. 
In hoofdstuk  5 staat een stappenplan voor de geleidelijke overstap naar voorvoetlanding.  Met geleidelijk 
bedoelen ze niet enkele weken, maar maanden. Een goede houding, zachte ondergrond en nieuwe schoenen 
zijn vereist. En er kan ook tegenslag opduiken : de voorvoetlanding lukt niet bij iedereen, prestaties in wed-
strijden kunnen aanvankelijk verslechteren, blessures loeren om de hoek. 
De oefeningen dan.  Deze beogen stabiliteit, sterke voeten en benen, goede coördinatie, souplesse. 
De meeste kun je gewoon thuis uitvoeren. Veel materiaal heb je niet nodig. De afbeeldingen zijn duidelijk, 
de schema’s iets minder. 
De overgang begint met één training per week. Voordat je aan zes of meer trainingen zit, ben je een half 
jaar of meer verder. 
Het boek eindigt met een handig  register. 
De atleet of trainer die de overstap wil maken, moet veel geduld aan de dag leggen en veel tijd investeren 
in oefeningen en loopscholing. 
Zekerheid op blessurevrij sporten, heb je niet. Toppers zoals Haile Gebrselassie, Kenenisa Bekele, Patrick 
Makau kamp(t)en ook met blessures. Deze toppers staan helaas niet op de vele foto’s. Jammer, want bij hen 
zie je beter de perfecte uitvoering van deze loopstijl dan bij de nobele onbekenden die nu afgebeeld zijn.
                                          Jef ABBEEL

over een hoger niveau, de weg ernaar toe en de kunst om op topniveau te blij-
ven presteren. Axelle Dauwens blinkt uit door haar doorzettingsvermogen en 
door de keuzes om haar doelstellingen te realiseren. Ze denkt mee over het pro-
ces om een betere atlete te worden en dat is voor een trainer-coach heel moti-
verend.”

Toekomst
Atletiek is een sport die zo goed als nooit stilvalt. Voor een trainer is het 
dan ook niet gemakkelijk om een vakantie in te plannen. “Het stopt inder-
daad nooit. Als ik al eens met mijn echtgenote Sarah (Reynaert en  jeugd-
trainster bij ACME, nvJS) en onze zonen Piotr en Milan met vakantie ga, dan 
lukt het hooguit een dag of tien om niet aan atletiek te denken. Maar daar-
na betrap ik er mezelf op dat ik toch weer over een training aan het naden-
ken ben. Er is buiten atletiek nauwelijks nog tijd over voor iets anders. In 
het weekend wil ik Sarah en AC Meetjesland niet in de steek laten en help 
ik haar bij de krachttraining en techniekscholing. We zijn soms uren, ja zelfs 
dagen aan het brainstormen hoe het allemaal zou kunnen, tot we elkaar een 
halt toeroepen. Maar als één van de kinderen tien minuten later met een at-
letiekvraag komt, dan zijn we toch weer vertrokken,” lacht Philip Gilson.  
Hoe schat hij zelf de toekomst van de Vlaamse en Belgische atletiek in ? “Als 
ik bedenk dat wij maar een speldenprik op de wereldbol zijn, dan vind ik dat wij 
als atletiekland heel degelijk scoren en in de goede richting evolueren. Vergeet 
ook niet dat we op het WK in Moskou met een heel jong team aanwezig waren. 
Keihard werken en zo goed mogelijke omstandigheden creëren, dan ben ik er-
van overtuigd dat we nog mooie prestaties zullen mogen noteren.”        

Met dank aan Philip Gilson voor de foto’s.

Het Geheim van het Hardlopen
Hans van Dijk en Ron van Megen
Uitgeverij NedRUN, 2013.
196 p. ; foto’s, tabellen, grafieken, literatuur.
ISBN 978 90 821069 0 9 ; 
Prijs: € 19,95.
Het geheim van hardlopen bestaat er volgens de auteurs in dat 
mensen 20 % fitter, gezonder en sneller worden door te lopen. 
Ze hadden er ook aan toe mogen voegen dat dagelijks lopen 
ook een heel goed gevoel bezorgt.
Het boek bestaat uit drie delen.
In I. De basis van het lopen, gaat het over de effecten van het lopen op ons lichaam en 
op onze geestelijke gezondheid, de energiesystemen, VO² max, basisprincipes van de 
training, trainingsdoelen en vormen, looptechniek en loopscholing, voeding. De uitleg  
gebeurt in verstaanbare taal.
Deel II is ingewikkelder. Het gaat over de wetenschap van het  lopen. Hier komen aan 
bod : wereldrecords, waarbij dat van de marathon heel recent alweer  met wat seconden 
verbeterd is;  de toenemende daling van de prestaties vanaf  35, 55, of 75 jaar; VO²max 
en de moeilijke berekening ervan, de invloed van het gewicht, cholesterol, methodes 
om af te vallen, hartslagmetingen, optimale training. Hierbij benadrukken zij de kwali-
teit, het gebruik van een hartslagmeter en de bedoeling om te presteren in wedstrijden. 
Ze tonen ook wetenschappelijk aan welke invloed een heuvelachtig parkoers en wind 
hebben op je marathontijd, welke winst je maakt dank zij een groepje hazen en dank zij 
een efficiënte loopstijl. 
Ze onderzoeken ook het energieverbruik, de “man met de hamer”, het koolhydraten-
dieet, sportdrank, hoogtestages. Volgens hun berekeningen is 7 °C de ideale tempera-
tuur voor een marathon, maar ze vergeten dat alle records  gevestigd zijn bij ca. 20 °C.
Verder gaat het over de kleine winst bij gebruik van lichte wedstrijdschoenen, over 
paslengte, pasfrequentie, vetverbranding, doping en de reële winst die ermee behaald 
wordt.
Voortdurend geven zij concrete en bruikbare tips voor  marathonlopers. 
Ze besluiten dit deel met een overzichtelijke tabel van alle invloedsfactoren.
Deel III gaat eerst over commerciële producten en diëten, die ons zogezegd snel-
ler doen lopen. 
De auteurs sommen de bekendste supplementen op , bekijken ze kritisch en conclu-
deren dat een atleet voldoende heeft aan een gezonde en gevarieerde voeding  zonder 
supplementen. 
Ze geven ook een zevental verklaringen waarom de Afrikaanse atleten de lange afstan-
den en zeker de marathon domineren. Dan stellen  ze enkele leuke loopevenementen 
voor,  de World Master Games van Turijn 2013 en enkele bekende Nederlandse masters.
Het boek is heel degelijk. De auteurs zijn twee wetenschappers en zij hebben er met 
grote nauwkeurigheid een wetenschappelijk werk van gemaakt, met henzelf en voor-
al Hans van Dijk als proefpersonen. Deze volgt een vermageringsproject  van 18 % 
en daalde van 68 naar 57 kilo. Hij toont ook aan welke invloed dat had op zijn loop-
prestaties. 
De meeste foto’s zijn louter illustratief en niet functioneel. De twee auteurs staan er te 
dikwijls op.
De grafieken en tabellen  zijn wel functioneel. Soms zijn ze te ingewikkeld en enkel be-
grijpelijk  voor kenners. 
Het boek is zeer geschikt voor competitielopers en meer bepaald voor  geschoolde 
35-plussers.                                      Jef ABBEEL


