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Steeds meer evenementen en merken be- 
steden aandacht aan duurzaamheid. Zo staat 
de Zevenheuvelenloop bekend als het meest 
duurzame hardloopevenement van Nederland. De 
adidas collectie van de milieubewuste mode- 
ontwerpster Stella McCartney is zoveel mogelijk 
duurzaam geproduceerd. Ook Run2Day heeft 
oog voor mens en milieu. Onze draagtassen zijn 
volledig afbreekbaar, het magazine is gedrukt op 
FSC-papier en we steunen de stichting Right to 
Play. Wat we nog meer doen? Kijk op: 
run2day.nl/maatschappelijk-verantwoord

RUNFACTS RUNFACTS

CHOCOLADEMELK ALS SPORTDRANK
Goed nieuws voor chocoholics. Het drinken van chocolade-
melk na het sporten stimuleert spierherstel en spieropbouw. 
Vermoeide spieren nemen de koolhydraten en eiwitten uit 
chocolademelk beter op dan uit sportdrank. Na een korte 
training is water de beste dorstlesser. Een uur of langer 
geploeterd in de kou? Dan heb je die beker warme choco 
nodig én verdiend.

WINTERKLAAR
Wat is er mooier dan ’s ochtends als 
eerste je voetstappen zetten in een 
maagdelijk besneeuwd landschap? 
Maar wat is nu eigenlijk het effect 
van dat winterse weer op je hardloop-
prestaties?  
 
De temperatuur is nog niet het grootste 
probleem, want de optimale temperat-
uur voor de marathon is 7°C. Zelfs 
bij vorst nemen de prestaties maar 
beperkt af. Een groter probleem is 
de wind, want bij harde wind kan de 
gevoelstemperatuur 20°C lager zijn 
waardoor onderkoeling kan optreden.  
 
Het grootste risico loop je in de winter 
als het regent of sneeuwt. Zo zijn bij de 
marathon van Glasgow in de regen vele 
lopers uitgevallen met onder- 
koelingsverschijnselen terwijl het 12°C 
boven nul was! Magere mensen zijn het 
meest gevoelig voor onderkoeling. Doe 
een pet op en een sjaal om omdat meer 
dan 20 procent van de warmte verloren 
gaat via je hoofd! Draag bij wedstrijden 
een jasje of armwarmers die je weg 
kunt gooien, voor het geval de condi-
ties onderweg meevallen. 
 
Met onze calculator op hetgeheimvan-
hardlopen.nl kun je het effect van de 
temperatuur op je tijd zelf uitrekenen. 
 
Wetenschappers Hans van Dijk en 
Ron van Megen zijn fanatieke hard-
lopers en schreven het boek 'Het 
geheim van hardlopen'.

Van Tokio tot London en van New York tot Kopenhagen, elke wereldstad heeft 
een eigen running crew. Want hardlopen is leuk, maar samen hardlopen is nóg 
leuker. Delen is het nieuwe hebben en delen is vermenigvuldigen. Een endorfine-
kick in het kwadraat dus. Ook Run2Day heeft een running crew: de Running 
Junkies. Zij rennen elke week door de straten van Amsterdam en Den Bosch.  
facebook.com/runningjunkies

GROEN LOPEN

REN JE ZEN
Is hardlopen jouw manier om je hoofd leeg te 
maken? Of ploeter je je door elk rondje? Doe 
onderweg een paar meditatietechnieken en je 
komt helemaal zen thuis. Spiritueel leider en 
marathonloper Sakyong Mipham geeft tips hoe je 
van hardlopen nóg gelukkiger wordt. Je zelfver-
trouwen krijgt een boost en je vindt meer balans 
in je dagelijks leven. Zelfs Dolf Jansen wordt er 
rustig van... 
Running Buddha, Sakyong Mipham, ¤ 19,95

RUNNING CREW

RUN THE WORLD
Binnenkort een stedentrip gepland? Neem je hardloop-
schoenen mee en boek een sightjogging tour. Zo sla je twee 
vliegen in één klap: een workout én sightseeing tour ineen. 
Een fitte gids laat je de highlights zien en geeft tips voor 
leuke restaurantjes en cafés.

Hardlopen en yoga gaan heel goed samen: yoga kan helpen 
om blessures te voorkomen en je hardlooptechniek te ver-
beteren. Bij online yogastudio Ekhart kun je relaxed thuis 
op een matje een les volgen. Of je nu voor het eerst van de 
downward dog hoort of met twee vingers in je neus een 
hoofdstand doet, elke yogi kan een programma volgen. Je 
vindt ook video's speciaal voor yogi runners. Handig! 
ekhartyoga.com 

NAMASTÉ

Op globalrunningtours.com vind je een overzicht van 
twaalf steden. Staat je bestemming er niet bij? Google 
even, sightjogging is razend populair en in bijna elke grote 
stad is wel een organisatie of hardloper die een running 
tour aanbiedt.


