
Hans van Dijk 

2003 16:38.94 35:01.57 1:18:23 
2004 4:29.29 33:38.00 
2005 16:19.30 33:46.97 
2006 1:13:37 
2007 16:22.75 33:55.99 
2008 33:41.33 
2009 1:17:00 
2010 16:34.00 34:20.00 
2011 16:37.00 34:05.00 1:17:12 2:38:26 
2012 2:40:48 
2013 16:55.59 34:09.09 1:16:13 2:44:14 
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Het Geheim van Hardlopen 
Inspirerende voorbeelden 
Mede dankzij Het Geheim van Hardlopen kwamen we in 

contact met veel inspirerende masters. Een paar willen we 

in dit artikel nader voorstellen. Lees hieronderde verhalen 
over de Vlamingen Eddy Vierendeels en Peter De Vocht 

en van de Nederlanders Martien van der Hoorn en Marijn 

Michels. 

1. Eddy Vierendeels: de Vlaamse wonderloper 

Tijdens de Marathon van Eindhoven in 2013 werd de 1ste 
druk van 'Het Geheim van Hardlopen' gelanceerd. Hans 
en Ron hadden op 12 en 13 oktober een stand op de Ma-
rathon Expo, waar ze onder meer een wedstrijdje organi-

seerden wie het beste zijn tijd op de marathon kon voor-
spellen. Eén van de deelnemers vulde een tijd van 2:38 in 
op het formulier. Hans raakte aan de praat met deze loper 
en hoorde dat hij 61 jaar was! Al snel bleek dat hij Eddy 
Vierendeels heette en in 2012 daadwerkelijk deze feno-
menale tijd gelopen had in Eindhoven. Hans was diep on-
der de indruk en sprak meteen af om een stukje over Eddy 
te gaan schrijven. Via de mail hebben Eddy en Hans inmid-
dels een goed contact opgebouwd en kwamen we nader 

op de hoogte van het ongelooflijke levensverhaal van dit 
Vlaamse wereldwonder. 

Een geboren kampioen 

De geschiedenis van Eddy Vierendeels leest als een 
sprookje over een wonderloper. Eddy deed voor zijn 
50ste nooit aan sport! Hij is geboren op 7 november 1952 

en woont in Oetingen, België. Tijdens zijn schoolperiode 
(15-17 jaar) viel het wel op dat hij zonder training steevast 
bij de beteren behoorde als er gelopen moest worden. Hij 
werd dan ook regelmatig geselecteerd voor deelname aan 
loopnummers bij inter-scholen wedstrijden. 
Na zijn schooltijd heeft hij geen stap meer aan sport ge-
daan, totdat hij in 1985 voor een weddenschap aan de 
toog in zijn stamcafétje besliste om met enkele vrienden 
mee te gaan doen aan de '20 km van Brussel'. Zonder enige 
training liep hij daar 1:19! Het jaar erop kochten de vrien-
den loopschoenen en gingen ze 3 weken van te voren wat  

lopen in een nabij bos, met als resultaat 1:12. Daarna zijn 
de vrienden gestopt met lopen en gingen ze wat fietsen. 
Eddy ging dat ook gemakkelijk af en met name bergop kon 
hij de grote versnelling makkelijk rond krijgen. 

Vanaf de bank meteen kampioen! 

In 2002 volgde Eddy de trainingen van zijn zoon Pieter van-
af de bank op het atletiekterrein. Een bestuurslid van de 
atletiekclub Pajottenland vroeg Eddy om eens mee te trai-
nen. Eddy zocht zijn oude loopschoenen uit 1985 weer op 
en stond op een novemberavond in 2002 voor zijn eerste 
training (in fietskledij) op de atletiekbaan. Eddy kon met-

een mee met de beteren en hoorde iemand zeggen "dienen 
eenen hangt daar nog achteraan hoor", waarop iemand 
anders antwoordde "het zal niet voor lang meer zijn". Maar 
den Eddy bleef maar vastbijten en werd niet gelost. Sinds-
dien heeft hij de bijnaam van 'snellen Eddy'. Zijn enorme 
talent bleek onmiddellijk, want in 2003 werd hij meteen al 
Belgisch Kampioen op de 5 en de 10 km bij de M50! 

De prestaties van 'den snellen Eddy' 

Als wedstrijdatleet liep Eddy al in zijn eerste jaar tijden, 
waar de meesten van ons alleen maar van dromen. Zijn 
prestaties op de 5 km (16:38.94), de 10 km (35:01.57) en 
de halve marathon (1:18:23) waren meteen van een niveau 
dat gewone lopers nooit zullen halen, ook al trainen ze tot 
ze een ons wegen. Eddy is daarmee eens te meer een be-
wijs van de stelling dat talent de allerbelangrijkste factor is 
bij hardlopen. Zijn prestaties vormen tevens een bron van 
inspiratie en bewondering voor het legioen van 'gewone' 
hardlopers. De tabel en figuur geven een overzicht van zijn 
indrukwekkende prestaties. 

Het wereldrecord van Eddy op de 10 km is vetgedrukt 
weergegeven. Met de calculator van onze website www. 
hetgeheimvanhardlopen kan berekend worden dat de 
prestaties van Eddy vergelijkbaar zijn met tijden van 27:30 
op de 10 km en 2:08 op de marathon op 30 jarige leeftijd! 

Uit de grafiek blijkt dat ook de prestaties van Eddy zich 
weer keurig houden aan de formule van Pete Riegel met 
een machtsfactor van 1,07. De VO2 max van Eddy is uit-
zonderlijk hoog, volgens een recente test op de Universi-
teit van Gent zelfs 62,77 ml/kg/min. Wat een zegen moet 
het zijn om op je 60ste over zo'n motor te beschikken! 
Wat zit er nog meer in het vat? 

In de afgelopen 11 jaar heeft Eddy een indrukwekkende 
palmares opgebouwd. Zo werd hij 13 keer Belgisch Kampi-
oen op de 5 en 10 km, Europees Kampioen op de veldloop 
en verbeterde hij in 2013 het wereldrecord op de 10 km bij 
de M60 (34:09.09). 



Ron van Megen 

Palmares Peter De Vocht 111111111111111111 

Prestaties Peter De Vocht 11111~111111,~P 
1500 m 3000 m 5000 m 10.000 m Marathon 

M20 4:03.5 8:27.0 14:21.3 29:51.8 2:37:56 

M25 4:00.1 8:26.0 14:16.0 29:10.2 2:18:53 

M30 3:58.1 8:11.6 14:09.5 29:06.6 2:14:54 

M35 4:03.6 8:23.4 14:10.4 29:14.2 2:18:07 

M40 4:12.8 8:21.6 14:39.2 30:56.6 

M45 4:09.6 8:33.7 14:42.9 30:37.0 

M50 4:25.8 9:06.2 15:23.0 
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De vraag lijkt gewettigd of Eddy in de komende jaren in 
staat zal zijn om de wereldrecords van Ed Whitlock te eve-
naren of zelfs te verbeteren? Zelf is hij daar heel nuchter 

onder. Wel zitten de bezoekjes aan cafeetjes er niet meer 
zoveel in sinds hij atleet is geworden, maar na de training 
drinkt hij op de atletiekclub nog wel enkele glaasjes Trap-
pist of Carlsberg, wat zijn maatjes groene thee noemen. 
Eddy hoopt in de toekomst een gooi te doen naar het WR 
op de uurloop en zijn record op de 10 km nog scherper te 
stellen. Als hij geen blessures krijgt, droomt hij er ook van 
om het wereldrecord op de marathon bij de M60 (dat staat 
nu op 2:36:30) te verbeteren bij de marathon van Eindho-

ven. Wij zullen zijn prestaties in ieder geval nauwkeurig en 
vol bewondering gaan volgen! 

2. Peter De Vocht, wereldrecordhouder 
10 km bij de M50 (30:55!) 

Bij de introductie van Het Geheim van Hardlopen in 

Vlaanderen spraken we op de Antwerpen 10 Miles & Ma-
rathon Runners Expo met de Vlaamse masteratleet Peter 
De Vocht. We leerden hem kennen en waarderen als een 
vriendelijke en bescheiden man, die onze passie voor atle-
tiekprestaties deelt. We ontdekten dat hij al liefst 35 jaar 
op hoog niveau actief is en bovendien al sinds jaar en dag 
een eigen nieuwsbrief publiceert (die je kunt aanvragen via 
peter.devochtl@skynet.be), met daarin een schat aan inte-
ressante informatie over zijn eigen prestaties en nog veel  

meer atletieknieuws en statistieken. In dit stukje geven we 
een overzicht van zijn indrukwekkende loopbaan, met als 
hoogtepunt en climax de race waarin hij het wereldrecord 
op de 10.000 meter bij de M50 verbeterde tot een feno-
menale 30:55.16! 

Een Vlaamse reus bij de masters! 

Peter De Vocht werd geboren op 7 september 1960 en liep 
zijn eerste wedstrijd (die hij meteen won) op 15 augustus 
1968, dus nog voor zijn 8e verjaardag. Zijn atletiekloop-
baan omspant dus inmiddels meer dan 46 jaar en kent vele 
hoogtepunten. Zo heeft hij vanaf zijn 18e (dus inmiddels 
35 jaar achter elkaar!) de 5000 meter altijd gelopen rond 
de 14 - 16 minuten en de 10.000 meter altijd in 29 - 32 
minuten. De lijst van zijn 30 beste prestaties op de 5000 
meter eindigt met een langzaamste tijd van 14:27.92! De-
zelfde lijst op de 10.000 meter eindigt bij 30:14.29! 

De palmares van Peter is dan ook indrukwekkend, zoals de 
onderstaande tabel laat zien. Zowel bij de senioren als bij 
de M40, M45 en M50 behaalde Peter vele overwinningen, 
waaronder het Belgisch Kampioenschap op de 1500 m, 
5000 m, 10.000 m, halve marathon, hele marathon en de 
veldloop. 

Senioren 

M40 

M45 

M50 

35 jaar ijzersterk en onverwoestbaar! 

De reeks uitslagen van Peter is uniek: wij kennen niemand 
die 35 jaar consistent op zo'n hoog niveau heeft gepres-
teerd en bovendien met de jaren relatief steeds sterker 
wordt. In de onderstaande tabel hebben we een samen-
vatting gemaakt van de verbluffende reeks uitslagen. We 
moeten daar nog bij zeggen dat we voor de overzichtelijk-
heid de resultaten alleen per periode van 5 jaar hebben 
weergegeven, maar in werkelijkheid heeft Peter vrijwel 
ieder jaar op dit hoge niveau gelopen! (enkele perioden 
met blessures daargelaten). In de tabel zijn de Belgische 
records van Peter met geel aangegeven en zijn Wereldre-
cord met rood. Ook hieruit blijkt weer dat Peter met name 
bij de M40, M45 en M50 een absolute topper is geworden! 

Peter heeft een ongelooflijke reeks uitslagen staan op de 
10.000 meter. Op zijn 18e liep hij al 32:19, later verbeterde 
hij zich tot een PR van 29:06 en op zijn 50ste liep hij dus 
nog het Wereldrecord van 30:55! We hebben de reeks 

van al die jaren weergegeven in de onderstaande figuur. Je 
ziet in 1 oogopslag dat zijn tijden nauwelijks minder wor-
den met de jaren. Volgens de regressieformule zou hij per 
jaar gemiddeld maar 0,2 % achteruitgaan. In het Geheim 
van Hardlopen hebben we aangetoond dat dit voor nor-
male mensen 4 keer zo groot is! (0,8 % is) Peter slaagt er 

3x BK (10.000m en marathon) 

2x BK (halve marathon) 

9x BK (1500, 5000, 10.000, veldloop, halve marathon) 

7x BK (1500, 5000, 10.000, veldloop, halve marathon; 
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dus vooralsnog in om de tijd te verslaan. Overigens heeft 
hij onlangs een operatie aan zijn meniscus ondergaan, dus 
het is even afwachten hoe hij daarvan zal terugkomen. Pe-
ter hoopt dat hij in september 2015 weer in staat zal zijn 
om het Wereldrecord op de 10.000 ook bij de M55 aan te 
vallen (momenteel in handen van de Australiër Keith Ba-
teman met 31:51.86). Voor ons Nederlanders is het nog 
interessant om de vermelden dat op de wereldranglijst 
aller tijden op de 10.000 m bij de M50 Aart Stigter op een 
mooie 9e plaats staat met een prachtige tijd van 31:53.5. 

19 	24 	29 	34 	39 

leeftijd (jaar) 

44 	49 	54 

Aanval op het wereldrecord 10.000 meter (M50) 

In één van zijn nieuwsbrieven heeft Peter een bloedstol-
lend verslag geschreven van zijn aanval op het wereldre-
cord; we laten hem hieronder aan het woord: 
Op woensdagavond 08-09-2010 was het zover, daags na 
mijn 50ste verjaardag zou ik het wereldrecord aanvallen 
te Tessenderlo. Het zou de belangrijkste wedstrijd en het 
hoogtepunt uit mijn carrière moeten worden. Tweevoudig 

Belgisch kampioen Stefan Van Den Broek had zijn hulp als 
haas aangeboden; mijn ploegmakkers Kristof Nevelsteen 
en Jan Vangoidsenhoven zouden vanaf de zijlijn mijn sche-
ma van 74 seconden per ronde bewaken. Toen ik aan de 
baan arriveerde zag ik meteen de autobus met supporters 
van café Knoet en ook andere sympathisanten staan. Nu 
mocht ik al die sportliefhebbers niet teleurstellen! Ik ging 
samen met Stefan inlopen, waarbij we merkten dat het 
toch wel ietwat te krachtig waaide, het zou dus een zware 
dobber worden! 
Na het startschot zette Stefan zich op kop en ik nestelde 
mij in zijn foulee. De aanvangskilometers verliepen pro-
bleemloos, we liepen zelfs een aantal seconden uit op ons 
schema. De 3 km werd gepasseerd in 9:11 en de 5 km in 
een mooie 15:20. Dat liet het beste verhopen. De mede-
atleten in de wedstrijd maakten steeds vrij baan wanneer 
ik hen dubbelde, een knappe, sportieve geste waardoor 
ik geen tijd verloor. Vanaf de 7e kilometer begon ik het  

lastiger te krijgen. Ik voelde aan steken in de zij te krijgen, 
verdomme het was toch niet waar zeker. Noodgedwongen 
vroeg ik Stefan om vaart te minderen, maar ik liep nu rond 
of er een dolk in mijn zij was geprikt. De toeschouwers 
zagen me vertragen en moedigden me nog meer als tevo-
ren luide aan. Kristof en Jan zagen met lede ogen hoe we 
meer en meer op achterstand raakten, een nieuw record 

leek verder weg dan ooit. Bij de laatste kilometer had ik 7 
seconden achterstand, toen een toeschouwer riep "Peter, 
een wereldrecord lopen is afzien". De man had groot gelijk, 
ik zat wel stuk, maar had geen keus, het was alles of niets. 
De pijn verbijtend verloor ik geen extra tijd meer in de 
voorlaatste ronde. Bij de bel zag ik een tijd van 29:46 staan 

en diende dus de laatste ronde sneller te lopen dan 70 se-
conden, voor iemand van 50 die vergaat van de pijn geen 
evidentie. Stefan probeerde me op het goede sleeptouw te 
nemen, maar bij het ingaan van de laatste 200 meter lag ik 
nog steeds 4 seconden achter op het schema. Een ramp, de 
laatste 200 meter zou ik onder de 33 moeten lopen, oef ik 
ga het record op een haar na missen. In de allerlaatste rech-

te lijn zag ik de klok wegtikken richting de 30:56 en weg re-
cord. Ik beet nog eens op de tanden en wierp mijn lichaam 
door de fotofinish in een tijd van 30:55.16, een verbetering 
van 92 honderdsten van een seconde! Het was nipt en ik 
dank het aan het haaswerk van Stefan, de warme aanmoe-
digingen langs de kant en de sportieve atleten die plaats 
voor me maakten bij het dubbelen. Zo is een wereldrecord 
in een individuele sport toch een teamprestatie, waar ik de 
rest van mijn leven dankbaar op zal terugblikken! 

3. Het wonderjaar van Martien van der Hoorn 

Af en toe komt het voor in de sport: een jaar waarin een 
sporter onklopbaar is en alles wint wat er te winnen valt. 
Een bekend voorbeeld uit het verleden is de Keniaan Hen-
ry Rono, die in 1977 binnen 80 dagen alle 4 wereldrecords 

tussen de 3000 en de 10000 meter (inclusief de 3000 me-
ter steeple chase) verbeterde. In 2014 zagen we een ver-
bluffend voorbeeld in de masteratletiek: het wonderjaar 
van Martien van der Hoorn (M60). 
Het hele jaar door was Martien (18-03-1953) schier on-
klopbaar: hij werd 7 keer Nederlands Kampioen, 3 keer 
Europees Kampioen en 1 keer Wereldkampioen. Tevens 
verbeterde hij 7 keer een Nederlands Record en 4 keer een 
Europees record! 
In een eerdere column (http://www.prorun.nl/training/ar-
tikelen/martien-van-der-hoorn-een-leven-lang-topspor-
ter)  gaven we al een overzicht van de inmiddels meer dan 
40 jarige sportloopbaan van deze sympathieke masterat-
leet. Vandaag behandelen we de fenomenale prestaties in 
zijn wonderjaar 2014. 
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Voor de EK outdoor reisde Martien af naar Turkije, waar 
van 22 tot 31 augustus in Izmir de beste Europese masters 
streden om de titels. De temperatuur was daar boven de 
40 graden... De concurrentie was ook veel sterker, maar 
dat weerhield Martien er niet van om 'gewoon' weer 3 
keer te winnen. Bij de 1500 meter en de 2000 steeple nam 
hij meteen het initiatief en konden de andere atleten hem 
niet volgen. De 5000 meter werd een ware uitputtings-

slag, waarbij Martien in de laatste ronden weer de sterk-
ste bleek. 

Het ene record na het andere! 

Martien schitterde niet alleen bij de grote kampioenschap-
pen, maar ook bij de gewone baanwedstrijden in Neder-
land. Waar hij verscheen won hij niet alleen, maar lever-
de hij ook topprestaties. Zo verbeterde hij op 5 juni in 

 

NK en WK indoor(Apeldoom en Budapest) 

Het wedstrijdjaar begon voor Martien bij de NK Indoor in 

Apeldoorn op 15 en 16 februari. Met speels gemak won hij 
zowel de 800 als de 1500 en de 3000 meter bij de M60. 
Nadat hij op zaterdag de 1500 meter met overmacht had 
gewonnen, verbeterde hij op zondagochtend bij de 800 
meter "eventjes" bet Nederlands Record en het Europees 
Record. Een paar uur later liep hij op zijn gemak op de 3000 

meter mee met de koplopers van de M55, waarna hij in de 
laatste ronden ook hen achter zich liet en opnieuw een titel 
bij schreef. 
Een maand later liep Martien bij de WK Indoor in Buda-
pest tegen een zeldzame (in 2014 zelfs de enige) nederlaag 
op. In de zinderende finale van de 1500 meter werd hij in 
de eindsprint geklopt door de sterke Ier Bryan Lynch, die 
daarbij het wereldrecord verbeterde tot 4:26.62. Martien 
finishte overigens ook ruim onder het oude wereldrecord 
en verbeterde zijn eigen N R tot 4:28.15! 
Bij de 3000 meter was Martien als vanouds weer opper-
machtig en won hij met een nieuw NR in 9:57.18. 

NK Indoor in Apeldoorn (15-16 februari) 

Barendrecht het NR en het ER op de 2000 steeple. In au-
gustus verbeterde hij zelfs 2 NR's en ER's : de 1000 meter 
in Heiloo op 1 augustus en de 1500 meter in Utrecht op 
15 augustus. Het hoogtepunt van zijn seizoen was de wed-

strijd in Wageningen op 19'september, waar hij het NR en 
ER op de 800 meter verbeterde tot een indrukwekkende 
2:09.38! 

800 m 
	

le in 2:16.77 	 N R's outdoor 
1500 m 
	

le in 4:38.93 
	

800 m 
	

2:09.38 (tevens ER) 
3000 m 
	

le in 10:05.19 
	

1000 m 
	

2:50.68 (tevens ER) 

1500 m 
	

4:28.95 (tevens ER) 
WK Indoor in Budapest (24-30 maart) 

	
2000 st 6:48.46 (tevens ER) 

	

1500 m 
	

2e in 4:28.15 

	

3000 m 
	

le in 9:57.18 

NK en EK outdoor (Utrecht en lzmir) 

De NK outdoor werd dit jaar georganiseerd in Utrecht op 
14 en 15 juni. Martien had hierbij als doel om 4 afstanden 
te winnen, op zaterdag de 1500 meter en de 5000 meter 
en op zondag de 800 meter en de 2000 steeple. En zo ge- 
schiedde 	 Op zaterdag won Martien eerst met over-

macht de 1500 meter, waarna hij een paar uur later rustig 
meeliep met de koplopers van de M55 race, die hij in de 
laatste ronde breed lachend achter zich liet.... Op zondag 
vulde hij zijn medailleverzameling aan met 2 gouden plak-

ken op de 800 meter en 2000 steeple. 

NK outdoor in Utrecht (14 en 15 juni) 

	

800 m 
	

le in 2:18.10 

	

1500 m 
	

le in 4:40.85 

	

5000 m 
	

le in 17:30.97 

	

2000 st 
	

le in 7:22.09 

EK outdoor in Izmir (22-31 augustus) 

	

1500 m 	le in 4:42.36 

	

5000 m 	le in 17:40.66 

	

2000 st 	le in 6:53.96 

NR's indoor 

800 m 	2:16.77 

1500 m 4:28.15 

3000 m 9:57.18 

Bovenaan alle wereldranglijsten! 

Op de wereldranglijsten (http://www.athleticsrankings. 
net/rankings.php?gender=MEN&season=Outdoor&ye  

ar=2014) staat Martien inmiddels bovenaan bij alle afstan-
den tussen de 800 en de 3000 meter, inclusief de steeple. 

Wereldranglijst (stand per 01-10-2014) 

800 m 	le met 2:09.38 

1500 m le met 4:28.95 

3000 m le met 9:43.21 

5000 m 2e met 17:30.97 

2000 st 	le met 6:48.46 

Ook hieruit zien we weer dat Martien echt "hors-cate-
gorie" is en over een uitzonderlijk talent beschikt. Vooral 
zijn tijd op de 800 meter is van exceptioneel niveau. Vol-
gens de calculator van www.hetgeheimvanhardlopen.n1 
is de2:09.38 op 61-jarige leeftijd equivalent met een tijd 
van 1:44 op een leeftijd van 28 jaar! Dat komt dicht bij het 
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huidige wereldrecord van David Radusha (1:40.91)! Wat 
moet het heerlijk zijn om over zo'n motor te beschikken... 

Wat is het geheim van Martien? 
Dit jaar heeft Martien duidelijk anders getraind dan de 
afgelopen jaren. Hij heeft zijn auto de deur uit gedaan en 
doet nu alles met zijn mountainbike, door weer en wind. 
Zo fietst hij wekelijks naar de duinen, waar hij vervolgens 
blootvoets 5 keer in het zand bij de strandopgangen met 
hoge frequentie heen en weer over de duintoppen gaat. 
Inclusief het fietsen duurt zo'n training dan 2,5 uur. Toch 
ligt de nadruk bij zijn trainingen minder op omvang en 
meer op kracht, vooral van de kuitspieren die hij bij het 
fietsten en in het zand goed belast. Hij denkt dat de aan-
vullende fietstrainingen zeker bijgedragen hebben aan 
zijn goede prestaties 
We mogen er trots op zijn zo'n wereldtopper in Nederland 
te kunnen bewonderen! 

4. Marijn Michels: een sprinter die de 
NK Marathon wint! 

De NK Marathon in Amsterdam werd bij de M50 verras-
send gewonnen door Marijn Michels van Altis in een tijd 
van 2:52:16. Wat velen niet geweten zullen hebben, is dat 
Marijn in juni in Utrecht al Nederlands Kampioen op de 
baan geworden was op de `sprintafstanden' 400 meter 
en 800 meter. In februari had hij bij de NK Indoor in Apel-
doorn ook al de 800 meter gewonnen! 
Hoe is dit mogelijk, een sprinter die de N K Marathon wint? 
We maken kennis met een man van vele talenten. 

Wie is Marijn Michels? 

Marijn (21-10-1963) is pas in 2000 begonnen met hard-
lopen, aanvankelijk om als recreant mee te doen aan de 
halve marathon van Hoogland. In 2001 werd hij lid van 
Altis en liep hij zijn eerste marathon. Al snel bleek zijn 
veelzijdigheid: hij beschikt zowel over kracht, snelheid als 
uithoudingsvermogen en kan dus op alle afstanden goed 
uit de voeten. Inmiddels heeft hij een indrukwekkende lijst 
van PR's op alle afstanden van de 100 meter (12.81) tot en 
met de marathon (2:48:29)! 

Marijn als topatleet 
Bij de NK's heeft Marijn zich de afgelopen jaren gespeciali-
seerd op de 400 en 800 meter. Een keuze die wel logisch lijkt 
gezien zijn lengte en zijn krachtige reuzenpassen. Hij behaal-
de inmiddels 16 medailles op deze afstanden. Toch bleek 
hij door zijn talent en uitgekiende training ook in staat om 
topprestaties neer te zetten op de langere afstanden op de 
weg, zoals de halve en de hele marathon. Dit jaar behaalde 
hij de ultieme triomf door in Amsterdam de marathon onder 
moeilijke omstandigheden in de categorie M50 te winnen. 

NK's 2014 Marijn Miché~illa 

Plaats 	Afstand Tijd 	Medaille 
Indoor Apeldoorn 800 m 2:12.98 Goud 
Baan Utrecht 400 m 55.92 Goud 

Utrecht 800 m 2:12.85 Goud 
Weg Amsterdam 42.195 m 2:52:16 Goud 

Marijn als toptrainer 

Veel masteratleten kennen Marijn als de trainer (sinds 
2007) van de Altis-masters. Zijn indrukwekkende en war-
me persoonlijkheid en zijn zeer deskundige trainingen zijn 
de basis voor de successen van deze groep. Sinds jaar en 
dag maakt hij ieder half jaar een zeer uitgebreide spread-
sheet waarin voor alle atleten voor iedere dag het exacte 
trainingsprogramma is uitgedetailleerd. Dat programma 
bevat veel variatie en veel snelheidswerk, waar Marijn 
heilig in gelooft. Bij zijn baantrainingen put hij ook uit een 
schier onuitputtelijk reservoir aan oefeningen voor de co-
re-stability en loopscholing. 
De groep is sterk gegroeid en inmiddels hebben 12 atleten 
(waaronder mede-boegbeeld en veelvuldig NK Cees Stol-
wijk) meer dan 130 medailles behaald op NK, EK of WK. 
De hele groep draagt Marijn op handen en is geïnspireerd 
door zijn motto "passie, prestatie en plezier". Marijn stimu-
leert de baanatletiek en deelname aan NK, EK en WK. Hij 
is verheugd dat de Atletiekunie aan Altis de organisatie 
van de NK Masters in 2016 heeft toegewezen en is vast 
van plan om daar met de Altis-masters een groot succes 
van te maken. 

Marijn als topfysiotherapeut 
Marijn is in 1989 afgestudeerd als fysiotherapeut. Sinds 
1998 is hij werkzaam in het Fysiohuis. Elke dag fietst hij uit 
Amersfoort naar Bunschoten en hij heeft zijn hele leven 
veel aan sport gedaan. Door het sporten is hij zich steeds 
meer gaan verdiepen in het menselijke bewegen. Hoe komt 
het dat je sterker wordt door training en waarom krijg je 
soms toch blessures? Waarom gaat iemand door zijn rug? 
Dit zijn vragen die hem bezig houden. In 2008 hij ook afge-
studeerd als master in de manuele therapie, waardoor hij 
zijn eigen praktisch handelen kan koppelen aan de weten-
schap. In 2012 heeft hij ook de opleiding dry needling ge-
volgd. Inmiddels heeft hij in Bunschoten het Runninghuis 
als fysiotherapeutisch expertise centrum voor hardlopers 
opgezet. 

Je kunt het effect van de leeftijd op je eigen tijden bere-
kenen met onze calculator die te vinden is op www.hetge-
heimvanhardlopen.nl . Het boek Het Geheim van Hardlo-
pen is ook verkrijgbaar als e-book. 

Hans van Dijk en Ron van Megen 
www.hetgeheimvanhardlopen.n1 


