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In het Geheim van Hardlopen hebben we diverse achter-
gronden behandeld over trainingsleer. In dit artikel geven 
we een samenvatting van 3 onderdelen: de basisprincipes, 
de trainingsdoelen en trainingsvormen en looptechniek 
en aanvullende trainingsvormen. Allereerst gaan we in op 
de basisprincipes: 

1. Principe van belasting en herstel 
Een trainingsprikkel leidt in eerste instantie tot ver-
moeidheid en schade aan cellen en spieren. Na een 
herstelperiode zijn deze verschijnselen voorbij en 
zijn de cellen zelfs sterker geworden. In dit opzicht is 
de spierpijn die we voelen na een zware training een 
goed teken (pijn is fijn!). De cyclus van belasting en 
herstel moet WEL optimaal getimed zijn: de volgende 
trainingsprikkel moet aansluiten op het herstel van de 
vorige prikkel, waardoor een positieve spiraal bereikt 
wordt (supercompensatie). In de praktijk leidt dit tot 
een opzet waarin altijd `zware' en 'lichte' trainingen 
elkaar afwisselen. 

2. Principe van voldoende variatie en intensiteit 
Het is essentieel om een deel van de training uit te 
voeren op voldoende hoge intensiteit, zodat alle ener-
giesystemen ontwikkeld worden. Het is dus nodig om 
zowel veel omvang te trainen als een hoge intensiteit 
te bereiken. Om vooruitgang te boeken zijn juist inten-
sieve trainingen op hoog niveau verreweg het meest 
effectief. Bedenk tenslotte dat werkzame trainings-
prikkels altijd buiten de 'comfort zone' vallen, dus het 
is nodig om af en toe af te zien, ook in de training ('no 
pain, no gain') 

3. Principe van geleidelijke en consistente opbouw 
In de praktijk is het zaak om de trainingsbelasting lang-
zaam en beperkt (maximaal 5-10 procent per maand) 
op te voeren. Hier geldt: luister naar je lichaam! Het is 
verstandig om een bepaalde trainingsprikkel een week 
of zes vol te houden: in deze periode zal het lichaam 
zich aangepast hebben en het trainingseffect bereikt 
zijn. 

4. Principe van afnemende meeropbrengsten 
Naarmate we meer trainen, wordt het effect steeds 
kleiner. Wereldkampioenen moeten enorm zwaar 
trainen, zowel in omvang als in intensiteit, om nog een 
laatste verbetering van enkele seconden op de 10 km 
te bereiken. Het goede nieuws is wel dat er ook na 
jaren consistente training nog vooruitgang mogelijk, 
dikwijls worden de beste resultaten bereikt na 5-10 
trainingsjaren. 

5. Principe van specificiteit 
Bij een langeafstandsloper worden de beenspieren 
getraind en de arm- en borstspieren niet of in zeer be-
perkte mate. Voor een hardloper is het dus het beste 
om vrijwel altijd looptrainingen te doen. Krachttrai-
ning in een sportschool heeft minder waarde voor een 
loper tenzij deze specifiek gericht is op bijvoorbeeld 
rompstabiliteit. Het is natuurlijk wel altijd goed is om 
het lichaam niet te eenzijdig te ontwikkelen.  

6. Principe van periodisering 
De Nieuw Zeelander Arthur Lydiard ontwikkelde een 
cyclisch programma door het jaar, bestaande uit: 
Basisperiode van opbouw van conditie, waarin vooral 
de nadruk ligt op omvang 
Kwaliteitsperiode, waarin de omvang hetzelfde blijft 
en de intensiteit verhoogd wordt 
Aanscherpingsperiode, waarin de omvang minder 
wordt en de intensiteit zeer hoog 
Wedstrijdperiode, waarin de training sterk vermin-
derd wordt en alleen de snelheid onderhouden wordt. 
Rustperiode, waarin het lichaam zich kan herstellen 
waarna de volgende cyclus begint. 

7. Principes van reversibiliteit 
Het slechte nieuws hierbij is dat het effect van 
jarenlange serieuze training in betrekkelijk korte tijd 
van ziekte verloren kan gaan ('use it or lose it'). Een pe-
riode van een maand niets doen leidt al tot een flinke 
achteruitgang van de conditie (orde 10%). Het goede 
nieuws is dat training ook weer snel veel effect heeft. 
Ook hier geldt dat in een maand al weer een flinke 
verbetering mogelijk is. 

8. Principe van individualiteit en flexibiliteit 
Dit hangt samen met genetische en andere verschillen 
en de kunst is om te ontdekken welke aanpak voor jou 
het beste werkt. Pas de training aan op basis van de 
ervaringen. Doe dit voorzichtig zodat overtraining en 
blessures vermeden worden! In het algemeen is het 
verstandig om je natuurlijke sterke punten uit te nut-
ten ('go with your strengths') 

9. Principe van onderhoud 
Het is belangrijk om vooral de snelheid wel te blijven 
onderhouden. De omvang kan desgewenst geredu-
ceerd worden zonder al te grote consequenties. Je kunt 
dit gebruiken door in een wedstijdperiode de omvang 
sterk terug te brengen, zodat je steeds fris bent voor de 
wedstrijden. 

Deel 2, de 5 trainingsdoelen en de 
6 trainingsvormen 

Hieronder gaan we in op de vraag wat de beste trainings-
vormen en trainingsprogramma's zijn om je conditie te ver-
beteren? Intensiteit is hierbij de meest belangrijke factor. 
Je moet dus trainen met een hoge snelheid en een hoge 
hartslag (HR). Je moet wel eerst een stevige basis hebben 
opgebouwd! 

Trainingsdoelen 

1. Ontwikkelen uithoudingsvermogen en loopspieren 
Deze training moet bij voorkeur in een rustig tempo uit-
gevoerd worden, orde 70% van de VO2 max en de HR 
max. Op deze wijze kan de training langdurigvolgehou-
den worden (uren) en is het risico op blessures beperkt. 

2. Opbouw lactaatweerstand/tempohardheid 
Deze training moet uitgevoerd worden met een hoge 
intensiteit, orde 85-90% van de VO2 max en HR max. 
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Dergelijke trainingen kunnen slechts gedurende be-
perkte tijd volgehouden worden (orde 5 minuten tot 

maximaal 1 uur). 

3. Verhogen aerobe capaciteit/V02 max 
Hiervoor moeten we trainingsprikkels geven in de 
buurt van de VO2 max en HR max (orde 90-100%). 
Deze trainingen kunnen alleen in de vorm van interval-
len volgehouden worden (orde enkele minuten, afge-
wisseld met lage intensiteit voor herstel) 

4. Verhogen anaerobe capaciteit/snelheid 
Dit kan alleen met zeer snelle en korte intervallen, 
waarbij de HR max bereikt wordt en de intensiteit bo-
ven 100% van de VO2 max uitgaat. De snelheid zal bij 
deze trainingen dus hoger moeten zijn dan die van de 
3000 meter. 

5. Verhogen loopefficiency 
Het gaat hierbij om factoren als paslengte, pasfrequen-
tie, loopstijl (onder meer verticale beweging, armbewe-
ging) en zaken als de mate van vering van de Achilles-
pees en de voetboog. 

Trainingsvormen 

1. Duurloop 
De korte duurloop (orde 1 uur) is niet zeer belastend 
en kan daarom dagelijks gedaan worden. In de voorbe-
reiding voor de marathon is het wenselijk om wekelijks 
een lange duurloop (orde 2,5-3 uur of 25-35 km) op te 
nemen in het programma. Het tempo bij de duurloop is 
beperkt tot 60-70% van de HR max, de omvang ligt in 
de orde van 10-15 km per dag. 

2. Tempo-wisselloop 
Afwisselend worden snelle blokken (tempo van 85-
90% van HR max) en rustige blokken (tempo 60-70% 

HR max) gelopen. De omvang van de snelheidsblokken 
kan variëren van 2 km tot 5 km of meer, het herstel is in 
dezelfde orde of korter, afhankelijk van het herstel van 
de HR (tot 70-75% HR max). Deze trainingen zijn rela-
tief belastend en zullen dus niet meer dan 1 of 2 keer 
per week worden uitgevoerd. 

3. Climaxloop 
Begonnen wordt in een rustig tempo (60-70% HR max) 
en gedurende de training wordt het tempo langzaam 
opgevoerd zodat de laatste km de HR max wordt be-
naderd. De omvang is 10-15 km. Deze trainingsvorm is 
weinig belastend en kan dagelijks uitgevoerd worden, 
maar bevat toch ook prikkels voor de lactaatweer-
stand. 

4. Intervaltraining 
De middel intensieve intervallen (niveau 90-100% VO2 
max en H R max) zijn geschikt voor de verhoging van de 
aerobe capaciteitNO2 max en omvatten meestal her-
halingen van afstanden van 800, 1000 en 1200 meter. 
De hoog intensieve intervallen (niveau boven de 100% 
VO2 max en tot 100% HR max) zijn gericht op het ver-
hogen van de anaerobe capaciteit/snelheid en omvat-
ten meestal herhalingen van afstanden van 200 tot 
400 meter. De totale omvang van de intervaltraining 
is altijd beperkt (orde 4 tot 6 km snelheidswerk) en de 
herstelperiode kan bepaald worden op basis van her-

stel van de HR (tot 70% HR max). Dergelijke trainingen 
zijn zwaar en kunnen slechts 1 of 2 keer per week uitge-
voerd worden. 

5. Foniek 
Deze trainingsvorm is in feite een op speelse wijze uit-
gevoerde snelheidstraining. Het wordt traditioneel uit-

gevoerd in de natuur, waarbij gebruikt gemaakt wordt 
van heuvels en zand om stukken snelheidswerk af te 
wisselen met herstelperioden. De omvang is in de orde 
van 1 uur en de intensiteit varieert sterk van 50% van 
H R max tot 100% van HR max. 

6. Heuveltraining 
Dit is een bijzonder effectieve trainingsvorm omdat de 
zwaartekracht meehelpt als belasting. Je merkt dat aan 
de HR, die bij een heuveltraining snel de HR max be-

reikt. Een ander voordeel is dat het de enige loopspeci-
fieke krachttraining is. 

Samenvattend is het van groot belang is om zeer gevari-
eerd te trainen en ervoor te zorgen dat alle energiesyste-

men voldoende geprikkeld worden. Om sneller te worden 
is het allerbelangrijkste om ook voldoende snelheid te trai-

nen. Zorg ervoor dat je voldoende herstelt van de trainin-
gen, zodat je fris aan de volgende training kunt beginnen 
en die weer hoge intensiteit kunt uitvoeren. 

Deel 3, looptechniek en aanvullende 
trainingsvormen 

Hardlopen lijkt geen technische sport, zoals schaatsen of 
zwemmen. Iedereen kan van nature hardlopen en ieder-
een kan er voldoening uithalen. Toch zien we een groot 

verschil tussen de soepele tred van topatleten als Haile 
Gebreselassie of Tirunush Dibaba en het zwoegen en 
stampen van sommige joggers. 

Wat is het geheim van een goede looptechniek? 

In de literatuur worden vele meningen verkondigd en loop-
stijlen aanbevolen. Bij de grote kampioenschappen zien 
we ook onder de toplopers veel verschillende stijlen. Ke-
nenisah Bekele loopt soepel als een gazelle, maar Alberto 
Salazar was bekend om zijn `shuffle'. Paula Radcliffe heeft 
haar merkwaardige hoofdschudden als handelsmerk. Er 
blijken dus vele loopstijlen effectief te zijn en het is niet 
zonder meer duidelijk welke nu de beste is. 

De 6 onderdelen van een goede looptechniek 

1. Armbeweging 
De armen moeten de loopbeweging ondersteunen. 
Zwaai de armen vooral actief naar beneden om de 
afzet te ondersteunen en snelheid te maken. Zorg er 
verder voor dat de armen en handen ontspannen blij-

ven en dat de armen de borst niet kruisen, maar min of 
meer evenwijdig aan het lichaam blijven. 

2. Voetlanding 
Het landen op de hiel moet zoveel mogelijk vermeden 
worden omdat dit een remmende werking heeft. Bij 
landing op de middenvoet wordt de veerwerking van 
de achillespees en van de boog van de voet beter be-
nut. Hierdoor wordt een groter deel van de energie 
van de landing terug gewonnen en is de loopefficiëntie 
dus groter. De voet moet bij voorkeur precies onder 
het zwaartepunt van het lichaam terecht komen bij de 
landing. Als de voetlanding optimaal wordt uitgevoerd 
lijkt het alsof je heel licht en soepel op je tenen loopt: 
vergelijk het met lopen op een veld met eieren of op 
een dunne ijsvloer. 



3. Voetafzet 

Lange afstandslopers kennen 2 loopstijlen: de `zit-
tende' stijl ('shuffle') en de `krachtstijl' ('power stride'). 
Veel lopers gebruiken de shuffle op de marathon en 
de power stride op de kortere (baan) afstanden. Bij de 
shuffle zijn de knieheffing en de verticale beweging 
minimaal. Je maakt daarbij relatief korte, snelle pas-
sen, die weinig energie kosten. Bij de power stride zijn 
de knieheffing en de verticale beweging veel groter. Je 
helt daarbij iets naar voren en de ondersteuning door 

de armbeweging is duidelijk groter. Je maakt daarbij 
relatief grote passen die, in combinatie met een hoge 
frequentie (cadans of ritme), een hoge snelheid ople-
veren. De power stride kost meer energie en kun je dus 
minder lang volhouden. 

4. Pasfrequentie en paslengte 
De pasfrequentie moet hoog zijn, in de orde van 180-

200 stappen per minuut of spm. Wen je in de training 
aan om snelle stappen te maken en check de frequen-
tie met een footpod. 

De paslengte moet zo groot mogelijk zijn, omdat je 
loopsnelheid bepaald wordt door het product van 
pasfrequentie en paslengte. Omdat een sterke voor-
waartse afzet kracht kost, kun je een grote paslengte 
slechts beperkte tijd volhouden. Je zult dus zien dat je 
paslengte relatief groot is op de korte afstand en rela-
tief klein op de marathon. Het vergroten van de pas-
lengte is minder eenvoudig dan het vergroten van de 

pasfrequentie, maar wel heel belangrijk om voldoende 
snelheid te maken. Heuveltraining kan hierbij helpen, 
omdat de enkel- en beenspieren hierdoor sterker wor-
den. 

5. Houding 
Probeer goed rechtop te lopen, zonder hellingen naar 
links of rechts of teveel voorover of achterover. Bij de 
power stride ga je vanzelf iets voorover hellen. Bij heu-
vels hel je ook vanzelf iets voorover. Heuvelop maak je 
iets kleinere passen en heuvelaf grotere, maar in beide 
gevallen hou je de pasfrequentie hoog. De armen on-
dersteunen de loopbeweging heuvelop en volgen de 
loopbeweging heuvelaf. 

6. Ademhaling 
Let op een goede buikademhaling en probeer opper-
vlakkig ademen te vermijden. Het ademritme volgt 
vanzelf de pasfrequentie. Bij een rustige training zul 
je een 1-4 ritme aanhouden (dus één keer ademen 
per vier passen), bij toenemende snelheid stijgt het 
ademritme naar 1-3 en uiteindelijk naar 1-2. Efficiënt 
ademhalen is belangrijk omdat bij een wedstrijd tot 

10 % van de VO2 max gebruikt kan worden door de 
ademhalingsspieren. 

Loopscholing 

Hoe leer je nu een goede looptechniek? Het is lastig om 
je natuurlijke loopstijl te veranderen. Bij atletiekvereni-
gingen krijg je hiervoor loopscholing. Die bestaat uit een 
aantal onderdelen die erop gericht zijn om je looptechniek 
te verbeteren en te ontwikkelen (zie de box). Aspecten zijn 
hierbij coërdinatie, flexibiliteit, kracht en snelheid. Vele 

herhalingen, deels op wedstrijdsnelheid, zijn noodzakelijk 
om een goede looptechniek in te slijpen en fouten te ver-
beteren. Een trainer kan je hierbij goede tips geven. 

Onderdelen loopscholing 

✓ Triplings/Skippings/Pullings 

✓ Knieheffen/hakken-billen 

✓ Springen/huppelen/loopsprongen 

✓ Achterwaarts en zijwaarts lopen 

✓ Steigerungen 

Rek- en strekoefeningen 
De beenspieren moeten zich tijdens het lopen vele malen 
samentrekken. Om chronische verkorting van de spieren te 
beperken is het goed om regelmatig rek- en strekoefenin-
gen te doen. In diverse handboeken en bij goede trainers is 
een heel scala aan rek- en strekoefeningen bekend voor de 
relevante spieren, pezen en gewrichten, zoals enkel, been, 
heup, buik, rug, armen en schouders. Vele hardlopers zijn 
hier te nonchalant in en verwaarlozen dit onderdeel. Maar 
dit is niet verstandig. Het kan leiden tot verlies aan flexibi-
liteit en een verhoogd risico op blessures. 

Aanvullende trainingsvormen 
Krachttraining in een sportschool wordt door vele lopers 
gezien als een zinvolle aanvulling van de looptraining. Men 
beoogt hiermee onder meer de versterking van diverse 
spiergroepen en blessurepreventie. Een alternatieve vorm 
van krachttraining is de heuveltraining, die als voordeel 
heeft dat het een meer specifieke looptraining is. 
Andere aanvullende trainingsvormen die wel gebruikt 
worden zijn fietsen, zwemmen en langlaufen bijvoorbeeld. 
Hiervoor geldt dat deze trainingen minder voldoen aan het 
principe dat de training zo specifiek mogelijk gericht moet 
zijn op de loopbeweging zelf. Wel zijn dit uitstekende al-
ternatieven om de conditie te onderhouden in perioden 
van blessures en om een eenzijdige ontwikkeling van het 
lichaam te beperken. 

Mentale training 
Hoewel hardlopen bij uitstek een fysieke sport is, heeft het 
toch zin om ook aandacht te besteden aan het trainen van 
onze geest. Tijdens een wedstrijd begint het op een bepaald 
moment toch pijn te doen en moeten we onszelf dwingen 
om door te gaan. Een goede wedstrijdmentaliteit en het 
vermogen om `diep' te gaan, kan van grote invloed zijn op de 
prestatie in een wedstrijd. Sommige lopers zijn in staat om 

onder de druk van een wedstrijd het beste uit zichzelf naar 
boven te halen, terwijl anderen door de zenuwen bevangen 

worden en minder presteren dan in de training. 

Mentale training 

✓ Ontwikkel je zelfvertrouwen 

✓ Stel realistische en ambitieuze doelen 

• Bereid je wedstrijdstrategie voor 

✓ Focus op de wedstrijd en je prestatie 

.f Beheers je zenuwen 

✓ Visualiseer van te voren de race 

✓ Wees fanatiek 

✓ Geef nooit op 

✓ Leer van je fouten en prestaties 

Je kunt het effect van alle aspecten op je eigen 
tijden berekenen met onze calculator op 
www.hetgeheimvanhardlopen.nl  
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