
ONDERGROND HEEFT 
EFFECT OP JE TIJD! 
Diverse lezers hebben ons gevraagd 
hoeveel langzamer je gaat als je in de 
duinen of in het bos loopt. Hoeveel 
tijd verlies je bij niet-ideale omstan-
digheden, zoals bij een cross? 
De snelste tijden loop je op lange, 
rechte asfaltwegen en op een kunststof 
atletiekbaan. Het oppervlak is dan hard 
en vlak. Dat loopt lekker! Ervaren lo-
pers weten dat het een flink verschil 
kan maken als een parcours veel 
bochten heeft, als je over klinkers 
of bosgrond loopt of zelfs door het 
duinzand moet ploegen. Op een 
bochtig parcours en op klinkers ben 
je al snel 1 procent langzamer. Op 
bosgrond zo'n 5 procent. Mul zand 
vertraagt je zelfs met 40 procent! Als 
je op de weg de 10 km in 50 minuten 
loopt, doe je er op een bosparcours 
dus al gauw 2,5 minuut langer over. Je 
merkt dit ook meteen aan je hartslag, 
die dan duidelijk hoger is dan normaal. 
Bovenstaande geldt voor een vlak par-
cours met ideaal weer. Snelheidstips: 
draag voor een betere grip trail-
schoenen bij een cross of duinloop 
en spikes op de baan. Pas verder je 
tempo aan de omstandigheden aan. 
Wat voor tempo kun jij aan? Dat kun je 
berekenen met de handige calculator 
op www.hetgeheimvanhardlopen.nl. 
Geniet - in het juiste tempo - van de 
natuur! 

Wetenschappers Hans van Dijk en 
Ron van Megen zijn fanatieke hard-
lopers en schreven het boek 'Het 
geheim van hardlopen'. 
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