
Hardlopers
T I P S  V O O R  B E G I N N E N D E

Tips & tricks, sneller worden en een schema voor jouw eerste 5 kilometer!
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Welkom
Hey You! Wat super leuk dat jij gaat beginnen met hardlopen! In dit mini e-book deel ik mijn tips om

ofwel sneller te worden ofwel helemaal van scratch af aan te beginnen met hardlopen. Ik studeer

fysiotherapie, dat betekent dat ik enige kennis over het menselijk lichaam heb en met mijn 8 jaar hardloop

ervaring denk ik dat ik jou een heel eind op weg kan helpen. Het gaat er vooral om dat je plezier ervaart in

het hardlopen en dat je fit blijft natuurlijk! 

 

Hardlopen is ideaal als je alleen wilt (of in dit geval 'moet') sporten, het kost geen geld (oke op een paar

goede schoenen na) en je kunt het altijd en overal doen. En buiten dat het natuurlijk super fijn is om even

je energie kwijt te raken, kan hardlopen ook even een 'zen' momentje zijn waarop je even kan ontspannen

en weg kan glippen uit het moment. Een soort therapie. En ja, dat kan je pas als je wat vaker hebt

hardgelopen, want in het begin is het gewoon best moeilijk. En dat maakt helemaal niks uit, een beetje

uitdaging houd je scherp (en fit in dit geval!).

 

Heel veel lees, maar vooral ren plezier!

 

Maartje
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Tips
Ren in de ochtend, voordat je brein kan zeggen dat je er 'geen zin' in hebt.

 

Zorg voor een outfit waar jij je comfortabel in voelt en een legging die niet afzakt (anders ben je alleen

maar bezig met je broek ophijsen, terwijl je gewoon wilt rennen).

 

Wil je snel, ren dan met een up-beat playlist. Wil je ontspannen, ren dan zonder muziek, bij voorkeur door

het bos en luister naar het omgevingsgeluid.

 

Tegen verveling bij een wat langere loop, zet een podcast op! 

 

Ren niet elke keer hetzelfde rondje, maar wissel af. Het leukste aan hardlopen is dat je veel meer van de

wereld (lees: jouw omgeving/dorp) ziet. Door elke keer een nieuwe afslag te kiezen kom je nog eens op

plekken waar je normaal niet zou komen!

 

Neem altijd je telefoon mee, want stel dat je een nieuwe afslag hebt genomen en nog een en nog een.

Wellicht dat je de weg naar huis niet meer uit je hoofd weet. Gelukkig bestaat er zoiets al Google Maps en

ben je binnen no-time weer thuis!
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Tricks
Wees niet bang om te beginnen. De grootste stap is de eerste, die over de drempel naar buiten. Ga ervoor!

 

Zorg voor tempoverschillen, wissel wandelen af met joggen en versnellingen. Zo houd je het leuk, maar

ook haalbaar.

 

Vergelijk jezelf alleen maar met jezelf. En dan bedoel ik ook echt alleen maar met JOU! 

 

Wees niet te streng, iedereen heeft wel eens een dagje waarop het gewoon niet zo lekker gaat. So be it, je

bent wel weer lekker buiten geweest!

 

Als de zon schijnt, zorg dat je je goed insmeert. Volle zon en zweet is een gouden combinatie voor

verbranden. 

 

Zet een doel voor jezelf, dat kan een (virtuele) wedstrijd zijn, maar het mag ook iets veel simpelers zijn,

bijvoorbeeld een afstand die je per week of maand wilt lopen. Of misschien wel gewoon een aantal

minuten dat je per week naar buiten wilt om te bewegen. 

 

Beloon jezelf (en dan natuurlijk niet met een reep chocolade, alhoewel een stukje wel kan natuurlijk).

Zoek iets waar jij heel gelukkig van wordt en beloon jezelf als je een doel hebt gehaald.
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Sneller worden
 

Sneller worden, PR's (personal records) verbreken en die top tijd lopen op een strava segmentje om je

vrienden te verslaan. Hardlopen kan heel competatief worden en dat maakt het (vind ik) ook wel weer heel

leuk. Niks moet, maar stiekem die ene collega/vriend(in) verbazen over hoe snel je loopt is natuurlijk wel

leuk op z'n tijd ;-). Sneller worden kan alleen maar als je daadwerkelijk sneller gaat lopen in je trainingen.

Maar, dat kan je natuurlijk wel opbouwen en met kleine intervallen beginnen. Uiteindelijk is de truck dat

je het op korte afstanden zo vaak hebt gedaan, dat de lange afstanden vanzelf sneller gaan. 

 

Elke spier heeft verschillende soorten vezels, even kort gezegd: snelle en langzame spiervezels. Hoe

jonger je bent, hoe meer snelle spiervezels je hebt en naarmate je ouder wordt worden die vervangen door

langzame spiervezels. Maar toch kun je als je ouder wordt nog wel trainen om sneller te worden. Door te

trainen met een bepaalde trainingsprikkel kun je dus ervoor zorgen dat die langzame duurvezels worden

omgezet in snelle explosieve spiervezels. Om een beetje beeld te vormen bij dit fysiologische verhaal.

Neem een Usain Bold voor je: groot, gespierd en breed. En neem nu een Abdi Nageeye (Nederlandse

recordhouder op de marathon) voor je: slank en wel gespierd, maar op een hele andere manier. Dat het

verschil komt (onder andere) door de verschillende spiervezels die beide mannen hebben. 

 

Wil jij sneller worden? Dan moet je dus een beetje meer op Usain Bold gaan lijken ;-)
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Sneller worden - techniek
 

De manier van trainen zorgt er dus voor dat je sneller loopt, maar ik heb ook een paar handige tips

waardoor je jouw techniek iets kan aanscherpen waardoor je net iets efficiënter (met minder energie

dezelfde prestatie leveren) gaat lopen. Komt 'ie:

 

Zorg voor een optimale houding: bovenlichaam ontspannen, armen bewegen langs je lichaam naar

voor en achter (let op, ze gaan snel van links naar rechts!) en een middenvoetlanding (in plaats

van op je hakken, zoals je met gewoon wandelen doet). Zie afbeelding hieronder.

 

Zorg voor de juiste cadans. Cadans is het aantal stappen dat je per minuut zet. Als je een sprintje

inzet zou de ideale canans 180 zijn. Dit kan je trainen door touwtje springen, in het kader 'raar

maar waar' ;-)

 

Let op je ademhaling. Wat voor mij goed werkt is om één keer in te ademen (kort en krachtig) en

dan drie keer uit (kort en krachtig). Oefen maar eens 'droog', als je stil zit merk je dat je veel te

veel CO2 kwijt raakt, maar tijdens een versnelling is dat natuurlijk precies de bedoeling!

 

Slaap genoeg! Herstellen is het allerbelangrijkst als je in training bent. Nou, dat lijkt me prima te

doen toch ?!
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Sneller worden - training
 

Naast een goede techniek is de juiste training natuurlijk ook van belang als je sneller wilt worden.

Hieronder een aantal handige tips voor als je een 'sneller-worden' training wilt doen. Side note: sneller

worden duurt even, geef je lichaam de tijd om aan te passen en doe dus met regelmaat (zeg één keer in de

week) een 'sneller-worden' training. 

 

Een interval training; een training waarin je blokken versnellen afwisseld met 'joggen'. Het is de

grap om juist die 'pauzes' waarin je gaat joggen het tempo niet te veel laat zakken. Laat het precies

genoeg zakken dat je wel hersteld van de versnelling die je zojuist hebt gedaan, maar zorg wel dat

je hartslag hoog blijft.

 

Een heuveltraining, zoek een stukje bos of een brug op waar je op en neer kan rennen. Omhoog

versnellen, rustig naar beneden. Herhaal dat een aantal keer en je hartslag schiet omhoog!

 

Een piramide-loop. Loop een bepaald stuk of rondje de eerste keer relatief langzaam, en doe dat

rondje/stuk nu nog een keer maar dan sneller, herhaal dit 3-5 keer. 

 

Bouw rust in tussen de versnellingen. Tijdens je run moet je dus een aantal keer gaan versnellen,

maar zorg dat je daartussen ook 30-120s rust inbouwd om te herstellen. 

 

Versnel de laatste meters van je duurloop. 3x 20 sec maximaal sprinten met tussenpauzes van 30-

60 seconde is perfect om je lichaam nog even lekker moe te maken en sterker te worden.
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Hardloopschema
J o u w  e e r s t e  5  k m

5' inlopen

2' joggen

1' wandelen

3' joggen

30" wandelen

5' joggen

5' uitlopen

 

Week 1
Tra i n i n g 1 Tra i n i n g 2

5' inlopen

3' joggen

30" wandelen

4' joggen

30" wandelen

5' joggen

5' uitlopen

 

Tra i n i n g 3
5' inlopen

5' joggen

1' wandelen

5' joggen

1' wandelen

3' joggen

5' uitlopen

 

5' inlopen

2' joggen

1' wandelen

10' joggen

1' wandelen

2' joggen

5' uitlopen

 

Week 2
Tra i n i n g 1 Tra i n i n g 2

5' inlopen

3' joggen

30" wandelen

7' joggen

30" wandelen

7' joggen

5' uitlopen

 

Tra i n i n g 3
5' inlopen

5' joggen

30" wandelen

5' joggen

30" wandelen

5' joggen

5' uitlopen

 

'  = minuut

" = seconde

inlopen = een voor jou

comfortabel tempo om

warm te worden. Dit zal

in het begin wandelen

zijn en naarmate de

trainingen vorderen

langzaam joggen worden.

Dit geldt hetzelfde voor

uitlopen. 

 

Lege n da
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5' inlopen

10' hardlopen

30" wandelen

5' uitlopen

 

 

 

 

Week 3
Tra i n i n g 1 Tra i n i n g 2

5' inlopen

5x

30"versnellen

1' joggen

5' uitlopen

 

 

 

Tra i n i n g 3
5' inlopen

15' hardlopen

30" wandelen

5' uitlopen

 

 

 

 

Vanaf week 3 zit er een

verschil tussen inlopen en

hardlopen. Met inlopen

wordt bedoeld dat je op

een heel langzam tempo

gaat joggen. Met

hardlopen wordt bedoeld:

een comfortabel tempo

dat je voor een langere

periode vol kan houden.

Lege n da

5' inlopen

10' hardlopen

30" wandelen

5' uitlopen

 

 

 

 

Week 4
Tra i n i n g 1 Tra i n i n g 2

5' inlopen

7x

45"versnellen

1' joggen

5' uitlopen

 

 

Tra i n i n g 3
5' inlopen

18' hardlopen

30" wandelen

5' uitlopen

 

 

 

 

5' inlopen

12' hardlopen

30" wandelen

5' uitlopen

 

 

 

 

Week 5
Tra i n i n g 1 Tra i n i n g 2

5' inlopen

10x

1' versnellen

30" joggen

5' uitlopen

 

 

Tra i n i n g 3
5' inlopen

4 KM

30" wandelen 

5' uitlopen
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5' inlopen

15' hardlopen

5' uitlopen

 

 

 

 

Week 6
Tra i n i n g 1 Tra i n i n g 2

5' inlopen

5x

1' versnellen

30"' joggen

5' uitlopen

 

 

Tra i n i n g 3
5' inlopen

5 KM

30" wandelen

5' uitlopen

 

 

 

5 km hardlopen
Y O U  D I D  I T !
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Afsluiting
 

Dit was het mini e-bookje voor hardlopers. Ik hoop dat ik jou een beetje heb kunnen helpen in jouw

journal op hardloop-gebied. En dit is pas het begin! Nu wordt het alleen maar mooier, want vanaf 5 km kan

jij de wereld aan! Ik weet nog heel goed dat ik mijn eerste 5 km liep, samen met mijn moeder. Het rondje

achter mijn huis langs de weilanden. Het heeft jaren geduurd voordat ik langere afstanden ben gaan

trainen, want ik vond die 5 wel prima! Ik kende het rondje uit mijn hoofd, alle drempels, hobbeltjes en

bochten. 5 km is een geweldige afstand. Dus daarom vind ik het ook zo super tof dat ik jou heb mogen

inspireren om deze magische afstand te gaan lopen! 

 

Op de volgende pagina vind je een schemaatje, dat kan je printen en ophangen om je voortgang bij te

houden!

 

Kom je er niet uit of heb je vragen/opmerkingen over het schema of andere onderdelen uit het e-bookje.

Stuur mij dan gerust een mailtje of een berichtje via instagram!

 

Heel veel lees, maar vooral ren, plezier!

 

Maartje
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Hardloop trainingsschema
 

Week 1 Week 2 Week 3 Week 4 Week 5 Week 6
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"If you run, you are a runner. it doesn't
matter how fast or how far. 


