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Als we naar het looppatroon van de (recreatieve) lopers kijken, dan zien we een aantal veel 
voorkomende inefficiënte patronen. Hoe kunnen we als trainer de lopers bewuster maken van hun 
looppatroon en vooral: hoe kunnen we ze leren om efficiënter te lopen, zodat de kans op blessures 
kleiner wordt? In deze workshop worden de meest voorkomende inefficiënte looppatronen 
behandeld en laten we je zien hoe je als trainer je lopers bewust kunt maken van hun 
aandachtspunten. Vervolgens gaan we aan de slag om deze leerpunten te verbeteren. 

Kinetische ketens 
Een voorbeeld: als een klein kind een bal gooit, gebruikt hij alleen z’n hand en komt de bal niet ver, 
vergelijk dit eens met een honkbalpitcher: die gebruikt z’n hele lichaam. Waarom? Hij zet z’n hele 
lichaam in om voorspanning te creëren om die energie vervolgens af te geven aan de bal. Deze 
bewegingsenergie noemen we kinetische energie. Kinetische energie wordt geabsorbeerd, 
opgeslagen en afgegeven langs lijnen (ketens) in het lichaam. Deze kinetische ketens bestaan uit 
gewrichten, pezen, spieren, ligamenten en fascie (bindweefsel). Hoe sterker, flexibeler, mobieler en 
in balans de ketens zijn, hoe makkelijker de energie kan stromen. Kijk maar eens naar topatleten: het 
lijkt alsof lopen vanzelf gaat! 
 
Vergelijk de kinetische keten met een brandslang: binnen gezonde kinetische ketens stroomt de 
energie als water door een brandslang en zorgt voor maximale energieafgifte. Zit er een knik in de 
slang of is de slang lek, dan stagneert de waterstraal en gaat er energie verloren. Het lichaam gaat 
compenseren en de kans op blessures is groot. Het is dus belangrijk om de kinetische ketens sterk, 
mobiel, flexibel en in balans te houden of te maken.         
 

Je bent zo sterk als je zwakste schakel! 
 
 
 

   
 
Kinetische ketens     Het lijkt geen energie te kosten 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Kinetische ketens in de hardloopcyclus 
 

 
 
In de hardloopcyclus is er een aantal kinetische ketens dat zorgt voor het absorberen van de energie 
(bij de landing), voor stabiliteit (in de standfase) en het opslaan en afgeven van de energie in de 
zwaaifase. Als we kritisch kijken naar onze lopers, dan zien we een aantal veel voorkomende 
verstoringen (zwakke schakels) in deze kinetische ketens. Hieronder behandelen we de meest 
voorkomende zwakke schakels. 
 
Algehele houding 
Computeren, autorijden en uren achter het bureau zitten zijn niet bevorderlijk voor een goede 
lichaamshouding. Bil- en buikspieren hoeven nauwelijks meer te werken, schouders en hoofd buigen 
steeds verder in de computer en telefoon. Een goede lichaamshouding is niet alleen voor hardlopers 
belangrijk om blessures te voorkomen, ook in het dagelijks leven heb je veel profijt van een juiste 
houding. Maak je lopers bewust van hun lichaamshouding! De bodyscan is een goede manier voor de 
bewustwording: 
- Balans op je voeten 
- Ontspannen knieën 
- Optimale strekking (rolfluitje) 
- Ontspannen hoofd, nek en schouders 
- Afvlakken van je onderrug (emmer met water). 
 
Rompstabiliteit 
De meest voorkomende inefficiëntie bij het hardlopen komen vanuit het bekken, de billen, 
buikspieren en de onderrug.  
 
Zittende loop 
Omdat we over het algemeen te veel zitten, kunnen de heupbuigers verkort zijn: de heup kan niet 
meer goed strekken (nodig voor o.a. de achterzwaai) met als gevolg een typische zittende loop. De 
heupbuigers zijn de connectie tussen onder- en bovenlichaam, dus een van de belangrijkste spieren 
in de gehele kinetische keten! 
 
Oorzaak?  O.a. verkorte heupbuigers (iliopsoas) 
 
Oefeningen: 
Check bij je lopers of onderstaande oefeningen makkelijk gaan, of dat de heupbuigers te kort zijn. 
o Uitvalspas (evt. met knie achterste been aan de grond), bekken naar voren duwen, bovenlichaam 

rechtop houden en rug afgevlakt. 
o Moeilijker: armen gestrekt omhoog zijwaarts buigen (naar de kant van het voorste been) 
o Hele keten oefening in 2-tallen en (medicine)bal:  

Naast elkaar staan met tussenruimte, bal gestrekt boven hoofd houden, uitstappen met 
linkerbeen, bal van boven naar rechts boven het hoofd doorgeven. (Andere persoon stapt uit 
met rechterbeen en pakt bal links aan met gestrekte armen). En v.v. Let op! Bal met 2 handen 
blijven vasthouden! 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
Hipdrop 

 
Het bekken zorgt voor stabiliteit in de keten. Vooral in de 
landings- en standfase moet er veel kracht (3 – 4x het 
lichaamsgewicht) worden geabsorbeerd en opgeslagen 
worden. Is deze schakel niet sterk genoeg, dan zakt de heup 
van het standbeen naar buiten, de knie valt naar binnen en de 
heup van het zwaaibeen zakt naar beneden. Er wordt veel 
energie verspilt! 
 
Oorzaak? Zwakke romp- en (voornamelijk) bilspieren. 
 
 
 

 
Oefeningen: 
Check bij je lopers wat de stand van bekken en knieën is in de volgende oefeningen: 

o Check bekkenstand bij oefening Superman of Brug. Blijft de heup recht staan of trekt de 
heup scheef bij de oefening? 

o Op 1 been staan (beginners) of eenbenige squat (gevorderden). Blijft de knie stabiel of valt 
hij naar binnen? 

o Bilspieren check: hand op je billen en 1 voor 1 aanspannen. Lukt dit of is de bilspier niet te 
activeren? 

o Versterken: op 1 been (en v.v.) staan en andere been 90 graden gebogen naar achteren 
bewegen (donkeykick). Bewust eerst bilspieren aanspannen! 

o Versterken: op 1 been (en v.v.): 5x kort been voorwaarts strekken, 5x zijwaarts, 5x pendel, 5x 
achterwaarts, zonder tussentijds de voet aan de grond te zetten. 

o Vliegtuig maken en (moeilijker) heup twisten van boven naar beneden. 
o Loopbeweging maken op 1 been (en v.v.) bovenlichaam gestrekt naar voren brengen. 

Moeilijker: grond aantikken. 
 
Storende rotatie bovenlichaam 
Een belangrijke kinetische keten bij hardlopen loopt diagonaal door het lichaam. Deze keten werkt 
optimaal als sterke schuine buikspieren de (tegenovergestelde) rotatie van het bovenlichaam goed 
begeleiden en de onderrug voldoende mobiel is, zodat voorspanning kan worden opgewekt en 
energie constant kan blijven stromen. 
 
 

                   
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Maar al te vaak zien we een te grote rotatie in het bovenlichaam (schouders).  
Energie wordt verspild naar links en rechts terwijl de loopbeweging naar voren is.  

 
Oorzaak? (o.a.) Zwakke schuine buikspieren en immobiele onderrug 
 
Oefeningen voor mobiliteit schouders en onderrug: 
Zijn de lopers stijf in hun (onder)rug en is er beperkte mobiliteit in de schouders, besteed hier dan 
eerst extra aandacht aan! 
o Loszwaaien van schouders (goed langs het oor omhoog!), links- en rechtsom 
o Losmaken van de schouders: pak stok vast aan de uiteinden en probeer de stok over het hoofd 

naar achteren te brengen. 
o Losmaken onderrug: rug hol en bol maken, cirkels draaien met (alleen) de heupen, 1 been 

voorlangs naar links zwaaien, beide armen gestrekt naar rechts bewegen. 
 
Oefeningen voor sterkere schuine buikspieren: 
o Op de grond zitten, knieën gebogen, voeten gekruist voor je op de grond, links en rechts grond 

aantikken. Moeilijker: met voeten van de grond en/of met medicine bal. 
o Hele keten oefening in 2-tallen en (medicine)bal:  

Naast elkaar staan op ca 1 meter afstand, op 1 been staan, andere been 90 graden gebogen. Bal 
met gestrekte armen diagonaal overgeven in de loopbeweging (been van achter- naar voor 
bewegen). Wisselen van kant en been. 

 
 
Inefficiënte  arminzet  
Boksen, kindje wiegen, tasjesarmen, opgetrokken schouders: een paar inefficiënte manieren waarop 
armen worden gebruikt bij het hardlopen. Maar wat is nu de juiste arminzet? Voorspanning in de 
keten wordt opgebouwd in de achterzwaai, met de voorwaartse beweging komt de energie vrij. Een 
actieve arminzet zorgt voor een hogere snelheid! 
Ellebogen 85-90 graden, polsen vlak, vingers ontspannen (vlindertje). Hand gaat van heuphoogte 
(jaszak) ontspannen naar schuin naar voren (voetbal), maar niet voorbij de ‘ritssluiting’.  
 
Oefeningen: 
Focus tijdens het ‘droogoefenen’ telkens op een ander facet van de arminzet en bouw het langzaam 
op.  

o Oefening op de plaats de armzwaai oefenen ahv bovenstaande uitleg. 
o Ca 15 meter uitzetten: alleen 1 armzwaaien, andere langs het lichaam houden, vice versa en 

daarna met beide armen (bewustwording)  
o Balansoefening op de plaats, 1 voet achter de andere voet plaatsen en actief de armen 

bewegen 
o Drumoefening: oefening om vanuit hele schouder en niet alleen vanuit de ellebogen te 

werken: sla met zijkant hand op de drums, die op heuphoogte zitten. Oefening uitvoeren op 
tempo aangegeven door klappen of tellen (1,2,3,4). 

 
 
  



 
 
 
Landing voor lichaamszwaartepunt 
 

 
Bij een voetlanding voor het lichaamszwaartepunt wordt de impact van de landing (3-4 x lichaams-
gewicht) volledig opgevangen door het onderbeen en niet verdeeld over de hele keten. Dit remt niet 
alleen af, maar zorgt ook voor een veel langer grondcontact. Dit gaat ten koste van de snelheid en 
vergroot de kans op blessures. 
 
Oorzaak?  (o.a) Te lage pasfrequentie 
 
Oefeningen: 
Laat je lopers verschillende pasfrequenties en paslengtes ervaren.  
o Door pylonen lopen met verschillende tussenruimtes. Beginnen met kleine pasjes gevolgd door 

steeds grotere passen. Zorg voor minimaal 4x dezelfde tussenruimte per pylonenreeks. Ook van 
groot naar klein laten lopen. 

o 1 Minuut de passen tellen: de optimale frequentie ligt tussen de 175 – 180 passen per minuut. 
Variatie: 5 passen erbij, 5 passen eraf, voel het verschil. 

o Lopen met metronoom of muziek met 180 BpM. 
 
 
En tot slot:  
 
Oefeningen voor hele keten 
In 2-tallen 
o Tegenover elkaar staan, uitstappen, bal boven hoofd overgeven of -gooien. Ook met andere 

been uitstappen. 
o Omdraaien met ruggen naar elkaar toe en achterwaarts uitstappen, bal bovenhands overgeven 

of – gooien. 
o Naast elkaar staan met tussenruimte, bal met gestrekte armen voor je houden en doorgeven van 

links naar rechts en v.v. Goed doorstrekken! 
Moeilijker: rechterbeen over linker, bal van links naar rechts doorgeven (andere persoon zet 
linkerbeen over rechter en geeft van rechts naar links door). Ook vice versa. 

o Naast elkaar staan met tussenruimte, bal gestrekt boven hoofd houden, uitstappen naar links 
met linkerbeen, knie buigen, bal van rechts naar links boven hoofd doorgeven. (Andere persoon 
zet rechterbeen naar rechts en geeft van links naar rechts door). Ook vice versa. 

 
 
Individuele oefeningen: filmpje versterkende ketenoefeningen: 
https://www.youtube.com/watch?v=qUazO-c6LL0&feature=youtu.be 
 
 
 
 
 
 
 


