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Trail running is de laatste jaren steeds populairder geworden. Genieten van de gevarieerde omgeving 
en ondergrond veelal zonder strakke tijdsdoelen trekt steeds meer lopers. Letterlijk betekent trail 
running hardlopen of een pad (trail). En een pad of iets dat daarop lijkt is altijd in de buurt. Over een 
basis uithoudingsvermogen beschikken de meeste hardlopers al. Aangevuld met wat extra kracht- en 
coördinatietraining ben je al snel op de goede weg. 
 
Maar hoe train je dit als je in de polder woont? Of in een Vinexwijk? 
Beginnen met trail running kan overal, bijvoorbeeld in het park, op een talud of een brug. En ook een 
stukje mul zand is meestal wel ergens te vinden, denk bijvoorbeeld aan een ruiterpad. Maar ook wat 
extra krachttraining in de vorm van een bootcamp of een corestability parcours is geen overbodige 
luxe als het doel is om een trail in de bergen of door het mulle zand te gaan lopen. 
 
Deze workshop gaf inspiratie hoe je in een diversiteit aan omgevingen trail running kunt (be)oefenen. 
Daarbij komen verschillende mogelijke parcoursonderdelen aan bod met bijpassende technieken. 
Ook komt het omgaan met verschillende niveaus lopers aan bod. 
 
Voorbeelden van warming-up onderdelen zijn: 
• In tegenstelling tot lopen op de weg hebben we bij trail te maken met veel oneffenheden en 

krachten in alle richtingen, hou hier bij de warming-up rekening mee. Denk aan schouders, core 
en benen, met ook zijwaartse en kruislingse bewegingen. 

• Extra aandacht voor losmaken enkels, schrijf bijvoorbeeld het alfabet in de lucht. 
• Rondjes draaien met beide voeten op de grond, van teen naar buitenkant voet, naar hak, naar 

binnenkant voet, naar teen etc. 
 
Wees niet bang om na een goede warming-up wat extra uitdaging op te zoeken. Het is beter om te 
leren vallen dan bij elk obstakel of bergje met angst te moeten lopen. Tijdens een training kunnen we 
dit nog in een gecontroleerde vorm doen.  
• Oefen in een groepsspel met snel door elkaar heen lopen met verschillende oefeningen. 

Coördinatie, reactievermogen en leren reageren op onverwachte omstandigheden worden 
hiermee getraind. 

• Maak tweetallen en ga schouder aan schouder staan en duw elkaar weg, flink de voeten in de 
grond duwen. 

• Voordat je een trailrun in de heuvels of bergen gaat doen moet er natuurlijk geklommen worden, 
maar vergeet ook het afdalen niet. Zoek een talud, bergje of brug op en oefen de afdaling met 
verschillende tempo’s, pasfrequentie en paslengte. Daag je atleten uit om een beetje controle los 
te laten. Bij voorkeur doe je dit op een onverharde ondergrond.  
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Voorbeelden van plekken waar je de techniek van het traillopen kan oefenen. 
• Een ruiterpad 
• Een circuitje op de atletiekbaan met hierin opgenomen de verspringbak 
• Een brug omhoog, over het talud naar beneden of andersom 
• Trappen, desnoods in een kantoor van 10 hoog 
• Smalle paden in een park met veel draaien en keren, pas op voor de medegebruikers! 
• En natuurlijk bos, strand, duin en heuvels. 

 
Tips: 

• Leer vallen (en opstaan). Goed vallen met doorrollen kan vervelende blessures voorkomen 
• Kracht en corestability trainingen  
• Leer het pad (de trail) te lezen, kijk enkele meters vooruit en anticipeer hierop 
• Wandelen mag, je zult merken dat je bij een serieuze klim daar niet altijd aan ontkomt 
• Geniet! Trails worden georganiseerd op de meest prachtige plekken, je kan niet thuiskomen 

zonder hiervan genoten te hebben 
• Eet en drink! Bij sommige trails is de verzorgingspost net een lopend buffet en dat is geen 

overbodige luxe als je nog flink wat kilometers en hoogtemeters te gaan hebt. 
 

 

 


