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Ontspannen hardlopen

Iedere hardloper herkent het ontspannen gevoel na de training, inspanning. 

Te weinig ervaren het ontspannen gevoel tijdens de inspanning. 

Oorzaak: de focus ligt teveel op het resultaat (doel) in plaats van het proces. 



Ontspannen hardlopen

Doelgericht çè procesgericht
Spanning çè ontspanning

Kracht çè souplesse



Waarom ontspannen hardlopen?

• Verbetering loopefficiëntie, 
• Algemeen ontspanning (mentaal, emotioneel), plezier 
• Minder belastend -> blessurepreventief



Hardlopen met spanning

Fysieke symptomen van spanning:
opgetrokken tenen, stijve benen, 
holle rug, romprotatie,
gespannen schouders, handen,
gespannen armbeweging, 
nekpositie, 
ademhaling (hoog, snel, oppervlakkig)



Gevolgen van te veel fysieke spanning

• Beperkte beweeglijkheid
• Energie-inefficiënt
• Niet vloeiend bewegen
• Inefficiënte ademhaling
• Verhoogd blessurerisico



Symptomen, gevolgen van mentale, emotionele spanning

• Teveel doelgericht ipv procesgericht
• Minder plezier tijdens en na de inspanning
• Piekeren, twijfelen, negatieve gedachten
• Slecht kunnen focussen
• Verminderd lichaamsgevoel (slecht kunnen ontspannen)



Hoe bereik je optimale ontspanning bij het hardlopen?

Fysiek:
• Optimale looptechniek (bewustwording – optimalisatie): 

- goede romphouding zorgt voor ontspannen arm- en beenbeweging    
- focus (‘kracht van de gedachte’)
- hellen

• De contrastmethode: ervaar het verschil tussen spanning en ontspanning

• Ademhaling (accent op uitademing)



Hoe bereik je optimale ontspanning bij het hardlopen?

Mentaal:
• Focus op het proces ipv het doel
• Mindfulness: aandacht schenken aan het moment zonder oordelen (bodyscan, ademhaling) 

/ accepteer in plaats van willen verzetten
• Verbeelding, visualisatie: bijvoorbeeld: ontspanning via het gezicht (‘glimlach’), gebruik van 

sleutelwoorden (‘ontspanning, strekken, water, zacht…’) 
• Algemeen ontspanning (mentaal, emotioneel); plezier, omgeving, humor, spelvormen, 

muziek enz.
Nb. Geef ruimte aan de training 



Ontspannen hardlopen

‘Relax to create the max’

Gedachten bepalen hoe we ons voelen en hoe we ons voelen is 
bepalend voor onze acties.

Positieve gedachten geven een ondersteuning van je fysieke prestatie. 

Negatieve (belemmerende) gedachten geven een weerstand.

Voorbeeld: heuvelop lopen



Resultaat van ontspannen hardlopen

• Toename loopefficiëntie: 
rust (ontspanning) maakt het mogelijk om energie daar te focussen waar en wanneer 
het nodig is, waardoor er een vloeiende beweging ontstaat. ‘relax to create the max’ 

• Toename beweeglijkheid 

• Minder belastend -> blessurepreventie

• Minder stress, meer ontspanning

• Meer fysieke en mentale bewustwording

‘Body en mind werken samen voor het plezier van het moment’



De praktijk
Op de plaats: 

§ Slinger-, zwaaioefeningen

§ Contrastmethode: aan- en ontspannen

§ Mindfulness (Bodyscan)

§ Focusoefening (‘kracht van de gedachte’, ‘vallende arm’)

§ Ademhalingsoefeningen



De praktijk
In beweging:

• Huppelen, lopen met ontspannen voeten, ‘wieltje’, ontspannen 
armbeweging
• Contrastmethode: aanspannen-ontspannen 
• Focusoefening (‘denk vooruit’), ontspannen versnellen
• Lopen met verbeelding (visualisatie, woorden…) 
• Mindfulness (Bodyscan) 
• Ademhalingsoefeningen



Ademhaling en ontspanning

Ontspanning door:

• Ademtechniek (buikademhaling)

• Lage frequentie

• Accent op uitademing  

• Neus in, mond uit of neus in en uit



Mindfulness

Het sturen en beheersen van aandacht om maximaal in het hier en nu te genieten
d.m.v. focus en open monitoring.

Focus : gerichte aandacht op ademhaling, bodyscan of combinatie van beiden.
Open monitoring : inschakelen van alle zintuigen: 
wat zie je, ruik je, hoor je, voel je en ‘proef je’ ??
Of: van open monitoring naar focus 

Deze technieken zorgen ervoor dat je gedachten niet afdwalen en dat je
maximaal in het hier en nu kan genieten

Nb. Zie negatieve gedachten als mentale gebeurtenissen van 
voorbijgaande aard



Thema: ademhaling

Intro: het belang van een efficiënte ademhaling.
Inlopen: ‘wees je bewust van je ah’.
Oefeningen: algemeen mobiliserend wervelkolom en ribben, controle + oefenen 
buikademhaling (frekwentie, diepte).
Looptechnische oefeningen: bewustwording neus in mond uit, tellen aantal inademingen, 
verlengen uitademing. Armen hoog = inademing, armen laag = uitademing. Ervaar het 
lopen met alleen neusademhaling
Kernprogramma: vooraf als aandachtspunt aangeven, dosering tempo’s op geleide van de 
ademhaling. Accent op de uitademing. Controle en feedback.
Cooling down; mogelijk in combinatie met ademhaling.
Nb. Ademhaling is een onbewust proces dat mogelijk verstoord raakt bij bewust            
sturen.



Ontspannen hardlopen
Wat kun je toepassen in de praktijk?
Hoe ga je het toepassen?

Succes!!


