
Ronald Valkenburg
Elma Sandee

Inspiratiedag voor hardlooptrainers 

10 april 2022



Programma

10.00 - 10.30 uur Opening
10.45 - 12.00 uur Workshop ronde 1
12.00 - 12.40 uur Lunch
12.40 - 13.10 uur Speed update
13.10 - 13.20 uur Wisselen
13.20 - 14.35 uur Workshop ronde 2
14.35 - 14.45 uur Wisselen
14.45 - 16.00 uur Workshop ronde 3
16.15 - 16.30 uur Centrale afsluiting



Hardlopen na Corona

Door: Elma Sandee

Foto: AV triathlon



De invloed van Corona op de 
loopgroepen

• COVID-klachten, hoe kom je er 
vanaf

• Ex-coronapatiënten in je groep
• Nieuwe lopers aantrekken



Wat is Long COVID?

• Langdurige COVID-klachten (> 3 mnd)
• Er zijn nog weinig wetenschappelijke 

feiten over Long COVID
• Richtlijnen zijn momentopnames.



Hoe ontstaan COVID-klachten?

Veel klachten lijken te worden 
veroorzaakt door een verstoord 
autonoom zenuwstelsel

Regelt automatische processen 
als ademhaling en bloeddruk



Hoe ontstaan COVID-klachten?

Het autonome zenuwstelsel bestaat uit twee 
delen: een sympatisch en een parasympatisch 
deel.
• Het sympatische deel zorgt dat we in actie 

kunnen komen
• Het parasympatische deel zorgt voor 

herstel, opbouw en ontspanning.

Het sympatische deel lijkt te actief en het 
parasympatische te passief.



Hoe ontstaan COVID-klachten?

Het lichaam en de geest blijft te veel in de actie-
stand, waarbij het herstel achterblijft. Prikkels 
(mentaal en fysiek) worden niet op tijd afgeremd en 
activeren het sympatische deel steeds.

Verminderde lichamelijke fitheid en 
hersenvermoeidheid zorgt voor klachten



COVID-klachten
Bij COVID-klachten is de batterij niet goed opgeladen

Gezond Oververmoeid 

A

B
A
B

A = energie bij wakker worden
B = energie eind van de dag

100% 100%

0% 0%



Hoe krijg je je batterij weer vol?

Pauzeren
Rustige omgeving
Eén ding tegelijk doen
Tempo aanpassen

• Eind van de dag gevoel van ‘Had nog wel wat 
kunnen doen’.

• Vaste routine, niet te veel in een dag.
• Breng je energiegevers en –nemers in kaart.



Hoe terug naar het oude 
normaal?
Vaak wil men wel weer meer 
doen, maar werkt het lichaam 
niet mee. Dat kost veel energie 
en geeft teleurstelling.

Leren accepteren dat men ten opzichte van vroeger 
weinig kan doen. 

Maar…. wel op gaan bouwen… Soms is het vooral 
angst door bijv. benauwdheid op de luchtwegen en 
wordt er juist te weinig gedaan.



Bevordering herstel van COVID

1. Ontspanningsoefeningen
• Yoga
• Meditatie
• Ademhalingsoefeningen

2. Gezonde voeding
• Extra eiwit voor herstel weefsels plus gezonde 

keuzes om immuunsysteem te versterken.
• Door weinig energie kan verhoogde 

suikerbehoefte ontstaan.



Bevordering herstel van COVID

3. Beweeg

• Afhankelijk van klachten juiste vorm en 

intensiteit kiezen

Ø Na afloop gevoel ‘Had nog wel door kunnen gaan’

Ø Eerst half uur stevig door kunnen stappen voordat je 

het hardlopen gaat oppakken.

Ø Rustige opbouw, niet méér doen op een goede dag.



Wat betekent dit voor de 
hardlooptrainingen? 

Laagdrempelige terugkomst voor lopers 
die een tijd niet zijn geweest en een tijd 
niet hebben hardgelopen:
• Persoonlijke aandacht

Ø Ken je lopers, weet wat ze 
beweegt en waar ze voor komen

Ø Berichtje sturen bij langere 
afwezigheid.



Wat betekent dit voor de 
hardlooptrainingen? 
• Startersgroep
• In een hele langzame groep kunnen 

ook starters of herintreders
Ø Dubbel schema fluiten
Ø Heen- en weertjes (niet 

langzaamste steeds achteraan)
Ø Lusjes

• Fun in de training.



Nieuwe lopers aantrekken

Nieuwe lopers aantrekken met:
• Loop-APK
• Trainen naar evenementen, al dan niet zelf 

georganiseerd
• Startersgroepen
• Thema’s

Ø Afvallen
Ø Hardlopen voor senioren
Ø Hardlopen voor de jeugd



Programma

10.45 - 12.00 uur Workshop ronde 1
12.00 - 12.40 uur Lunch
12.40 - 13.10 uur Speed update
13.10 - 13.20 uur Wisselen
13.20 - 14.35 uur Workshop ronde 2
14.35 - 14.45 uur Wisselen
14.45 - 16.00 uur Workshop ronde 3
16.15 - 16.30 uur Centrale afsluiting



Speed-update 1 

De laatste ontwikkelingen op het 
gebied van hardloopschoenen
door Ronald Valkenburg



Geschiedenis



Stromingen
Schokdemping



Stromingen
Stabiliteit



Stromingen
Comfort



Stromingen
Afwikkeling



Stromingen
Natural running



Sub 2:00 uur



Het idee



Aanpassingen
• Max. 4 cm.
• 1 Carbon-laag
• Moet voor iedereen te koop zijn.



Varianten



Voordelen

• Stimulus afzet -> minder kracht kuit 
• Minder spierbelasting
• Energy return
• Stimulus rol bevordert stabiliteit
• Daagt uit tot midvoet-, voorvoetlanding 

(voorkomt haklanding).



Nadelen

• Prijs
• Duurzaamheid
• Mogelijk lokale overbelasting nav

verplaatsen impact
• Minder werking bij lage snelheid
• Belastend voor haklanders.



Advies
• Mogelijk uitproberen en kijken wat het 

voor je looptechniek betekent
• Variatie van schoen en belasting
• Gelijkmatige opbouw
• Meer geschikt voor hogere snelheid.

“Wanneer je je in synergie met de schoen beweegt, heb je meer voordeel”.



Speed-update 2 

Fun in je training
door Leo Neuteboom



Fun in je training 

• Inspiratie
• Spiritus = geest
• Bezieling / inval / ingeving / inademing 

en levenwekkende kracht
• Begin van hoop, je wil vooruitgaan, in 

beweging komen
• Je gaat ontdekken, aanwakkeren van 

innerlijke passie
• Positieve energie, geheim van geluk in 

eigen handen.



Fun in je training 

En dan de volgende vragen aan jullie. Blijf je 
die altijd stellen…. 
• Waar moet een training aan voldoen?
• Wat helpt bij een goede voorbereiding?
• Wat helpt voor je volgende les?
• Waar moet een trainer aan voldoen?
• Waar moet een deelnemer aan voldoen?

Kan ik iets voor je doen? 


