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Welkom bij de workshop 
Verbeter de loopprestaties 
train je fascia



Inhoud workshop

• Introductie
• Wat is fascia?
• Wat kan ik daar als trainer mee?
• Ontspannen
• Strekken
• Voelen
• Veren
• Samenvatting



Introductie

• RunnersHigh / Inuksuk Massagetherapie
• Looptrainingen
• Sportmassage
• Triggerpoint Therapie
• Fascia Release Therapie



Wat is Fascia?

• 3 dimensionaal web van elastische collageen vezels

• Beschermt en omvat elke spier, bot, orgaan en bloedvat

• Zorgt voor krachtoverdracht, ondersteunt goede spierwerking 
en zorgt voor mobiliteit

• Bevat het grootste deel van onze lichaamsreceptoren

• Transporteert voedings- en afvalstoffen ( immuunsysteem)

• Connective tissue  –verbindt alles van ‘top tot teen’ met elkaar



Wat is fascia?
• Fascia verbindt voeten met hoofd
• O.a. stress en overbelasting zorgt voor 

uitdroging en verkleving van de fascia
• Gezonde fascia is gehydrateerd, soepel, 

neemt energie op en geeft het af.
• Krachtoverdracht – katapult effect
• OEFENING: elasticiteit voelen



Strekken
verbetert de 
mechanische

fascia eigenschappen

Veren
vergroot de elastische 

capaciteit

Voelen
Verbetert de communicatie

tussen
lichaam & brein 

Ontspannen
Hydrateert en 

ontspant vastzittende 
fascia

Wat kan ik daar als trainer mee?

De conditie van je fascia in te verbeteren en te 

trainen

Ontspannen - hydrateren en losmaken

Strekken - mechanische eigenschappen

Voelen – lijf ervaren, communicatie 

Veren – veerkracht trainen
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Ontspannen: losmaken en hydrateren 
van vastzittende fascia

Fascia bestaat voor 70% uit water 
• Veranderen van looppatroon (Gallaway methode, 

achteruitlopen, grotere / kleiner passen etc.) 
• Zelf massage met behulp van foamrollers of ballen
• Uitoefenen van druk in samenwerking met beweging
• Doel: vocht toevoer, verkleving verdwijnt,  fascia wordt 

soepel 



Losmaken voetboog

• Materiaal: balletje
• Test: Buig naar voren en houd je knieën  

gestrekt: hoever kom je?
• Glijden: met spierweefsel mee rollen van 

tenen naar hiel. Voel gevoelige punten
• Drukpunten: geef compressie op gevoelige 

plekken, ca 30 seconden
• Schuiven: beweeg balletje cross fibres van 

buiten naar binnen
• Frictie: cirkels, willekeuring bewegen over 

gevoelige plek
• Pin & Stretch: balletje vastzetten onder tenen 

en tenen optrekken 
• Test herhalen. Wat voel je en reik je verder?
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Stretchen: rekken van de gehele keten 

• Stimuleren van de mechanische kwaliteit 
• Activeren van de lange fasciale ketens
• Verbeteren van de mobiliteit (range of motion)



Lange keten stretches

• Achterkant:– neerwaartse hond 
(makkelijker: met handen op de stoel) 

• Voorkant- uitstappen armen in de lucht
(makkelijker: knie op de grond)  

• Zijkant: ‘ driehoek’  en adductoren rek
(ook: staand voeten gekruisd)

• Spirale lijn: rotatie (twist) op de grond
(ook: lopend bovenlichaam draaien)
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Voelen – communicatie tussen 
lichaam en brein

• Propriocepsis - de bewustwording van je omgeving, 
je gevoel in de ruimte

• Bewustwording van je eigen lichaam(sbewegingen) 
bevordert de sportprestatie (efficienter en stabieler)

• Te trainen door stabiliteits / balans –
en bewustwordingsoefeningen

• Voer de oefeningen langzaam en met focus en aandacht uit



Voelen: leer je lijf 
kennen

• Slangendans – Hoe voelt dat?
• Balansoefening: 

üop 1 been staan
üVliegtuig  evt met ogen dicht

üOppakken item 
voor/zij/achterkant
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Veren – opslagcapaciteit van energie 
verbeteren

• Spanning / energie wordt opgeslagen en 
afgegeven in de fascia (vooral in de pezen)

• Gezonde en goed getrainde fascia kan beter energie 
opslaan en afgeven

• Plyometrische, ritmische oefeningen 
• Doe de oefeningen ritmisch, hoog tempo en veerkrachtig 



Elasticiteit vergroten 
voor runners

• Veerkracht onderrug  - Afrikaanse buigingen 
• Heupswingen
• Veren / springen op de plaats – zijwaarts, 

voor / achter, op 1 been. 
• Opspringen op fluitsignaal
• Moeilijker: kikkersprongen, split squat jumps, 

opstappen / doorstappen



Samengevat: Move the fascia!

• Use it or lose it
• Denk 3D !!
• Voeg oefeningen voor Voelen, Ontspannen, Strekken en 

Veren van de fascia toe aan je reguliere trainingen
• Doe de oefeningen regelmatig (3x per week)
• Drink voldoende water 

Enjoy!


