


Webinar:
How to improve your running performance.

Trainingsstrategie en uitgangspunten om je loopprestaties te 
verbeteren (of te onderhouden) (tijdens Corona).

Sander Aelberts 
Docent – trainer/coach - trainingsadviseur





Waarom hardlopen?



….regelmatig, systematisch, geleidelijk, in intensiteit, duur, 
omvang en/of frequentie toenemende loopprikkels toedienen 
aan het organisme met als doel:

VERBETERING loopperformance en realisatie doelstelling!

Wat wil ik?
Doelstelling: Ik wil mijn loopperformance verbeteren!
(SMART)

Ik ben gezond, gemotiveerd en ga 
TRAINEN



Is (veel of intensief) 
hardlopen gevaarlijk?



Waar je voor moet 
waken?



Hoe kan ik verantwoord
mijn hardloopprestaties

verbeteren?



Wat is Running performance?

Beoogde loopprestatie
(bijv. lopen van 10km, binnen 50m, voor de zomervakantie)

Trainingsdoelen
(bijv. verbeteren looptechniek – verbeteren VO2-max – 5km <25 min voor 1 juni) 

Techniek
• Loopeconomie
• Loopscholing

Mentaal
• Motivatie
• Verwachtingen

Conditie
• VO2-max

• Frequentie
• Omvang
• Duur 

• Ben%
• Intensiteit

Tactiek
• Routes
• Materialen
• Samen trainen
• Vordering 

bijhouden

Testen - Waar sta ik?
(bijv. bepalen techniek – meten VO2-max – vaststellen gezondheid) 

Trainingsplan
(bijv. maandag – woensdag – vrijdag looptraining 



Test - Waar sta ik nu?

Sociale anamnese:
personalia: 
opleiding:   beroep: 
gezinssituatie: 
huisarts:                      

Gezondheids anamnese:
blessures:            
klachten:            
operaties:  
ziekenhuisopnamen: 
medicijngebruik:    
eerdere keuringen:

Sport anamnese:
trainingsleeftijd: 
sportverleden: 
trainingsfrequentie: 
prestatieniveau: 
geldigheidsgebied; 
trainingsschema’s: 
testresultaten: 
begeleiding:

Contra-indicaties
aanvullend onderzoek
- intern
cardiovasculair inwendige 
organen neurologie
- orthopedisch
bewegingsapparaat
- lab- onderzoek
bloed, urine, long- en 
hartfunctie

Fitheid-bepaling:
vetpercentage:          
QI:                    
bloeddruk:                 
voedingsanalyse:

(sport) Motorisch onderzoek:
uithoudingsvermogen
kracht
snelheid
lenigheid



Testen fysieke status



Testen mobiliteit voorwaarden



Welke testen zou ik kunnen doen?

- Snelheid:
• 25m-staande start (of 30m)
• 25m-vliegde start (of 30m)
• 100m-test
• 400m-Test

- Uithoudingsvermogen:
• Conconi-Test
• Coopertest
• Shuttle Run Test
• Interval Shuttle Run Test
• Zoladz-Test
• Billat-Test
• Lactaat-test
• VO2-Max-Test
• Harvard Step Test
• Ruffier Dickson Test
• Etc.

- Lenigheid:
• Actieve lenigheidstest
• Passieve lenigheidstest

- Kracht (explosieve, maximaal, etc):
• 1RM-Test
• Sub-max-Test
• Jump and Reach
• Squatjump
• Counter Movement Jump
• Handgrip-Test
• Loopsprongen
• Standver



Wat willen we ontwikkelen?

Techniek
• Ligging
• Richting
• Ritme (frequentie)
• Ruimtewinst (kracht)

Conditie
• VO2-max
• Ben%
• Lactische capaciteit  lactisch vermogen
• A-lactische capaciteit  a-lactisch vermogen



Looptechniek:
De looptechniek kunnen we onderverdelen in verschillende fasen.

De verschillende fasen zijn bij alle loop-disciplines te onderscheidden maar 
kunnen verschillen in verschijningsvorm.

Deze verschillen hebben m.n. te maken met de snelheid waarmee gelopen 
wordt

Fasen:

* Steunfase: we onderscheiden de voorste- en achterste steunfase !

* Zwaaifase: we onderscheiden de voorste- en achterste steunfase !

(zweeffase) 

* Verticaalmoment: begrenzing tussen steun- en zwaaifase.



Loopscholing:  lopen

voorste steunfase achterste steunfaseverticaalmoment

Steunfasen

voorste zwaaifase:achterste zwaaifase: verticaalmoment



Loopscholing:  lopen

Tijdens het lopen vindt er een krachtenspel 
plaats van spierkracht, wrijvingskracht en 
zwaartekracht.

Deze krachten zijn verantwoordelijk voor:

- versnellen

- vertragen

Fz - zwaartekracht

Fx - wrijvingskracht

Fy - normaalkracht

Fr – (voet) reactiekracht

Overige weerstand:

- luchtwrijving       
(luchtdruk)

- materiaal

- kleding

- overige



Loopscholing:  lopen Steunfasen:

voorste steunfase:

achterste steunfase:

De achterste steunfase start wanneer het afzetbeen het 
verticaalmoment passeert

Beweging in voorwaartse richting komt tot stand door de afzet uit 
achterste steunfase.

Door het strekken van het volledige been vormt zich een 
drukkracht tegen de ondergrond.

Deze kracht overtreft het lichaamsgewicht

De drukkracht veroorzaakt de zgn. afzetreactie en het lichaam 
wordt voorwaarts gedreven.

Arm- en zwaaibeen-inzet, techniek, ondergrond, spikes en het 
geleverde vermogen bepalen de snelheid.

De landing van de voet is de start van de voorste steunfase.

De duur van de voorste steunfase is afhankelijk van: het geleverde 
vermogen, techniek, ondergrond, spikes, etc.



Loopscholing:  lopen

voorste zwaaifase:

achterste zwaaifase:

Zwaaifasen:

Nadat de voet van het afzetbeen de grond heeft verlaten start de 
achterste zwaaifase.

Het onderbeen zwaait in deze fase richting het achterwerk 
(hielaanslag)

De achterste steunfase stopt op het moment dat het bovenbeen het 
verticaalmoment passeert.

Nadat het bovenbeen het verticaalmoment passeert start de 
voorste zwaaifase.

Het gebogen been vormt een korte slinger met als ophangpunt :          
de heupen

Het krachtig naar voren zwaaien van het been, ondersteunt door de 
arm(en), ondersteunt de afzet van het achterste been (achterste 
steunfase).

De voorste zwaaifase houdt aan tot de voorste voet de grond raakt.



Loopscholing:  lopen

Ook wel zweeffase !



Loopscholing:  spelsporten 

Fase III coördinatie tot en met “ruiken” aan de snelheid

De oefenvormen worden in zijn geheel aan geboden waarbij gewerkt op optimale snelheden. 

Oefenstof:

- lopen tegen licht helling

- lopen helling af

- ontspanning van handen,               
. armen, mond e.d. tijdens 
de . loop

- tempo verhogingen

- “vliegende” lopen

Criteria:

- volledige ontspanning

Optimale snelheid

Maximale snelheid

Optimale snelheid; is de zone waar de technische 
vervolg-scholing moet plaatsvinden.

int.



Hoe verbeter ik mijn voorwaarden?



Maximale zuurstofopname vermogen
(VO2-max.)

Adaptatie ten aanzien van de parameter uithoudingsvermogen (zie vorige sheets) zal resulteren in o.a. 
een verhoogde VO2-max. !

VO2-max. wil zeggen:

De maximale hoeveelheid zuurstof (uitgedrukt in liters per minuut) die het lichaam kan opnemen en aan 
de musculatuur kan leveren als bijdrage voor de aërobe energieleverantie.

De VO2-max. is de maat voor: de zuurstoftoevoer (ademhaling), het zuurstoftransport (hart 
en bloedsomloop) en het zuurstofgebruik (spiercel) tijdens een maximale belasting van het 
organisme.

De relatieve VO2-max. is de maximale zuurstofopname gerelateerd aan het lichaamsgewicht, deze 
wordt uitgedrukt in:   ml / min / kg lichaamsgewicht.

Het werken met de relatieve VO2-max. maakt het vergelijken van waarden tussen verschillende 
personen mogelijk.



Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen

benuttingpercentage
(ben%)

Adaptatie ten aanzien van de parameter uithoudingsvermogen (zie vorige sheets) zal 
resulteren in o.a. een verhoogd ben% !

ben%

Is dat deel van de VO2-max. dat benut wordt voor de aërobe stofwisseling,                         deze wordt 
bepaald / begrenst door de hoogte van de anaërobe drempel.

VO2-max.
100 %

80 %
AND

ben% (v/d VO2-max )
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Algemeen Aëroob Dynamisch Uithoudingsvermogen



Running Performance en trainingsmiddelen



% HF-max. 
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Aërobe drempel    (AD) melkzuurwaarde 2 mmol/l        praattempo

Anaërobe drempel    (AND) melkzuurwaarde 4 mmol/l        ademhalingsstress

Maximale hartfrequentie       

Hartslagmeting: Drempels, grenzen en zones van de hartslag bij de 
gemiddelde sportstudent.
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Maximale hartfrequentie       

Hartslagmeting: Drempels, grenzen en zones van de hartslag bij de 
gemiddelde sportstudent.

koolhydraatmetabolisme      

vetmetabolisme      

- VO²-max                                                        
- aëroob metabolisme       
- passief bew. apparaat

- VO²-max                          
- ben%                               
- anaëroob metabolisme   
- passief bew. apparaat

4 mmol/l      ademhalingsstress

2 mmol/l        praattempo



Hoe ga ik beginnen?



Hoe ga ik beginnen?
Week:

Dag:
week 1 week 2 week 3 week 4 week 5

Maandag Test / 
training 1

training 4 training 7 training 10 training 13

Woensdag Training 2 training 5 training 8 training 11 training 14

Vrijdag training 3 training 6 training 9 training 12 Test / training 15

Opbouw nooit groter dan 10%



Balanceer structuur 
met variatie?



Samenvattend
Beoogde loopprestatie

(bijv. lopen van 10km, binnen 50m, voor de zomervakantie)

Trainingsdoelen
(bijv. verbeteren looptechniek – verbeteren VO2-max – 5km <25 min voor 1 juni) 

Techniek
• Loopeconomie
• Loopscholing

Mentaal
• Motivatie
• Verwachtingen

Conditie
• VO2-max

• Frequentie
• Omvang
• Duur 

• Ben%
• Intensiteit

Tactiek
• Routes
• Materialen
• Samen trainen
• Vordering 

bijhouden

Testen - Waar sta ik?
(bijv. bepalen techniek – meten VO2-max – vaststellen gezondheid) 

Trainingsplan
(bijv. maandag – woensdag – vrijdag looptraining 
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