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over de vrijwilligers-BBQ.

va n de voor z itte r

Bestuur AV START bedankt alle vrijwilligers voor
hun inzet bij de werkzaamheden tijdens de evenementen van het seizoen 2013 - 2014.

Voor het begin van de zomer is er toch nog een
nieuw “Startsein”.....

Beste Vrijwilligers,
Alle vrijwilligers die het afgelopen jaar hebben meegeholpen bij een evenement van av START worden op
zaterdag 21 juni 2014 om 18.00 uur uitgenodigd
voor een barbecue. Iedereen krijgt een persoonlijke
uitnodiging. Wij hebben zo goed mogelijk alle gegevens
verwerkt, maar wil je als je geen uitnodiging hebt ontvangen, maar je wel hebt ingezet als vrijwilliger, een
mailtje sturen aan: mvanderpijll5@hotmail.com.

Terugkijkend waren er het afgelopen half jaar
een aantal activiteiten van onze vereniging waar
we tevreden op terug kunnen kijken.
Het aantal deelnemers aan de wedstrijden van de
“Bomenwacht Nederland”-competitie was
groter dan het vorige jaar.
De “Halve Natuurmarathon” had, inclusief de 5 en
de 10 km, 300 deelnemers. Ook nu waren transportbedrijf “Dekker” en het gemeentelijk samenwerkingsverband “K5” weer sponsors.

John Iseger

Dit voorjaar zijn ruim 25 deelnemers aan de
nieuwe starterscursus begonnen. Bovendien is er
dit jaar voor het eerst gestart met een beginnersgroep voor de jeugd. Zoals je verderop kunt lezen
deden een tiental jongeren mee.

a l gem ene gegevens
Clubblad van Atletiekvereniging Start Lekkerkerk
Opgericht 1991, KvK handelsreg.nr. 40465636
Bestuur samenstelling:
Voorzitter
: John Iseger
		 Weidebloemstraat 33
		 2825 AE BERKENWOUDE.
		 Tel : 0182-769095
Secretaris
: VACANT
Penningmeester : Fred Spruit
Alg. bestuursleden : Rinus van Meijeren
Manuela van der Pijll
Carolien van ’t Hoff
Ad Berger
Redactie Startsein : Bouke den Ouden
		 Ruud de Vries
E-mail
: info@avstart.nl
Website
: www.avstart.nl
Corresp.-adres
: Jan Ligthartstraat 101
		 2941 SC LEKKERKERK
Erelid
: Kees van Buren
Wedstrijdcommissie wedstrijdcommissie@
		 avstart.nl
		 Arjen Mulder
		 Jorne van den Dool
		 Piet van Oosterom
		 Rinus van Meijeren
		 Rob Mul (voorzitter)
		 Ruud van den Dool
		 Ton Nobel
Websitebeheer
: webmaster@avstart.nl
		 Hans Kuiper

In de ALV is Ad Berger benoemd als opvolger
van Manuela van der Pijll. Manuela blijft nog een
jaar meedraaien om de overgang soepel te laten
verlopen.
Vooruitkijkend zien we het volgende:
De eerstvolgende wedstrijden van de competitie
zijn de “Haastrechtloop” op 21 juni 2014 en
“de Tijdloop” (over 5000 m) van av Start op
17 augustus 2014.
In 2016 bestaat “av Start” formeel 25 jaar. Er is
een commissie samengesteld om een programma
te maken voor de viering van dit heugelijke feit.
De leden van de commissie zijn: Ria Beth, Ab Buitendijk en Adrie Noorlander. Deze commissie heeft
al een eerste opzet gemaakt maar als je ideeën
hebt, laat ze horen aan de leden van de commissie.
Er wordt ons een mogelijkheid geboden om elke
vrijdag vanaf 9 uur een training te doen vanaf
het clubhuis. Na afloop is er de mogelijkheid om
af te sluiten met een kop koffie in de kantine. Heb
je zin om hieraan deel te nemen, laat het weten bij
Rinus van Meijeren of bij mij, john@iseger.com.
Afhankelijk van het aantal lopers kunnen we op
meer niveaus lopen. Indien er voldoende belangstelling is, hebben we het plan na de zomer te
beginnen.
Voor de volledigheid hieronder de tekst op de site
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Dit betekent dat opzeggen gemeld dient te
worden.
Opzeggen en aanmelden en doorgeven van wijzigingen dient te gebeuren per email aan info@
avstart.nl
Als u de machtiging heeft ingestuurd kunt u met
korting kopen bij onderstaande bedrijven.

L ede n a dmin istr atie
Contributie

De contributie wordt ieder jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering voor dat betreffende
jaar vastgesteld.
Voor 2014 gelden de volgende bedragen:
Junioren			
€ 15,=
Senioren / Veteranen		
€ 30,=
Donateurs			
€ 7,=

Van der Velden Wielersport,

Voorstraat 98, Lekkerkerk.
(10% op hartslagmeters)
website: http://www.vanderveldenwielersport.nl

Zo spoedig mogelijk na de Algemene Ledenvergadering zal de contributie van uw rekening worden
afgeschreven. U ontvangt circa 5 dagen van te
voren bericht via de mail.
Nieuwe leden vullen bij aanmelding een inschrijf/
machtigingsformulier in. Dit formulier kan via
www.avstart.nl worden gedownload. U kunt dit
formulier direct op de computer invullen, opslaan,
uitprinten en ondertekenen.Vervolgens kunt u een
scan van dit formulier sturen naar info@avstart.
nl of naar de penningmeester. Inleveren kan ook bij
Rinus van Meijeren, Jan Ligthartstraat 101, 2941 SC
Lekkerkerk.
Bij aanmelding voor 1 juli is voor het gehele kalenderjaar contributie verschuldigd, bij aanmelding
vanaf 1 juli wordt 50% van de jaarlijkse contributie
gerekend. De contributie wordt automatisch afgeschreven. Donateurs zijn altijd het volledige bedrag
verschuldigd.
Wij wijzen er op, dat men lid is van onze vereniging nadat men zich heeft aangemeld.

‘t Groenehart Tuin en Parktechniek,
Benedenkerkseweg 41a, Stolwijk
(10% korting op de aanschaf van een nieuwe
machine)
website: http://www.groenehart-tuinenparktechniek.nl

Pionier Sport B.V.

IJsseldijk 355
2922 BK Krimpen aan den IJssel
website: http://www.pioniersport.nl
De leden van “AV Start” krijgen bij Pionier Sport
op alle running artikelen 10 % korting. Dit geldt
niet voor aanbiedingen of acties.
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Trainen bij A.V. Start

tr ain in ge n

Start biedt gedurende de week op vier avonden de
mogelijkheid om te trainen.
Op Maandag wordt er snelheids- c.q. intervaltraining gegeven onder leiding van Rob Mul en
Marylin Labelle. Deze training is bedoeld voor
alle niveau’s. De training begint om 19.30 uur en
vertrekt vanaf de ijsbaan.
Dinsdag is er ook snelheids- en intervaltraining
met regelmatig een heuveltraining onder leiding
van Arie Visser. Ook deze avond is voor alle
niveau’s en de training begint om 19.00 uur.Vertrek vanaf de ijsbaan.
Op Woensdag gaan Andre en Marylin om 19.00
uur vanaf de ijsbaan de polder in voor een duurloop. Er wordt gelopen in verschillende niveaugroepen maar je moet toch wel minimaal een uur
kunnen lopen.
Donderdag is de topdag wat betreft de activiteiten. Om 19.00 uur is het behoorlijk druk bij de
ijsbaan.
Allereerst is er de jeugdgroep onder leiding van
Rosanne Teeuwen en Menno Beck. Hier wordt
op een speelse manier getraind met, momenteel,
kinderen van tien tot en met dertien jaar. Ook
oudere jeugd kan in deze groep terecht.
Daarnaast is er de groep van Ad Berger, Bouke
den Ouden en Arjan Verhoeff. Deze groep is ontstaan uit de beginnerscursussen en het doel is de
conditie uit te bouwen zodat men na verloop van
tijd tien kilometer kan lopen.
Twee maal per jaar is er ook nog een drie maanden durende beginnerscursus (Maart t/m Juni en
September t/m December) die gegeven wordt
door Arie Visser, Rinus van Meijeren en Bouke den
Ouden.
Naast deze doordeweekse trainingen is er op
zondag nog een officieuze training. Hier is formeel
geen trainer aanwezig. Meestal is wel een of meerdere van de trainers aanwezig en die nemen vaak
het voortouw voor wat betreft de route en de
afstand.Vertrek is om half tien vanaf de Hooiberg
in de Loet. Er wordt meestal tussen de zestig en
negentig minuten gelopen. Het tempo ligt tussen de zes minuten en de zes minuut twintig per
kilometer. Als er zijn die sneller willen dan splitst
de groep.
Vanaf Januari is er ook altijd een groep die de
Zondagse duurloop uitbouwt naar een lange
duurloop (25km en langer) met het oog op de
marathon.

Alles over onze trainingen

Het ontstaan van START
Het zal in 1983 geweest zijn dat Piet v.d.Velden,
Hans Gouwens en Kees van Buren het plan opvatten om gezamenlijk te gaan hardlopen in de
Krimpenerwaard. Gedrieën hadden ze reeds
ervaring bij een aantal atletiekverenigingen in de
regio. Al gauw hadden zij een groep van 20 lopers
verzameld die op de woensdagavond vanaf Het
Gebouw in Lekkerkerk vertrokken. Gekozen werd
voor de naam hardloopgroep Start
Samen Trainen Als Recreatie Team
Het aantal deelnemers groeide gestaag en eind
1990 besloten we de groep een officiële status te
geven, waarna in het voorjaar van 1991 Atletiekvereniging Start werd opgericht. We noemden ons
Atletiekvereniging om ruimte open te houden in
de toekomst andere takken van de atletiek te gaan
beoefenen dan alleen duurlopen.
Wil je gaan hardlopen maar weet je niet waar je
moet beginnen? Kom dan gerust eens kijken op
een van onze trainingsavonden, je bent altijd van
harte welkom.
Alle trainingen zijn zodanig samengesteld dat
lopers van elk niveau aan hun trekken komen en
worden vooraf gegaan door een gezamenlijke
warming -up en cooling -down
Je vindt ons in het park Weijdehoeck, gelegen op
de hoek van de Weidelaan en de Randweg in Lekkerkerk. (ijs- en skeelerbaan)
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tr ain ingen (vervol g)
Onze trainingsdagen en tijden zijn:
Maandag		
19:30 		
clubhuis, intervaltraining alle niveaus
Dinsdag		
19:00		
clubhuis, intervaltraining alle niveaus
Woensdag		
19:00		
clubhuis, duurloop, enige loopervaring vereist,
					
minimaal 1 uur aan één stuk kunnen hardlopen
					
(training in groepen naar niveau)
Donderdag		
19:00		
clubhuis, jeugdtraining vanaf 10 jaar. Op deze avond
					
wordt de jeugd op een speelse manier enthousiast
					
gemaakt voor het hardlopen
		
19.00		
clubhuis, voortzetting beginner, tot 60 minuten lopen
		
19.00		
clubhuis, beginnerscursus
					
(Maart t/m Juni en September t/m December)
Zondag		
09:30		
Loetbos, Hooiberg duurloop 10 - 15 km
					
Niveau:
10 Km binnen het uur kunnen lopen,
							
geen trainer aanwezig!
Trainers		
Arie Visser
		
Marylin Labelle
		
Rinus van Meijeren
		
Rob Mul
Jeugdtrainers		
Rosanne Teeuwen
		
Menno Beck
		
Arie Visser
Beginnersgroep
Rinus van Meijeren
		
Bouke den Ouden

De Dekker Groep

Nederland:
IJsseldijk West 66, Postbus 3031
NL 2935 ZG Ouderkerk a/d IJssel

- Nationaal en internationaal tanktransport
- Op- en overslag van plantaardige oliën en vetten in
rvs tanks met een totale opslagcapaciteit van 20.000 cbm
- Voor verpakte goederen 7.000 m² opslagruimte in 3 hallen
- Afvullijn voor afvullen van verpakkingen van 40 tot 1.000 kg
- 5 dedicated smeltlijnen voor cacaoproducten
- In- en uitwendige reiniging van bedrijfswagens
Dekker is partner in de joint ventures: www.h-t-s.pl | www.maastank.nl | www.maasrefinery.eu
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Dekker Transport
T. +31 (0)180-898525 F. +31 (0)180-898526
Dekker Tankopslag
T. +31 (0)180-898550 F. +31 (0)180-898551
België:
Vosmeer 8
B 9200 Dendermonde
Dekker Transport
T. +32 (0)52-200411 F. +32 (0)52-200441
www.dekkergroep.com
info@dekkergroep.com

Je ugd
Jeugd beginnerscursus
Sinds een paar jaar geef ik jeugdtraining en sinds
januari van dit jaar is Menno Beck medejeugdtrainer. Al een tijdje was de opkomst van het aantal
kinderen per week matig. De ene keer kwamen
ongeveer 5 kinderen en de andere keer kwamen
10 kinderen. Eigenlijk vonden wij dit te weinig
jeugdleden. Gedurende een trainersvergadering
begin dit jaar is bedacht om een beginnerscursus
voor de jeugd te beginnen. Wij hoopten de drempel om te gaan hardlopen voor de kinderen te
verlagen en hiermee meer jeugdleden te kunnen
krijgen. En dat is gelukt! Ongeveer 10 kinderen
hadden zich ingeschreven voor de beginnerscursus in maart en 8 kinderen hebben de gehele
beginnerscursus gevolgd. De beginnersgroep en
de huidige groep jeugdleden hebben altijd samen
getraind voor het stimuleren van samenwerking en
contact tussen de kinderen. Wel zijn de snelheden
en leeftijden tussen de kinderen zeer verschillend
waardoor het wel af en toe lastig is om voor ieder
kind een passende training te geven. Daarnaast
moet elke training gevarieerd zijn waarin ‘serieus
trainen’ en ‘spel’ continu met elkaar afgewisseld
moeten worden. Want alleen rondjes rennen vinden veel kinderen saai en kunnen hier geen plezier
en uitdaging uit halen.

De kinderen zijn over het algemeen enthousiast
en van enkele beginners hebben wij al inschrijvingen mogen ontvangen. De afgelopen maanden
hebben wij met gemiddeld 15 kinderen per week
mogen trainen en daar zijn wij trots op. Wij gaan
er vanuit dat dit aantal kinderen voorlopig blijft
staan en wellicht gaat groeien.
Uiteraard zijn kinderen die (voor het eerst) willen
hardlopen elke donderdagavond welkom om een
paar keer vrijblijvend mee te doen. Mail voor meer
informatie naar: rosanne_teeuwen@live.nl

Digitale clubbladen “Startsein”
Met ingang van 2013 is het clubblad vervangen door een Nieuwsbrief per e-mail en
één of tweemaal per jaar een clubblad.
Algemeen E-mailadres voor aanleveren van kopij clubblad: clubbladredactie@avstart.nl.
De redactie en de uitvoering worden verzorgd door:
Bouke den Ouden:
b.den.ouden1@kpnplanet.nl en
Ruud de Vries: 		
1.ruuddevries@tele2.nl.
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Rabobank
Krimpenerwaard ondersteunt graag
lokale activiteiten.

VOLG ONS OOK OP

Rabobank Krimpenerwaard wil graag betrokken zijn bij de lokale gemeenschap.
Daarom gebruiken wij een deel van onze winst om verenigingen en stichtingen
in de Krimpenerwaard te ondersteunen met een bijdrage uit ons donatiefonds.
www.rabobankkrimpenerwaard.nl

Samen sterker
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Altijd bij
Expert
Beste Service
Persoonlijk Advies
Vertrouwd
Dichtbij

Expert Mudde
Kerkweg 16, Lekkerkerk
(0180) 661380
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82x128mm h - Full Colour - wk 33

AD Autobedrijf D. Spek
AUTO DRIJF
AUTOBEDRIJF

IJsseldijk West 28
2935 AP Ouderkerk a/d IJssel

T 0180 681350
E info@autobedrijfdspek.nl
I www.autobedrijfdspek.nl

Voorstraat 104, Lekkerkerk
T 0180 661894 www.elektro-oudenes.nl
●
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D e acce ptatie van pi j n
We hebben allemaal wel eens het gevoel dat we meer
in ons hebben dan we de buitenwereld tonen, dat we
meer van onszelf zouden kunnen geven als we maar
wisten. hoe we de bron konden bereiken.We zien
anderen verbazingwekkende dingen doen zonder dat
ze er anders uitzien dan wij, of meer talenten lijken
te hebben. Hoe doen ze het? En kunnen wij dat ook?
Voor een loper kan deze manier van denken funest
zijn. De waarheid is dat sommige lopers echt wel meer
talent hebben dan andere, en al traint u zich te pletter,
zonder dat speciale talent kunt u niet hetzelfde niveau
bereiken. Omdat wedstrijden gebaseerd zijn op harde
cijfers — iemand loopt een wedstrijd in 2 uur, iemand
anders in 3 uur en weer iemand anders in 4 uur —
kunnen we niet om de realiteit van onze prestaties
heen. En het is belangrijker dat we ons zelf leren accepteren zoals we zijn en leren genieten van de sport
om zijn talrijke voordelen dan dat we ons blind staren
op die 3 uur waarvan we per se 2 uur willen maken.
Maar toch willen we zo snel lopen als we kunnen —
we willen het beste uit onszelf halen — en we weten
nu dat onze geest bepaalt hoe goed we worden. Dit
hoofdstuk gaat over de manier waarop verscheidene
atleten erin geslaagd zijn het beste uit zichzelf te
halen.
Sporten doet pijn.
Wanneer u tot het uiterste gaat in een wedstrijd,
het maakt niet uit of het een paar seconden
zijn tijdens een sprint wanneer het lijkt alsof uw
spieren aan flarden worden gescheurd, of de spier
vretende uren van een marathon, u zult steeds
opnieuw momenten ervaren dat uw hart tegen uw
ribben bonkt, uw spieren verschroeid lijken en u
zich hulpeloos afvraagt waarom u het in hemelsnaam toch doet. Hoe u omgaat met deze pijnlijke
spilmomenten tijdens een wedstrijd bepaalt vaak
of u wint of verliest. Sommige atleten en coaches
beweren dat het vermogen om diep in uzelf te
graven en vol te houden precies is wat u nodig
hebt om het beste uit uzelf te halen. Atleten verleggen voortdurend hun grenzen. Dat doen ze al
sinds de dagen van de eerste Olympische Spelen
in Griekenland. Met vallen en opstaan hebben de
beste lopers een aantal fysieke en mentale technieken ontwikkeld om met die moeilijke momenten, die andere stervelingen tot moes slaan, om te
gaan en ze zelfs te overwinnen.
Er bestaan geen waterdichte methoden. Het ver-

mogen om moeilijke tijden het hoofd te bieden
heeft te maken met ongrijpbare gegevens — intelligentie, verlangen, gewoon koppigheid — die
niet in een aardig formuletje gestopt kunnen
worden. Maar het vermogen om diep in uzelf
te graven en vol te houden kan, tot op zekere
hoogte, aangeleerd worden en u een stap dichter brengen bij het geven van het beste wat u in
u hebt.

Rantsoeneer uw reserves.
Begin met te erkennen dat u niet kunt putten
uit reserves die er niet zijn. De fysiologie wil het
zo dat iedereen een eindige hoeveelheid energie
heeft. Deze energie moet zorgvuldig gerantsoeneerd worden. Dat lijkt u misschien iets wat
het eerste het beste uilskuiken weet, maar als
dat zo was, zou niet eenderde van alle deelnemers aan een wedstrijd bij de start wegsprinten
als iemand die net zijn bus ziet vertrekken.
Ervaren atleten springen heel zuinig om met
hun energiereserves omdat ze heel goed weten
wat er nog gaat komen. U moet de helft van uw
energie bewaren voor het laatste derde deel van
de wedstrijd. Als u moe wordt, kost het immers
meer moeite — fysiek zowel als emotioneel—
om door te zetten. Hoe kunt u uw energievoorraad meten? Let goed op hoe u zich voelt. Als u
bij het begin van de wedstrijd al voelt dat zich
melkzuur opstapelt en dat uw hart razendsnel
begint te kloppen, is dat een duidelijk teken dat
u te snel te veel energie gebruikt. Aan het einde
van een wedstrijd is dat normaal, maar in het
begin moet u zich ontspannen en comfortabel
voelen.
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Graafland
ACCOUNTANTS & BELASTINGADVISEURS

B. van der Wal AA
A.J. Vogelenzang de Jong – Van der Wal CB

Voor jaarrekeningen, fiscale en
administratieve dienstverlening
Randweg 10 - 2941 CG Lekkerkerk
Tel: 0180 661 661 - www.kantoorgraafland.nl
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De acce ptatie van pi j n
Het kalmer aan doen in het begin kan soms
verbluffende gevolgen hebben.
Als u eens diep ademt, uzelf kalmeert en ervoor
zorgt dat uw hart 10 of 15 slagen per minuut trager
klopt, bespaart u telkens een beetje energie’, zegt
Baker En vele kleintjes maken een grote’.
Terugdeinzen voor de pijn.
Als u echt met open ogen de pijn tegemoet loopt,
moet u weten dat het oké is even terug te deinzen
Vele atleten beschouwen dat als openlijk toegeven
dat ze wormen zonder ruggengraat zijn, maar lopers van wereldklasse aarzelen niet. Wanneer ze het
moeilijk krijgen, nemen ze even gas terug, wachten
tot ze fysiek hersteld zijn en stoten dan opnieuw
door. Niemand — of tenminste niemand die de
eind streep wil halen — blijft dan even hard doorlopen. Hoe minder u getraind hebt, hoe trager u
zult herstellen’, voegt hij er nog aan toe. Maar als
u getraind hebt, en u vertraagt lang genoeg, zult
u herstellen.’Dus, als uw hart voelt alsof het gaat
barsten en uw benen zijn net zakken cement, doe
dan precies wat u op dat ogenblik wilt doen: gas
terugnemen.U door moeilijke momenten heen
worstelen is hoofdzakelijk een kwestie van het
bewaren van uw zelfbeheersing en dat heeft alles te
maken met ontspanning. Ervaren lopers weten dat
en daarom zeggen ze dingen als: ‘Als de pijn erger
wordt, moet u zich ontspannen en uw zelfbeheersing bewaren.’ Zulke raad klinkt misschien idioot,
vooral wanneer uw hart als een razende tekeergaat
in uw borstkas. En, natuurlijk, ontspannen zal de pijn
niet doen verdwijnen, maar het zal wel verhinderen
dat u instort.
Adem diep in.
De beste manier om te ontspannen, uw inspanning
te concentreren en uw zelfbeheersing te bewaren
is door beheerst, ritmisch te ademen. Het is van het
grootste belang uw ademhaling onder controle te
houden.Vele atleten zijn het daarmee eens. Het stelt
u in staat uw aandacht te concentreren op uw prestatiewijze. Niet veel atleten doen dat. Zij verliezen
de controle over hun ademhaling en verliezen het
contact met hun lichaam. Hun manier van lopen lijkt
nergens meer naar. En als u uw prestatiewijze uit
het oog verliest, bent u verloren. Diep en regelmatig
ademen zet het parasympathische zenuwstelsel in
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werking en dat regelt de mogelijkheden van het
lichaam om te ontspannen. Zuchten en hijgen
daarentegen, zet het energierovende sympathische zenuwstelsel in werking waardoor u dezelfde
neurologische reactie krijgt als wanneer u per
ongeluk de kat van uw buurman zou doodrijden.
U kunt dus op twee manieren reageren: op een
beheerste, systematische, krachtige manier of op
een paniekerige manier waarbij u de controle
over uw lichaam verliest. Atleten moeten leren
hun geest te gebruik om het lichaam te beheersen.
Daar gaat het om. De meeste mensen doen het
tegenovergestelde. We laten ons lichaam onze
geest beheersen.

DE KRACHT VAN UW GEEST.
Uiteindelijk is het waarschijnlijk het vermogen
om mentaal het hoofd te bieden aan de moeilijke momenten dat de besten onderscheidt van
de rest. Jammer genoeg schrikt sportpsychologie
en de terminologie daarvan— zoals gedachten
stopzetten triggerwoorden en alternatieve scripts
— de meeste mensen af.Voor u zich echter
afkeert, moet u er toch aan denken dat de wetenschap een verbinding tussen geest en lichaam
heeft vastgesteld. Met modern materiaal en dito
technieken hebben onderzoekers aangetoond dat
atleten diepgaande veranderingen in hun hersenen
kunnen teweegbrengen tijdens de competitie,
veranderingen die hun prestaties aanzienlijk kunnen verbeteren. Top-boogschutters, bijvoorbeeld,
kunnen verwarrende impulsen in de linkerzijde (de
analytische zijde) van de hersenen uitschakelen en
zo via de intuïtieve rechterhersenhelft de pijl recht
in de roos schieten. De biologie kan complex zijn.
Maar waarschijnlijk ziet u nu wel in dat het idioot

 woningbouw
 utiliteitsbouw
 stadsvernieuwing
 projectontwikkeling
 vastgoedbeheer

Bouwers in kwaliteit !
Vanaf de oprichting in 1970 is het leveren van kwaliteit de rode draad
geweest die Martens gemaakt heeft tot wat het nu is;
een in alle opzichten goed geoutilleerde en moderne onderneming.
De altijd aanwezige ambitie om kwaliteit te leveren en te voldoen aan de
wensen van de klant, samen met de ISO 9001-2008 certificering,
zijn het solide fundament van waaruit gewerkt wordt.
De mensen van Martens beschikken over veel kennis, zijn flexibel en zien
vakmanschap en het leveren van kwaliteit als een persoonlijke voldoening.
Mede daardoor kan Martens elke opdracht in zijn sector aan.

Jan Tomstraat 6 - Lekkerkerk - Telefoon: (0180) 66 17 66
E-mail: aannemingsbedrijf@martens-bouw.nl - Website: www.martens-bouw.nl
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De acce ptatie van pi j n
is de geest te negeren.
Sportpsychologen zijn ervan overtuigd dat
de doorsnee mens zich niet realiseert wat
een impact de geest heeft op zijn prestaties.
De meeste mensen weten wel dat zoiets bestaat;
ze hebben erover gelezen maar vinden het niets
voor hen. Wees gerust, het geldt voor iedereen,
dus ook voor u. De psychologische tactieken om
te leren volhouden zijn even gevarieerd als de
atleten die ze toepassen. Soms zijn het gewoon
trucjes die ervoor moeten zorgen dat het lichaam
ervan overtuigd raakt dat het helemaal niet op het
punt staat in te storten.

Verdeel de afstand in kleine stukjes.
Een voorbeeld van zo’n trucje is het verdelen van
de afstand die u moet lopen in kleine, overzichtelijke stukjes. Steve Scott, die meer dan 100 maal
de mijl onder de 4 minuten heeft gelopen, bekijkt wedstrijden als een opeenvolging van rondes.
Tijdens de derde ronde, wanneer alles pijn begint
te doen, stelt hij zich als doel om bij de koplopers
te blijven. In plaats van zich te concentreren op de
pijn, en dat die nog wel even zal duren, concentreert hij zich op de competitie en op het moment
zelf — en dan is die ronde voorbij en blijft er nog
maar één over. Besteed genoeg aandacht aan de
manier waarop u loopt. Een ander simpel maar
doeltreffend trucje: concentreer u op de techniek.
Houd uw aandacht bij de lengte van uw passen
en de richting waarin uw armen zwaaien. Dat

helpt u op de correcte manier te lopen en leidt
uw aandacht af op de momenten dat pijn, angst
en pessimisme klaarstaan om de kop op te steken.
Sommige sportpsychologen moedigen atleten aan
zich in moeilijke periodes te concentreren op hun
‘centrum’, een punt enkele centimeters onder de
navel, dat het fysieke zwaartepunt wordt genoemd.
Dave Scott, die 6 keer de Ironman heeft gewonnen,
tracht zich te ontspannen. Zijn collega triatleet,
Scott Molina, herhaalt voortdurend een mantra: ‘Ik
kan winnen, ik kan winnen, ik kan winnen. Waarop
u zich concentreert maakt weinig uit. Het komt
erop aan dat u zich totaal op iets concentreert
zodat uw aandacht naar niets anders kan afdwalen.
Voel de pijn.
Als ze geconfronteerd worden met pijn, worden
sommige atleten bijzonder vindingrijk.Vooral
lopers zijn zeer creatief. In een studie over marathonlopers heeft de psycholoog William P. Morgan
enkele originele manieren om de pijn te verbijten
opgetekend. Een van de vrouwen, bijvoorbeeld,
visualiseerde de gezichten van twee vrouwen aan
wie ze een hekel had en kneep er bij elke stap in;
eerst in het ene, dan in het andere. Hoewel het
therapeutisch werkt, kwam Morgan tot de conclusie dat het negeren van de pijn op die manier —
wat psychologen dissociatie noemen - op de lange
duur de prestaties niet ten goede komt. Hij merkte
dat langeafstandslopers van wereldklasse zich met
hun pijn vereenzelvigden. Door voldoende aandacht te besteden aan de reactie van hun lichaam,
konden ze hun lopen aanpassen tijdens de wedstrijd. Niet dat dissociatie totaal verwerpelijk is.
Morgan heeft ook een loper in de Boston Marathon geïnterviewd die zich inbeeldde dat hij een
stoomlocomotief was. Zijn adem was de stoom,
zijn benen de zuigers. Morgan concludeerde dat
dissociatie een krachtig hulpmiddel kan zijn, maar
het moet spaarzaam gebruikt worden. Het contact met het lichaam mag niet verloren gaan. Elke
stap van een marathon — of zelfs een 5-kilometerwedstrijd - geconcentreerd lopen zal uw geest
tot moes reduceren. De mentale benadering van
een wedstrijd moet dezelfde zijn als de fysieke:
afwisselende golven van concentratie en afdwalen.
Maar als het lastig wordt, is het toch het best om
bij de zaak te blijven.Veel mensen trachten door
een moeilijke periode heen te komen door aan
uiterlijke zaken te denken. Ze denken aan wat ze
morgen gaan eten of hoe geweldig de finish zal zijn.
De echte atleten zijn tot betere prestaties in staat
omdat ze heel nauw bij hun lichaam betrokken
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in slagen omdat ze niet de mentale kracht hebben
ontwikkeld om op zulke momenten op de been
te blijven. Misschien moeten we er op een andere
manier tegenaan kijken — moeten we de pijn en
de zware inspanning die onze sport meebrengt
aanvaarden. Het is onmogelijk de eisen die het
lopen stelt als iets leuks voor te stellen. Johnson
doet dat zeker niet wanneer hij een lijstje maakt
van de minder aangename kanten in het leven van
een loper: ‘Uitdroging, honger, blaren, spierpijn,
pijnlijke gewrichten, opgezwollen lichaamsdelen...
Ook andere lopers kunnen getuigen van de pijn
wanneer ze aan de laatste ronde van een race
beginnen met brandende slapen, een verhit gezicht en pijn in alle delen van hun lichaam. En toch
zijn er die er met een tinteling in hun ogen over
praten. ‘Dat is precies wat sport zo opwindend
maakt’, zeggen ze. ‘Sport leert ons onszelf uit te
dagen. We doen dingen waartoe we onszelf niet
in staat achten. Sport leert onszelf kennen. Daar
draait het allemaal om. Dat maakt het boeiend.!

De acce ptatie van pi j n
blijven.Volgens hen moet u voeling blijven hebben met uw lichaam omdat u anders alle controle
verliest. Geen van deze psychologische spelletjes
zal helpen tenzij u weet hoe ze toe te passen.
Jammer genoeg beschouwen de meeste mensen
psychologische vaardigheden — als ze er al bij
stilstaan — als iets wat iedereen van nature heeft.
Dat is niet zo. U moet oefenen alvorens aan een
wedstrijd te beginnen. U kunt niet verwachten
dat u er profijt uit kunt halen, gewoon maar door
eraan te denken. Het zijn vaardigheden. En zoals
alle vaardigheden moeten ze geoefend worden.
Met wat oefening kunt u leren uw diepste reserves van kracht en energie aan te boren. U kunt
dingen doen waartoe u zichzelf niet in staat achtte.
‘Ik hoor zo vaak mensen zeggen: “Ik ben tegen de
muur gelopen, ik had geen brandstof meer, ik kon
gewoon niet meer”, zegt Dave Scott. ‘Ik kan u verzekeren dat ze meer energie zouden hebben als
ze zich psychologisch voorbereidden. Ik denk dat
een heleboel atleten fysiek in staat zijn om door
moeilijke momenten heen te komen maar er niet

We moeten dus eigenlijk leren genieten van
wat ons afschrikt.
Bron: Amby Burfoot
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terugbrengt tot een normaal ritme. Als je ineens
stopt met rennen, stoppen je spieren wel, maar
je hart past zich niet zo snel aan. Het blijft dan in
hoog tempo bloed door je lichaam pompen, waarCooling down
door het bloed zich ophoopt in je benen en je in
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hardlopen.
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Hoe zit dat nu met die Kenianen?
Net voor de Marathon van
Rotterdam ben ik in contact
gekomen met een
Keniaanse loper. Hij was
toen samen met zijn
vrienden bij de parkloop in
Schoonhoven. Vele van
jullie kunnen zich die loop
Hoe zit dat nu met die Kenianen?
nog wel herinneren,
waarvan 4 lopers onder de
Net voor de Marathon van Rotterdam
ben ik in
30 minuten finishten
Op de
contact gekomen met een Keniaanse
loper.
was
foto zien jullie
deHij
voorzitter
met
hem
praten.Ik
heb
toen samen met zijn vrienden bij de parkloop in
Daniel bij de Leidse Rijn
Schoonhoven.Vele van jullie kunnen
loopen
Marathonzich
weerdie
ontmoet
nog wel herinneren, waarvan 4heblopers
onder
de 30
toen gelijk
gebruik
om hem
via e-mail
minuten finishten Op de foto gemaakt
zien jullie
de voorte benaderen

Ke n ian e n

zitter met hem praten.Ik heb Daniel bij de Leidse
Rijn Marathon weer ontmoet en heb toen gelijk
Daniel, te benaderen
gebruik gemaakt om hem via e-mail

Ruud,

We meet each other by the parkloop
10kmfor
(Schoonhoven)
the Leidschethe
Rijnrace.
Marathon.
I
Thanks
your emailand
concerning
UnforDaniel,
spoke with you over the result that you by the parkloop set. I hope that you know who I am.
I’ll go back to Kenya on the fifth of May.
You ask me10km
for a runner, if youtunately
no.
We meet each other by the parkloop
I wileRijn
giveMarathon.
you a proposition and
in Lekkerkerk,
in front
Schoonhoven
on my
Sothat
byisthe
time of the
raceoffI hope
to be iswith
(Schoonhoven) and the Leidsche
Hemelvaartsdag 20 mei 2004 family
and run in
game
over 8,6 km. There are 5 rounds over a distance
Iten.
I spoke with you over the result
the Money prices are total 750 euro.
formthat
1700you
eachby
round.
At that
theyou
place
stayYou
remain
two
athletes,
parkloop set. I hope that you The
know
who
am.run
You
record
offIthis
is in a time
can Ibeat.
can read
the other
details in
the
Musa
andwillElvine.
Presumably
they
be ithere
if you
com, whit
your friends.
So Iwill
can say
to theuntil
ask me for a runner, if you no.attachment. Send me your respond
race director.
the end of June. If you don’t mind I’ll give the mes-

I wile give you a proposition and that is in Leksage to Peter van Doeveren. We stay at his place.
kerkerk, in front off Schoonhoven
is on
HemelGretigst:
Ruud
van de Velde
He can judge if it’s good for them to attend that
vaartsdag 20 mei 2004 and run game over 8,6 km.
Ruud,
race. Maybe you can inform him about appearance
There are 5 rounds over a distance
form 1700
money or travelling costs. Thanks for your meseach round. Money prices areThanks
total 750
euro.
for your
email concerning the race. Unfortunately I'll go back to Kenya on the fifth of
to family
see you
once again. I hope to
by the
time
of the racesage
I hopeand
to behope
with my
in Iten.
The record off this run is in aMay.
timeSothat
you
can
I stay remain two other
athletes,
andNetherlands
Elvine. Presumably
they will be here
come
back Musa
to the
in September
for
beat.You can read the details At
in the
theplace
attachment.
until the end of June. If you don't
mindraces.
I'll give the message to Peter van Doeveren. We stay
road
Send me your respond if you at
will
hiscom,
place. whit
He canyour
judge if it's good for them to attend that race. Maybe you can inform him
Goodcosts.
luckThanks
and regards.
friends. So I can say it to the race
aboutdirector.
appearance money or travelling
for your message and hope to see you
Gretigst: Ruud van de Velde once again. I hope to come back to the Netherlands in September for road races.
Good luck and regards.
Daniel Rotich
Daniel Rotich
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6. Buikademhaling

4 4 tips
44 Tips voor beginnende lopers
Van lopen wordt je blij, tenminste als je iedereen om je heen
mag geloven. Maar wat als je even helemaal geen zin hebt?
Als je het eeuwige zelfde rondje je neus uitkomt. Of als je last
krijgt van bepaalde spieren? Om er voor te zorgen dat ook
jij je ‘runners high’ krijgt hebben we een veertig tal tips voor
je. Tips om sneller te worden, verder te gaan en blij van te
worden.

De effectiefste ademhaling tijdens het lopen is niet de
borstademhaling, waarbij u alleen het bovenste deel van de
longen benut, maar de ademhaling via de buik. Bij de buikademhaling (middenrifademhaling) wordt de gehele longcapaciteit benut. Het middenrif speelt daarin een belangrijke
rol. Deze wijze van ademhaling kunt u trainen. Ga thuis op
uw rug op de grond liggen en plaats een boek op uw buik.
Laat het boek bij elke in- en uitademing langzaam omhoogen omlaaggaan.

1. Rustig starten

Begin altijd in een heel langzaam tempo en loop pas na
ongeveer tien minuten iets harder, want dan zijn de spieren
goed opgewarmd. Echte beginners doen er goed aan om
eerst vijf minuten in een stevig tempo te wandelen, voordat
we overgaan op de looppas. Wie koud begint, riskeert blessures. Bovendien wordt de loopbeweging minder efficiënt en
daarmee ook de energieleverantie. Het gevolg: u bent al na
korte tijd vermoeider dan u lief is.

2. Realistisch blijven

Stel realistische doelen, anders bestaat het gevaar dat u uw
motivatie verliest. Een beginner praat niet over zestig, maar
over tien loopminuten die hij of zij aan één stuk wil afleggen. En de gemiddelde gevorderde loper praat niet over
een nationaal record. Realistische doelen zijn doelen die u
zeker kunt bereiken. Daarbij geldt liever stap voor stap tien
realistische doelen in een jaar halen, dan een groot doel net
missen.

7. Goed rekken

3. Het parkoers

Hoe aantrekkelijker het parkoers, hoe makkelijker het lopen
gaat. Aantrekkelijk betekent natuurlijk voor iedereen iets
anders. De een denkt aan een route waar bijzonder interessante mensen te zien zijn, de ander stelt zich een prachtig
landschap voor. Het ideale parkoers is in het algemeen dat
wat de meeste afwisseling biedt.

4.Tempo wisselen

Elke keer in hetzelfde tempo lopen kan op den duur
vervelend worden en is bovendien niet bepaald bevorderlijk
voor de prestaties. Het houdt u waarschijnlijk fit, maar wie
zijn prestatievermogen wil verbeteren, moet af en toe iets
sneller lopen. Trainingstip: speel met het tempo. Niet alleen
door elke training een ander tempo te kiezen, maar ook
door het tempo onderweg af te wisselen: dan weer een stuk
wat sneller en dan weer langzamer. Het ideale wisseltempo:
langzaam beginnen, het middelste gedeelte van de loop in een
stevig tempo afleggen en het derde deel weer wat rustiger.

Stretching is actieve ontspanning. U dient echter wel enkele
regels goed in acht te nemen. Ga niet metten rekoefeningen doen, maar pas na vijf tot tien minuten warmlopen. Na
afloop slechts kort rekken, het liefst meteen in een warm
bad gaan liggen. Het beste is als u thuis in alle rust de spieren
rekt, bijvoorbeeld ‘s avonds voor de televisie. Belangrijk: rek
tot u een licht gevoel van spanning voelt en houd dat vijftien
tot dertig seconden vast. De belangrijkste ‘rekgebieden’
voor de loper zijn de voorste (quadricepts) en de achterste
bovenbeenspieren (hamstrings) en de kuitspieren.

8. Rustige duurlopen

Minimaal 75 procent van een nuttig trainingsprogramma
moet bestaan uit rustige duurlopen, waarbij u in een aangenaam tempo van het landschap geniet. Belastende, dus
snellere sessies behoren alleen tot het programma van ambitieuze lopers en beslaan niet meer dan maximaal 25 procent
van de wekelijkse trainingsomvang.

9. Lopend naar huis

Kost het u moeite om uw training in uw dagelijks leven te
integreren? Hebt u gewoonweg geen tijd om zo vaak te
lopen als u eigenlijk wilt? Maar misschien is het wel mogelijk
om van uw werk naar huis te lopen. Het hoeft niet de gehele
afstand te zijn. Ga eventueel een stuk met de bus of de trein
en loop dan de laatste kilometers.

5.Temperatuurgevoel

Beginners trekken bij lagere temperaturen vaak te veel kleding aan, wat ervoor zorgt dat ze binnen de kortste keren
flink zweten.Vooral in het voor- en najaar is dat het geval. Let
erop dat uwe ledematen en uw hoofd beschermd zijn.Via het
hoofd verliest het lichaam de meeste warmte. Belangrijker
dan een dik jack zijn dan ook een pet of muts en handschoenen. Op den duur ontwikkelt u door de ervaring een betrouwbaar temperatuurgevoel.

10. Benen versterken

Weliswaar maken spieren niemand tot een topper, maar
door enige spiertoename beschikt u over reserves die het
prestatievermogen vergroten. Allereerst is het belangrijk om
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tische situaties (bijvoorbeeld een kruising) in oogcontact te
komen met de andere verkeersdeelnemers en blijf eventueel
staan of ga opzij.

4 4 tips

15. Op blote voeten

Blootsvoets lopen versterkt de voeten. En sterke voeten
maken de onderbenen minder kwetsbaar. Loop een of twee
keer per week voor of na uw training minimaal tien minuten
op een verzorgd grasveld. Maar wel heel langzaam. Laat
pezen en spieren aan de ongewone belasting wennen.

de beenspieren te ontwikkelen, vooral om tot een krachtige
afzet te komen. Daardoor worden uw passen automatisch langer en dat heeft dan weer een gunstig effect op
het looptempo. Bovendien beschermen goed ontwikkelde
bovenbeenspieren de knie tegen overbelasting. Eenmaal
per week een sessie spierversterkende oefeningen (of
krachttraining in een fitnesscentrum) doen wonderen.

16. Koelen met ijs

U hebt uw enkel verstuikt of uw achillespees doet zeer?
Het beste wat u kunt doen, is koelen met ijs. Bij de ijsbehandeling geldt zeker niet ‘hoe langer, hoe beter’. Integendeel:
15 minuten achtereen op dezelfde plek is het maximum,
maar dat dan wel meerdere malen per dag. Leg het ijs niet
rechtstreeks op de huid, mar doet het in een washandje of
een theedoek.

11. Geen zin

Af en toe hebt u helemaal geen zin om te lopen. Probeer u
af te sluiten voor die gedachte en trek gewoon uw loopkleding aan. Zodra u een stap buiten de deur hebt gezet, hebt u
het gered. En eenmaal buiten vraagt u zich af hoe u op dat
rare idee kwam om niet te trainen.

17. Op ontdekkingsreis

Op zomervakantie of een weekeinde weg: wanneer u zich op
nieuw, onbekend terrein bevindt, is lopen bijzonder plezierig.
Hebt u wel eens een sightseeing te voet in plaats van per
bus gemaakt? Hebt u ooit ‘s ochtends (voordat uw partner
wakker werd) een rondje door New York, London of Parijs
gelopen en hebt u hem/haar toen meegedeeld wat u die dag
beslist nog een keer met zijn tweeën moest bekijken?

18.Tussen de vergaderingen

Hebt u tijdens een zakenreis wel eens indruk gemaakt op
uw baas en de zakenrelaties, omdat u de enige was die meer
van de stad kende dan alleen het congreshotel en een paar
restaurants en bars? En dat alleen omdat u ‘s ochtends of
‘s avonds, terwijl anderen tv-keken of zich uitsloofden in de
fitnesszaal van het hotel, een blokje om liep.Voor een duurloopje is zelfs in het krapster vergaderschema ruimte.

12. Goed eten

19. Ontspannen

Velen vinden lopen niet plezierig omdat ze vaak al na een
paar minuten geen kracht meer hebben. Reden hiervoor is
vaak niet het gebrek aan talent, een verkeerde instelling of
overgewicht, maar een verkeerde voeding. Start u met lege
energiereservoirs, dan krijgt u snel problemen, want een
lichamelijke prestatie vergt toevoer uit lichaamseigen energiebronnen. Dat zijn koolhydraten en vetten. Een koolhydraatrijk tussendoortje (banaan, mueslireep, energiereep) een tot
twee uur voor het lopen, is al voldoende.

Gun uzelf zo nu en dan een warm, ontspannend bad.Vooral
in de winter en na een lange duurloop. Dit verkort de herstelfase aanzienlijk en verminderd spierpijn.

13. Ideeën onderweg

Tijdens het lopen krijgt u de beste ideeën want lopen is een
bijzondere manier van meditaties. Al na een paar minuten
merkt u dat de alledaagse gedachten verdwijnen. Uw hoofd
wordt fris en er komen nieuwe gedachten op. Of het nu om
zakelijke thema’s gaat of om het oplossen van een conflict op
het werk of in uw relatie: het beste kunt u uw ideeën meteen opschrijven als u thuiskomt. Want als u in een andere
omgeving bent, vergeet u ze wellicht weer.

20. Rust

voor beginners moet het herstel net zo belangrijk zijn als
voor toppers. Na een trainingsdag volgt minimaal een dag
zonder lopen. Daarachter schuilt het principe van belasting en herstel, de kern van duurtraining: in de herstelfase
bevoorraden de spieren zich met meer energie dan ze voor
de laatste training opgeslagen hadden. Daardoor zult u de
volgende keer niet alleen meer plezier beleven dan ooit
tevoren, ook neemt het prestatievermogen toe.

14.Tegen het verkeer in

Soms kan het niet anders en moet u op de weg lopen. In de
winter bijvoorbeeld, als de paden bevroren zijn. Ga er niet
van uit dat de andere verkeersdeelnemers u in de gaten
hebben. Loop altijd aan de linkerkant van de weg, zodat u het
tegemoetkomende verkeer kunt zien. Probeer in problema-
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investeren in een eigen exemplaar). Benut die gelegenheid
om ook iets te doen aan de versterking van uw spieren. Desgewenst kunt u een abonnement voor een half jaar nemen,
als u in de warmere maanden niet naar het fitnesscentrum
wilt gaan.

4 4 tips

25. IJzertekort

21.Van A naar B

Onderzoeken bewijzen; meer dan de helft van alle loopsters heeft een tekort aan ijzer. Dit veroorzaakt moeheid
en slechte duurprestaties, omdat het bloed de zuurstof
niet snel genoeg kan transporteren. De belangrijkste reden
hiervoor is dat er te weinig ijzer via de voeding binnenkomt.
De oplossing is simpel: eet levensmiddelen met een hoog
ijzergehalte, zoals mager rood vlees en donker gevogelte.
Bent u vegetariër raadpleeg dan uw arts voor een eventueel
ijzersupplement.

Naast een rondje of een parkoers met een keerpunt, moet u
af en toe ook eens van A naar B lopen. Daarbij verlaat u de
bekende paden en verkent u nieuw terrein. Dit brengt wel
een logistieke uitdaging met zich mee. Of u laat zich ophalen
bij uw eindpunt of (beter) u gaat met het openbaar vervoer
naar uw startpunt en loopt naar huis.

26. Geen kramp

Lopen is geen karate- of bokswedstrijd. Maar bij veel lopers
verkrampen de schouders en zijn de handen tot vuisten
gebald. Ook vergeten ze de armen ontspannen te zwaaien,
ter ondersteuning van het lopen.Voor dat laatste dienen de
handen losjes en ontspannen te zijn. Richt de rug van uw
hand zijwaarts en houd de hand licht geopend. De duim ligt
losjes op de wijsvinger.

27. Beloning

Hebt u thuis een prikbord of andere plek waar u belangrijke
berichten goed zichtbaar kunt ophangen? Maak een lijst van
dingen waarmee u zichzelf eens lekker zou kunnen verwennen (een zak snoep, een massage, een etentje bij de Italiaan
om de hoek). Stel uzelf doelen en als u deze bereikt hebt,
mag u een van uw wensen vervullen.Voorbeeld: u hebt voor
het eerst dertig minuten onafgebroken gelopen. Op deze
avond gunt u zich een massage. Of u hebt voor het eerst de
tien kilometer binnen het uur afgelegd. Nu wordt het tijd
voor een nieuwe zomerjurk!

22. Motiveren

‘Mijn beste vriend loopt ook’, zou u binnenkort moeten
kunnen zeggen. Want niet alleen voor beginners is het lopen
makkelijker als ze een maatje hebben met wie ze kunnen
praten. Ook ervaren lopers gaan op dagen waarop ze helemaal geen zin hebben eerder op pad als ze een vaste looppartner hebben. Geduld en inlevingsvermogen van uw kant
zijn vereist wanneer u een vriend aan het lopen wilt krijgen.
Het belangrijkste is dat het tempo altijd wordt aangepast aan
het niveau van de langzamere loper.

23. Spierpijn

Spierpijn is een verschijnsel dat vroeger met het ontstaan
van een verhoogd gehalte aan melkzuur in het bloed (lactaat)
verklaard werd, maar inmiddels door wetenschappers anders
geïnterpreteerd wordt: tijdens spierbelastingen, waarbij de
spieren gerekt worden als ze eigenlijk net bezig zijn samen te
trekken (excentrische spiercontractie, bijvoorbeeld tijdens
een afdaling), ontstaan minuscule verwondingen van de spiercellen. Aan die belasting kunt u de spieren trouwens laten
wennen. Onderzoek wijst uit dat spieren zich dergelijke belasting kunnen ‘herinneren’. Het zenuwstelsel leert de schokken van het neerkomen efficiënt te verdelen en activeert bij
een volgende afdeling een grotere hoeveel spiercellen. Hoe
vaker u dus bergaf loopt, hoe kleiner de kans dat u daarna
spierpijn krijgt.

28.Verkeerde richting

Kunt u zich voorstellen dat u uw gebruikelijke trainingsrondje ook eens andersom loopt? Te veel lopers vallen onbewust
in een routine waarvan ze niet meer blijken af te komen.
Lopen moet echter geen sleur worden, want dan bestaat het
gevaar dat u het plezier verliest. En dat wilt u immers niet. U
dient dus voor nieuwe prikkels te zorgen, bijvoorbeeld door
uw gebruikelijke parkoers in omgekeerde richting te volgen.

29. Andere spieren

Vandaag de dag is krachttraining niet meer weg te denken
uit het trainingsprogramma van toplopers. Met name het
versterken van de spieren in de bovenbenen en kuiten is
heel belangrijk. Maar ook recreatieve lopers doen er goed
aan om bijvoorbeeld hun rompspieren te verstevigen. Sterke
buikspieren vergroten de stabiliteit van uw lichaam bij het

24. Onder dak

Sneeuw of ijzel, gladde wegen, de motivatie om te gaan lopen
is nergens te bekennen. De oplossing; ga naar een fitnesscentrum en train daar op een loopband (als u niet meteen wilt
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33. Heuvels zoeken

4 4 tips

Loop indien mogelijk minimaal twee a drie keer per maand
in heuvelachtig terrein. Uw beenspieren zullen u dankbaar
zijn, want ze worden daardoor versterkt. En sterkere spieren
voorkomen niet alleen blessures, maar hebben ook een zeer
positieve invloed op de loopeconomie (efficiënt energie
omzetten in snelheid). Daarnaast biedt heuvelachtig terrein
ook een perfecte afwisseling voor de psyche.

lopen en verkleinen de kans op blessures. De gewichten bij
de krachttraining moeten zo gekozen worden dat 25 tot
40 herhalingen per serie en twee à drie series per oefening
mogelijk zijn.Voor duursporters zijn twee krachttrainingen
per week voldoende. U kunt ze ook thuis doen (opdrukken,
sit-ups, rugspieren versterken).

30. Afwisseling

Gaat u altijd op hetzelfde tijdstip lopen? Wellicht zijn door
uw dag- en weekritme alleen bepaalde trainingstijden
mogelijk.Vaak zijn het de avonduren. Het werk is gedaan en
de looptraining zorgt daarna voor ontspanning. Hebt u er
ooit over gedacht om op een andere moment uw loopschoenen aan te doen? ‘s Ochtends vroeg bijvoorbeeld, als
de zon opgaat, de natuur ontwaakt en de vogels tsjilpen. U
zult verrast zijn hoe verschillend de loopbelevenissen zijn
en hoeveel spannender uw rondje op een ongebruikelijke
trainingstijd kan zijn.

31. Begeleiding per fiets

34. Baby duwen

Uw partner klaagt dat hij of zij u in de vrije tijd altijd moet
delen met de looptraining? Geen probleem. Loopt uw geliefde niet zelf, dan kan hij of zij u toch minstens op de fiets
begeleiden. Op die manier brengt u uw vrije tijd samen door.
U hebt gezelschap en bovendien kan uw partner u vanaf de
fiets ook wat te drinken aanreiken. Let erop dat u tijdens
zo’n training niet te snel gaat. De fietsende begeleiding kan u
daartoe verleiden.

Met een babyjogger lopen betekent twee vliegen in een klap
slaan. De kleine krijgt frisse lucht en mama of papa doet iets
gezonds, zonder een slecht geweten te hebben. En vanzelfsprekend kunt u de babyjogger ook als gewone kinderwagen
gebruiken.

35. Massage

Massages zijn niet alleen aangenaam, ze helpen ook. De
doorbloeding wordt bevorderd, de spieren worden losser, u
ontspant mentaal. Zo is de volgende dag uw prestatievermogen nog groter en is het lopen extra leuk.

32. Kleren maken de loper

In een fantastische outfit loopt u makkelijker. Door te lopen
laat u een behoorlijke portie zelfbewustzijn zien, waardoor
mooie kleding nog ondersteund wordt. Er is niets tegen een
versleten joggingbroek en een rafelig shirtje als sportkleding.
Maar huist tijdens lange duurlopen of als het regent, worden
de grenzen van dergelijk materiaal duidelijk. Nog afgezien van
het draagcomfort.

36.Vaseline

Uw lichaam heeft een paar gevoelige plekken waar tijdens
het lopen door wrijving (schaaf)wondjes kunnen ontstaan.
Bijvoorbeeld de tepels, de okselholtes en de binnenkant van
de bovenbenen (vooral bij stevige mensen). Bescherm deze
plekken voor een lange duurloop of wedstrijd met vaseline.
Zo voorkomt u dat ze rood worden of zelfs gaan bloeden,
wat meestal pas aan het einde van de loop goed zichtbaar
en voelbaar wordt. Wrijf de betreffende plekken dik in met
vaseline, uw tenue moet u na afloop sowieso wassen.

37. Groepsdwang

Is het tempo van uw medelopers altijd iets hoger dan u
eigenlijk lief is? Voelt u zich niet zo op uw gemak als u met
uw loopgroep onderweg bent? Dan is het beslist niet het
goede gezelschap voor u. Trek uw conclusie en zoek een
andere groep. Train pas weer met uw oude groep als u een
hoger tempo aankunt. Een goede loopgroep houdt echter
altijd rekening met het prestatievermogen van de zwakste
deelnemer.

38.Vloeibare calorieën

Wie voornamelijk aan sport doet om af te vallen, moet
weten dan 20 procent van de geconsumeerde calorieën
uit vocht afkomstig is. En omdat lopers na hun inspanning
grote dorst hebben, moet u erop letten wat u dan drinkt.
Vruchtensap, cola en limonade smaken weliswaar lekker

26

43. Muziek

4 4 tips

Muziek verhoogt de stemming, ook tijdens het lopen. Neem
af en toe een beetje muziek mee, bijvoorbeeld als u in uw
eentje rondjes loopt of als u op de loopband traint. Met
een walkman is dat geen probleem. Stel uw eigen muzikale
loopcocktail samen en u beleeft een bekend parkoers totaal
anders. Doet dit wel op autovrije stukken en let goed op
fietsers en andere voetgangers.

zoet, het zijn wel ware caloriebommen. Drink in plaats daarvan sap, verdund met (mineraal)water.

39. Blaren

44. Niet te serieus

Oorzaken voor het ontstaan van blaren zijn er vele: nieuwe
loopschoenen of loopsokken, water in de schoen enzovoort.
Als u de eerste tekenen bemerkt, keer dan om. Anders geeft
u de blaar de gelegenheid zich echt te ontwikkelen. Denk
niet te makkelijk over blaren. Maak grote blaren open met
een gedesinfecteerde naald, druk het vocht er voorzichtig
uit, desinfecteer daarna de betreffende plek en plak er een
pleister overheen. Pas op: kleine blaren en bloedblaren niet
openmaken.

Er zijn een aantal dingen die u in uw leven zeer serieus moet
nemen: familie, partner, vrienden, werk. Lopen hoort daar
niet bij, tenzij u olympisch, wereld of Europees kampioen wilt
worden. Lopen is uw hobby, niet meer en niet minder. En een
hobby is volgens het woordenboek een bezigheid die u voor
uw genoegen en ontspanning verricht.

40. Zonder controle

Hartslagmeters zijn uitstekende trainingspartners.Veel lopers
zijn echter slaaf geworden van hun eigen apparatuur. Sterker
nog: ze hebben het gevoel voor hun eigen lichaam verloren.
Vraag maar eens aan een trainingsmaat uit uw groep, die
altijd met een hartslagmeter loopt, om dat ding af te doen en
in een voor hem lekker tempo te gaan lopen. Hij zal u volledig vertwijfeld aankijken. Onze tip: loop minstens de helft van
uw trainingen zonder hartslagmeter.

41.Yoga

Yoga is een uitstekende manier om te ontspannen, het
lichaamsbewustzijn te ontwikkelen, de concentratie te
verbeteren, energie te winnen, goed met stress om te gaan
en bovendien de spieren te rekken en te versterken. Des te
meer ontspannen, geconcentreerd en energiek u bent, des te
groter is ook uw geestelijke en lichamelijke prestatievermogen, want geest en lichaam zijn zoals bekend onafscheidelijk.

42.Tijdloos

Train minstens een keer per week zonder op de tijd te
letten. Laat het klokje thuis en ga gewoon een stuk lopen.
Stop onderweg eens als u iets interessants ziet. Neem een
wandelpauze, ga eens dwars door het bos, kortom: doet iets
wat u eigenlijk nooit doet.
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