
 

1 
 

 

  



 

2 
 

 

 

1. Algemene informatie 
 
 Verantwoordelijke uitgever:  Van Breusegem Paul, Terbiest 2, 9550 Herzele -  054/24.30.79 
 Secretariaat:   Van Caenegem Geert, Meire 44, 9620 Zottegem 
   Tel. 0477/53.05.04 
 Redactie :   Van Caenegem Geert – 0477/53.05.04 
 Website:   http://joggingcluberwetegem.weebly.com/ 
 E-mail:    jogging_erwetegem@hotmail.com 
 Rekeningnummer:  068-8945276-60   -   IBAN BE73 0688 9452 7660 
 Aangesloten bij Sporta Federatie vzw : OV212 
 

2. Redactie 
Werkten mee aan dit nummer : Paul (Van Breusegem) - Luc (De Vuyst) 
    Geert (Van Caenegem) 
  

3. Voorwoord van de voorzitter 

Beste Joggers,  
 

Aan al de leden die ik dit jaar nog niet gezien heb, alvast nog een sportief en gezond 
2020. Vele van onze leden heb ik mogen ontmoeten op onze zeer geslaagde 
nieuwjaarsreceptie. Omdat het goed is om goede zaken en evenementen voort te 
zetten, hebben we dit jaar weer onze geutelingenloop (dit keer wel op zondag). Een 
week later is er ons ledenfeest waarbij we onze laureaten van ons 
regelmatigheidscriterium in de bloemetjes zetten bij een lekker -dit jaar Thais- diner. 
In maart houden we onze jaarlijkse wandeling. Dit keer vertrekken we bij de ruiterclub 
Ter Cleye en komen daar ook aan waar we jullie aan een heel democratisch prijsje een 
ovenschotel van ongeveer 500 gr en 4 drankbonnetjes kunnen aanbieden. 
In april hebben we ons jaarlijks eetfestijn waarbij we op jullie inzet ten volle rekenen, 
tenslotte putten we uit deze inkomsten alle voordelen en traktaties die we jullie 
aanbieden.  
Het staat vast dat we naar Brugge gaan op 10 mei en er komt op 19 december terug 
een uitgave van de Christmasjogging na het onverhoopt succes van 2019. 
Tenslotte wens ik jullie een fantastisch en gezond loopseizoen zonder problemen of 
tegenslagen 

http://joggingcluberwetegem.weebly.com/
mailto:jogging_erwetegem@hotmail.com
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4. Regelmatigheidscriterium 2019 

Aan het regelmatigheidscriterium 2019 hebben 80 clubleden (van 91) aan minstens één 
training en/of meetellende jogging deelgenomen, 26 clubleden behaalden de nodige 70 
punten om laureaat 2019 te worden. Op het podium dit jaar heeft Luc D’haeyer zich tussen 
het vrouwelijk geweld gelopen’.  Voor de VIJFDE opeenvolgende keer (nu mag ze zich 
KEIZERIN ++ noemen) werd Linda Schietecatte clubkampioene. Ze miste slechts een 2 tal 
trainingen (vorig jaar 7) en nam deel aan alle in aanmerking komende joggings, van harte 
proficiat. Morre Sonja klom opnieuw op het podium als derde en veroverde D’haeyer Luc de 
zilveren plak, ook voor hen proficiat. 
 
Hieronder de volledige uitslag van het regelmatigheidscriterium 2019. 
 

 



 

5 
 

 

  



 

6 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

8 
 

 

 
Hieronder het aantal clubdeelnames per geselecteerde jogging. 
 

Datum Jogging Deelnames 

26/04 Jogging Oosterzele 16 

03/05 Jogging Bottelare 20 

04/05 Lospic Run Brakel 12 

12/05 Dwars door Brugge 15 

24/05 Les tortues Meslinoises 14 

01/06 Jogging Haaltert 11 

07/06 KBO Run Oudenaarde 15 

09/06 Jogging De Pinte 9 

22/06 Jogging Gavere 14 

23/06 Livinusrun St Lievens Houtem 14 

28/06 Lierdeloop Hemelveerdegem 12 

28/06 Adelardus jogging Huise 4 

07/07 Raploperskesjogging Brakel 27 

26/07 Jogging Welle 14 

01/08 Pelikanenrun Ename 14 

15/08 Jogging Applelterre 13 

17/08 Egmontloop Zottegem 24 

24/08 Kermisjogging / Halve Marathon Erwetegem 61 

14/09 Jogging Zwalm 19 

05/10 Mory jogging Herzele 25 

06/10 Jogging Michelbeke 5 

21/12 Xmas Jogging Erwetegem 52 

 

5. Ledenfeest 2020. 

 
Op zaterdag 29 februari 2020 is er opnieuw ons ledenfeest. Dit gaat dit jaar door in 
zaal ‘De Gilde’, Smissenhoek te Erwetegem. 
Ook dit jaar hebben we voor een lekker etentje gezorgd. 
Dit jaar wordt er gezorgd voor een Thaïsche culinaire avond. De maaltijden worden 
verzorgd door een authentieke Thaïsche kokkin (schoonzus van secretaris Geert Van 
Caenegem). Er wordt alvast gezorgd dat het NIET pikant wordt ! 
Jullie worden verwacht voor het aperitief om 19u. 
Aangezien het hoofdgerecht zal bestaan uit 3 gerechten in buffetvorm (1 x vis en 2 x 
vlees) is het niet nodig uw vis/vleeskeuze door te geven. Je kan elk gerecht proeven ! 
We stellen een deadline op 20 februari 2020 ten einde de nodige schikkingen tijdig te 
kunnen treffen. Inschrijven dient te gebeuren via e-mail 
(lucdevuyst@gmail.com) EN overschrijving. Wie papier verkiest, kan gebruik maken 
van het formulier onderaan deze e-mail, en dit bezorgen aan Luc De Vuyst, 
Erwetegemstraat 21. 
Deelname is pas DEFINITIEF na betaling van het verschuldigde bedrag op het 
rekeningnummer van de club BE73068894527660. 
Aan tafel wacht ons een heerlijk Thaïsch diner. 

 
 

mailto:lucdevuyst@gmail.com
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Aperitief met Oosterse (koude) snacks 

 

Mix van Thaïsche loempia’s op een bedje van groenten 

 

Thaïsch buffet met keuze uit 2 vlees -en 1 vis gerecht 

 

Dessert 

 

Koffie 

 

Waters, witte en rode wijn en alle dranken tijdens en na het eten zijn inbegrepen. 
  
LEDEN kunnen zich inschrijven voor de prijs van € 25 pp., hun partner indien NIET-

LID betaalt € 35 pp 

Kinderen (jonger dan 12j) betalen € 15 pp 

De club legt nog een bedrag bij per deelnemer. 

Tevens is er de mogelijkheid om te proeven van Thaïsch bier. 

De laureaten van het regelmatigheidscriterium 2019 worden daarna weer op 
passende wijze gehuldigd. 
Onze dansschoenen laten we niet thuis, want met passende muziek gaan we er een 
spetterende en gezellige feestavond van maken. Omdat we vorig jaar hebben ontdekt 
dat er nu onder onze leden mensen zijn met verborgen talenten op het gebied van 
zang en dans hopen we ook dit jaar aan talentscouting de kunnen doen. Dus geef er 
die avond maar een ferme lap op……. 
Je kan inschrijven door een mailtje te sturen ENKEL naar onze schatbewaarder Luc De 
Vuyst (lucdevuyst@gmail.com). 
Hou er rekening mee dat dit ledenfeest uitsluitend bestemd is voor LEDEN en hun 
PARTNER en KINDEREN. 
Vermeldingen : 
Naam : 
Lid : aantal  
Niet-lid : aantal 
De inschrijving is pas geldig na betaling op het rekening nr. BE73 0688 9452 7660 

Je kan ook inschrijven via onderstaand strookje. Af te geven ten laatste op 20 februari 
2020 aan bestuurslid Luc De Vuyst (Erwetegemstraat 21, 9620 Zottegem). 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrook ledenfeest 2020 : 

Ondergetekende ………………………………………………………………… schrijft in met …….. 
personen. 
Leden 

…….. personen x € 25 = € ……. 
Niet-leden en kinderen (jonger dan 12j) 
…….. personen x € 35 = € …….            Kinderen x € 15 = € …… 
 

mailto:lucdevuyst@gmail.com
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6. Lentewandeling 

 
Op zondag 22 maart 2020 trekken we opnieuw onze wandelschoenen aan. Dit jaar 
een mooie en verrassende wandeling in Brakel. 
De wandeling wordt georganiseerd door de eigenaars van de manège Ter Cleye in 
Brakel, waar we in telkens in augustus ook te gast zijn voor een training op 
verplaatsing. 
We zouden vertrekken om 14u00 aan de manège (Vunkstraat Brakel) en Guy heeft 
een wandelparcours uitgestippeld langs autoluwe wegen en baantjes van iets meer 
dan 10 km. 
Halverwege is er een mobiele drankpauze voorzien in Everbeek Boven. Iedereen krijgt 
gratis een jenever aangeboden. 
Daarna vervolgen we onze wandeling terug naar de manège. 
Om 18 uur wordt er eten (ovenschotel) voorzien in de manège zelf.  De totale prijs 
bedraagt 15 euro (4 bonnetjes + eten). 
De volwassenen krijgen 4 bonnetjes voor een gewone consumptie, kinderen tot 12 
jaar krijgen 2 bonnetjes. 
Zorgen voor bottines of laarzen, eventueel ook reservekledij en laat ons hopen op de 
zon ! Er is mogelijkheid je op te frissen in het sanitair. 

OPGELET : clubleden en hun partner/kinderen hebben voorrang bij het bestellen van 
het eten na de wandeling. 
Om praktische redenen vragen we onderstaand strookje te willen invullen en dit ten 
laatste op 15 maart 2020 door een e-mail te sturen naar Luc De Vuyst 
(luc.devuyst@gmail.com) of door het bezorgen van dit strookje ten huize Luc 
(Erwetegemstraat 21). 
De deelname zelf is GRATIS ! De betaling van het eten gebeurt ter plaatse ! 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrook lentewandeling 2020 : 

 
Ondergetekende ………………………………………………….. schrijft zich in met …. personen 
voor het eten na de wandeling van zondag 22 maart 2020. 
 
…… x ovenschotel leden en hun partner aan 10 EUR 
…… x ovenschotel niet leden aan 15 EUR 
…… x ovenschotel kinderen (tot 12 j) van leden aan 5 EUR 
…… x ovenschotel kinderen (tot 12 j) niet leden aan 10 EUR 
Ik betaal ter plaatse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:luc.devuyst@gmail.com
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7. Trainingen op verplaatsing 
 

Ook deze zomer zijn er verschillende trainingen op verplaatsing gepland, noteer alvast 
deze data maar in jullie agenda (wijzigingen van data en locaties zijn nog mogelijk) : 
Dinsdag 26 mei : Steenhuize – Sporthal Amalrik – Holmanstraat 37  
Dinsdag 9 juni : Brakel Michelbeke – Sien Van Breusegem – Twaalfbunderstraat 1 - Brakel 
Dinsdag 23 juni : Onkerzele – Den Ahthayet – Atembekeweg 1 (aan kerk Onkerzele) 
Dinsdag 28 juli : Hillegem – Café Oud Gemeentehuis – Provincieweg 499 (aan kerk 
Hillegem) 
Dinsdag 11 augustus : Nederbrakel – Stoeterij Ter Kleye – Vunkstraat 1  
Dinsdag 25 augustus : St-Lievens Esse – Paul Van Breusegem – Terbiest 2 
Start telkens om 19.30u – er is steeds ook een wandeling voorzien. 

 

8. Regelmatigheidscriterium 2020 
 

Voor 2020 komen 19 organisaties in aanmerking voor het regelmatigheidscriterium. 
Alle organisaties (9 joggings) die behoren tot het ‘Criterium van de Vlaamse 
Ardennen’ komen in aanmerking. Het te behalen puntentotaal om clublaureaat te 
worden blijft behouden op 70 punten. Onze eigen kermisjogging blijft 10 punten 
opleveren, alle andere 5 punten. 
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9. Geutelingenloop 23/02/2020 

Opnieuw richt onze joggingclub een Geutelingenloop in voor clubleden en partner. 
Datum : zondag 23 februari 2020. 
Praktische informatie : 
Aangezien we ons te voet of al joggen naar Elst verplaatsen is het van belang dat er 
reeds enkele wagens op voorhand aan het eindpunt geparkeerd staan, want het is de 
bedoeling met de wagen terug te keren naar Erwetegem. Afhankelijk van het aantal 
deelnemers zullen we moeten zien hoeveel wagens er dienen te rijden naar Elst. 
-          Gezamenlijk vertrek op de parking van de kerk van Erwetegem, 
Tweekerkenstraat 

-          Wandelaars vertrekken om 14.30u 
-          De joggers gaan van start om 15.00u. 
-          Wat de joggers betreft, zijn er 3 mogelijke afstanden : 8,1 km (idem voor de 
wandelaars), 8,9 km en 10,1 km. 
-          Eindpunt : 'De Koekelaere', Ommegangstraat 3, 9660 Brakel-Elst 
-          Iedereen zal ongeveer rond 16.00u aan dit eindpunt aankomen, dan hebben we 
een uur tijd om je om te kleden en eventueel het vochtgehalte weer op peil te 
brengen. Er zijn geen douches voorhanden. 
-          Rond 17.00u gaan we aan tafel om te genieten van koffie met Geutelingen 
-          Kostprijs : een koffie met een Geuteling kost 5 EUR, de club neemt deze kost op 
zich voor de op voorhand ingeschreven deelnemers. Bijkomende koffie en/of 
Geuteling(en) zijn ten koste van de deelnemer. Een koffie kost 2 EUR en 1 Geuteling 3 
EUR. 
-          Men kan ter plaatse een meeneempakket met 10 Geutelingen aankopen aan 7 
EUR, er zijn voldoende pakketten beschikbaar. 
-          Men kan ter plaatse in de oven de geutelingen zien gieten of er zelf eigenhandig 
geutelingen gieten... 
-          Uiterste inschrijvingsdatum : 10 februari 2020 
 
PS : Bij aankomst in Elst is het de moeite om nog even de kerk toegewijd aan patrones 
Sinte Apollonia te bezoeken 
 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inschrijvingsstrook geutelingenloop 2020 : 
 
Clublid …………………………………………………………. schrijft zich hierbij in voor de 
Geutelingenloop van zondag 23 februari 2020 met ….. clublid/clubleden. 
o    Aantal deelnemers koffie + geuteling : …………………. 
o    Aantal wandelaars : ………………….. 
o    Aantal joggers : ……………….. 
DEZE ORGANISATIE IS VOORBEHOUDEN VOOR CLUBLEDEN EN HUN PARTNER 
UITERSTE INSCHRIJVINGSDATUM : 10 februari 2020. 
BETALING GEBEURT TER PLAATSE !!! 
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Gelieve deze strook te bezorgen aan Luc De Vuyst of naar hem door te mailen 
op lucdevuyst@gmail.com. 
 

OPGELET : hier zijn 2 punten te verdienen voor het regelmatigheidscriterium !!! 
 

10. Eetinge 2020 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert Joggingclub Erwetegem, opnieuw zijn 
alombekende EETINGE, die zal doorgaan in HET ONTMOETINGSCENTRUM STRIJPEN, 
St Andriessteenweg 168 te Strijpen en dit op zaterdag 25 en zondag 26 april 2020. 
De meeste leden hebben hun kaarten reeds ontvangen op de nieuwjaarsreceptie. 
Mogen wij u een kleine inspanning vragen kaarten te verkopen aan familie, vrienden 
en kennissen. 
 
De opbrengst van deze kaartenverkoop is de bron van inkomsten voor het bekostigen 
van : 
 
- Inrichten kermisjogging op 29 augustus 2020 
- Het regelmatigheidsklassement (wie deelneemt en laureaat wordt, ontvangt 

telkens een waardevolle beloning) 
- Dwars door Brugge 
- Gratis consumptie bij training op verplaatsing 
- Tussenkomst gezinswandeling, ledenfeest, Geutelingenloop 

 
Voor bijkomende kaarten en voor het afrekenen van de verkochte kaarten kunt U 
steeds terecht bij de bestuursleden Linda en Freddy en dit iedere dinsdag- of 
donderdagavond voor of na de training. Een bezoekje bij hun thuis (Faliestraat 25, te 
St Maria Oudenhove – 09/3604180) kan natuurlijk ook of bij Frans Perreman, 
Rodestraat 39, te Godveerdegem (09/3606405) 

De gekozen dag en het menu op de kaarten en de strookjes aankruisen aub. 
 
Gelieve, om organisatorische redenen de niet verkochte kaarten, de strookjes van de 
verkochte kaarten en het ontvangen geld af te rekenen ten laatste op donderdag 16 
april 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:lucdevuyst@gmail.com
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11. Dwars door Brugge 
 
Dit jaar plannen we opnieuw een busreis naar Brugge. 
DWARS DOOR BRUGGE - Zondag 10 mei 2020 

  
Inschrijven : ten laatste op dinsdag 27 april 2020 via een groepsinschrijving dat door 
onze club wordt geregeld. 
Ingevuld strookje en geld afgeven bij Paul Van Breusegem (Kloosterstraat 16). 
Inschrijven kan ook door deze e-mail met ingevuld strookje te sturen naar Paul 
(pvbreus@hotmail.com) en naar Luc De Vuyst (lucdevuyst@gmail.com) in CC en het 
bedrag te storten op de rekening van de club (IBAN BE73 0688 9452 7660) met 
vermelding ‘Brugge + naam op het strookje’.  
Om organisatorische redenen, gelieve deze storting te willen uitvoeren ten laatste op 
vrijdag 24 april 2020.  
  
Kids Run 1 km (4 tot 12j) : € 5 – Start 13.30u aan Balkonrotonde (100m 
inschrijvingsplaats) 
Dwars door Brugge 5 km : € 5 i.p.v. € 10 (de club legt € 5 bij) – Start 14.00u aan het 
Minnewater, Prof. Sebrechtsstraat (900m inschrijvingsplaats) 
Dwars door Brugge 15 km: € 13 i.p.v. € 18 (de club legt € 5 bij) – Start 15.00u aan 
Balkonrotonde (100m inschrijvingsplaats) 
Functioneel T-Shirt € 12 extra 
Busreis niet-leden: € 10, leden : GRATIS 
Inschrijven op de dag zelf of na 27 april kost € 21 (15 km), € 13 (5 km) en € 8 (Kids 
run) de club legt hier geen € 5 bij !!!! 
  
Vertrek : 11u30 op het Kerkplein van Erwetegem. 
Terug : omstreeks 19.00u (afhankelijk van het verkeer) 
Tevens wordt er daarna bij “Barry’s” een rondje gegeven door de club aan alle 
deelnemers en sympatisanten. 
  
Info op : https://www.sport.be/runningtour/dwarsdoorbrugge/nl/?v=15102019 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:pvbreus@hotmail.com
mailto:lucdevuyst@gmail.com
https://www.sport.be/runningtour/dwarsdoorbrugge/nl/?v=15102019
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INSCHRIJVINGSSTROOK DWARS DOOR BRUGGE 

  
Af te geven ten laatste op donderdag 23 april 2020 

  
Naam : ………………………………………………………………………………………………………… 

  

Keuze Maat Aantal 
Eenh 

Prijs 
TOTAAL 

Borstnummer + 

busreis 1 km 
    € 5 € 

Borstnummer + 

busreis 5 km 
    € 5 € 

Borstnummer + 

busreis 15 km 
    € 13 € 

Borstnummer + 

busreis + T-shirt 5 

km 

S/M/L

/XL 
  € 17 € 

Borstnummer + 

busreis + T-shirt 

15 km 

S/M/L

/XL 
  € 25 € 

Supporter clublid     GRATIS   

Supporter niet-

leden 
    € 10 € 

          

TOTAAL       € 
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12. 5 tips voor een snelle 10 km 
 
Heb je wel eens op deze manier voor je 10 kilometer getraind ? 
Vijf tips voor je om een 10 kilometer snel te lopen.  De eerste trainingstip is de 
belangrijkste: de balans in kilometertijden. 
 
1 Balans in kilometers 
Voor een mooie 10 kilometer moet je heel wat kilometers maken. Als je 3 keer in de 
week traint, kun je het schema verdelen in de standaard: tempoduurloop, interval en 
lange duurloop. De meeste hardlopers delen dat in naar een vlak verloop in snelheid, 
ergens tussen de 20 minuten en een uur hard door stampen. Pak het eens anders aan. 
Waarschijnlijk loop je ook weleens een duurloop van 10 kilometer. Loop de eerste 5 
kilometer 5 tot 10 seconden langzamer dan je gemiddelde tijd op een 
tempoduurtraining. Het gaat om balans. De laatste vijf kilometer draai je het om . 
Loop dan 5 tot 10 seconden per kilometer sneller. 
De ervaring leert dat goed getrainde lopers deze seconden in de tweede helft weer 
kunnen terugpakken. Het geeft je ook de boost om in de tweede helft sterk te blijven 
lopen. Net dat effect heb je nodig om in je wedstrijd als de vermoeidheid door de 
spanning en de inspanning na 5 tot 7 kilometer in de benen sluipt. 
 
2 Loop je eigen tempo 
Zit je in de wedstrijd, dan geldt de magische vorm van de dag. Laat je niet teveel 
leiden door de piepjes van je loophorloge. Kan het sneller, ga dan sneller. Zit het 
tegen? Houd in maar probeer wel een punt af te spreken met jezelf wanneer je toch 
weer een versnelling gaat proberen. Soms zit het namelijk alleen vast in je hoofd en 
kunnen de benen toch weer ten aanval. 
 
3 Trainen is geen wedstrijd (maar ook een beetje wel) 
Je traint om beter te worden. Als iedere training een wedstrijd is, ga je onherroepelijk 
problemen krijgen. Pijntjes, veel spierpijn en mogelijk serieuze blessures duiken op. 
Hardlopen is intensief, bouw het daarom goed op. Train met het doel om sterker te 
worden. Een fase later kun je trainen om sneller te worden. Maar je moet het wel aan 
kunnen. 
En toch het advies om soms even te racen. Doe dat hooguit 1x per 2 weken en dan 
nog alleen als je al enkele weken in prima conditie bevindt. Je kunt om risico’s te 
mijden ook je wedstrijddeel sterk inkorten. Bijvoorbeeld je plant een wedstrijdje van 3 
tot 4 kilometer binnen een training. 
 

 
4 Betere stimulans: de mens 
Wij hardlopers, doen graag veel solo. Toch is het slim – maak er maar een strategie 
van – om je serieuze trainingen voor een snelle 10 een paar keer met een groepje te 
lopen. Laat je maar lekker opjutten. Sprintjes, een paar klimmetjes, extra oefeningen 
voor je core. Op alle gebieden zal je de ander bij willen houden. Of zelfs willen 
verslaan. Wedden dat je dan krachten aanboort die je anders laat zitten. 



 

20 
 

 

 
5 Het eenvoudigste advies: ken het parcours 
Zit er een heuvel of hoge brug in. Loop je vol in tegenwind of met de wind mee? Veel 
scherpe bochten of zo snel als een F1 circuit? Als je het van te voren weet kun je er 
rekening mee houden. Want hardlopen is energie verdelen.?? Als je het weet kun je 
er op trainen, zoals die hoge brug die al na 3 kilometer in het parcours zit. Je kunt het 
helemaal nabootsen en dat vergroot je kansen enorm op een snelle 10. 
Succes! 
 

13.  Hardlopen maakt je botten sterker 

 
Met dank aan knappe koppen van de Camilo José Cela universiteit in Spanje weten we 
het nu echt zeker: hardlopen is goed voor je botten. Daar werd in het verleden vaak 
over getwijfeld. Hardlopen zou juist tot minder sterke botten leiden. De Spanjaarden 
kwamen tot verrassende resultaten. 
De Spaanse onderzoekers stelden een stijfheidsindex samen. Een slimme zet 
waardoor je de botdichtheid kunt meten. Het gaat dus niet alleen om groter, maar 
ook hoe stevig je botten zijn. Kortweg gezegd: hardlopen verbetert de botdichtheid. 
Dat gestamp van vele kilometers werkt door tot in je gestel dat reageert door 
krachtige botten te maken. 
 
Hoe langer hoe dichter 
Verrassend is de uitkomst dat hoe groter de getrainde afstand, hoe beter de 
botdichtheid. De onderzoekers melden overduidelijk dat langere afstanden hardlopen 
preventief werkt in de afname van de botdichtheid naarmate je ouder wordt. Een 
normaal proces, dat meestal start na je 35e levensjaar. Overigens gaat de afname 
door maar kun je de afname wel verkleinen door het hardlopen. 
 
Lange trainingen 
De onderzoekers keken naar trainingen van ervaren hardlopers die voor wedstrijden 
trainen tussen de 10 kilometer tot en met marathons. Dat zijn afstanden en schema’s 
die passen bij de vaak toch ervaren lopers die ProRun lezen. Het onderzoek spitste 
zich toe op een bot bij de hiel, de calcaneus. In gewoon Nederlands bekend als het 
hielbeen. Dit bot werd meerdere keren tijdens het onderzoek gemeten. Dichtheid, en 
ook stijfheid werden bijgehouden. Overigens spelen veel factoren een rol, onder meer 
het geslacht maar ook leeftijd en voeding bepalen de dichtheid. Voor gezonde botten 
heb je dus meer nodig dan alleen hardlopen. 
Het is een breed onderzoek, onder 122 marathonlopers en 81 halve marathon en tien 
kilometer lopers. Dat geeft een goed beeld. Daar tegenover, zoals een gedegen 
onderzoek doet, was een controlegroep samengesteld van niet-sportieve mensen. 
Zowel de mannelijke als de vrouwelijke lopers profiteerden van hun sport, als het om 
botdichtheid gaat. 
“Het was mogelijk om te bevestigen dat een oorzakelijke relatie bestaat, dat betekent 
dat veel trainen overeenkomt met een grote verbetering van de minerale 
samenstelling van de calcaneus”, meldt hoofdonderzoeker Beatriz Lara van het UJCJ 
laboratorium. 
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Maar dan de invloed van je voeding 
Als hardloper doe je al veel goeds voor je botdichtheid, je maakt trainingskilometers. 
Veel meer dan alleen dat bepaalt je botdichtheid. Ook voeding is een belangrijke  
factor. Je hebt voedingsmiddelen die de dichtheid verbeteren maar ook die het juist 
teniet doen. 
 
Afbraak 
De afbraak zit natuurlijk in een teveel van een bepaalde vorm van voeding. Wat haalt 
de kwaliteit van je botten naar beneden als je er teveel van neemt 
– Teveel vlees 
– Teveel zuivel 
– Teveel frisdrank 
– Teveel alcohol 
 
Aanmaak 
Wat is dan de belangrijkste vitamine en mineraal die je nodig hebt 
1) Gelukkig loop je vaak buiten en daarmee in de zon. Het proces van aanmaak van 
botweefsel lukt door vitamine D. Dat is nu net een vitamine die we aanmaken uit 
contact met zonlicht. Daarvoor moet de zon krachtig genoeg zijn. Daardoor is het 
winters zwakke zonnetje in Nederland meestal te weinig. Tijdens de andere 
jaargetijden kunnen we genoeg vitamine D opbouwen. Denk aan de balans, teveel zon 
is niet goed. 
2) Magnesium. Dat is de stof uit voeding die je botten nodig hebben om nieuw 
weefsel te kunnen maken. Voor hardlopers ook belangrijk, magnesium heb je nodig 
voor de aanmaak van eiwit. In welke voedingsmiddelen zit magnesium? Dit zit in 
graanproducten, groente, melkproducten en vlees. 
Magnesium is een mineraal dat in een relatief grote hoeveelheid in het lichaam 
aanwezig is. Ongeveer 50% van het magnesium bevindt zich in het botweefsel. De 
andere helft bevindt zich in de cellen van lichaamsweefsel en organen. Het is maar 1% 
van het magnesium die in het bloed wordt aangetroffen en het lichaam tracht dit 
niveau zo constant mogelijk te houden. 
  
Magnesium is in ons lichaam betrokken bij meer dan 300 biochemische reacties. 
Hierbij zorgt het dat de normale spier- en zenuwfunctie gehandhaafd wordt, het 
hartritme stabiel blijft, een gezond immuunsysteem ondersteund wordt en sterke 
botten worden opgebouwd. 
  
Magnesium regelt de bloedsuikerspiegel, bevordert een normale bloeddruk en het is 
bekend dat deze betrokken is bij de energiestofwisseling en de eiwitsynthese. 
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14.  Hoe past het hart zich aan training aan ? 
 
Je hartslag is in feite je dashboard. Het geeft je inzicht in je fysieke toestand en 
daarmee aanwijzingen voor je training. Wat kan de hartslag ons allemaal vertellen? 
 

Het is onder sporters en vooral onder lopers goed bekend, dat de hartfrequentie na 
enige tijd trainen zowel in rust als tijdens submaximale arbeid omlaag gaat. Bovendien 
is de hartfrequentie een objectieve parameter, die goed de mate van inspanning 
weergeeft. Er wordt daarom veel getraind met hartfrequentie meters. Maar ook kan 
de hartfrequentie ons veel vertellen over momentane veranderingen, zoals die 
kunnen optreden bij b.v. griep, oververmoeidheid e.d. 
Tijd om het hart en met name de frequentie regulatie eens onder de loep te nemen. 
 
Hart regulatie 
Aan de rechterbovenkant van de rechter boezem bevindt zich een aantal 
gespecialiseerde cellen, de sinus knoop. De sinus knoop maakt in principe zijn eigen 
prikkels, het hart kan buiten het lichaam, zonder enige verbinding ermee, in een 
bepaalde zoutoplossing dagen blijven kloppen. Als er in de sinusknoop een elektrische 
ontlading (depolarisatie) ontstaat zal deze over beide boezems voort geleid worden, 
om daarna via het tussenschot tussen de kamers (septum) naar de hartpunt te gaan, 
om vervolgens beide kamers te bereiken. Direct na deze elektrische impuls, volgt de 
contractie van eerst de boezems en daarna de kamers. 
De sinus knoop staat onder invloed van het autonome zenuwstelsel, dat verdeeld kan 
worden in het parasympatische en sympathische zenuwstelsel. In het lichaam wordt 
de hartregulatie grotendeels bepaald door de balans tussen deze twee. Je zou kunnen 
zeggen, dat de parasympathicus dat deel van het autonome zenuwstelsel is, dat 
herstel bevordert en de sympathicus dat deel is, dat fysieke inspanning (en emoties) 
mogelijk maakt. 
In rust, staat het hart volledig onder invloed van de parasympathicus, de 
hartfrequentie is laag, tijdens arbeid echter en wel boven een frequentie van rond de 
120 slagen is er vrijwel geen sprake meer van een parasympatische invloed, althans 
bij ongetrainden. Opvallend is, dat als je het tijdsinterval tussen de hartslagen zou 
registreren, zij in rust heel onregelmatig is, terwijl dat naarmate de invloed van de 
parasympathicus vermindert, steeds regelmatiger wordt. Het hart tikt dus geenszins 
als een klokje, als dat wel zo is, dan is er wat aan de hand! Met deze variatie van de 
hartfrequentie hebben we een tweede, belangrijke parameter in  
 
handen, die ons helpen kan om overbelasting (of ziekte) in een vroeg stadium te 
ontdekken. Deze hartslag variabiliteit (heart rate variability: HRV) meting is 
tegenwoordig op de betere hartfrequentiemeters beschikbaar. 
Naarmate iemands uithoudingsvermogen  beter getraind is, zien we een aantal 
interessante dingen veranderen in de balans tussen de twee componenten van het 
autonome zenuwstelsel. De invloed van de parasympathicus doet zich sterker en 
langer gelden. Dat betekent, dat de rust- en de submaximale hartfrequentie (bij een 
bepaalde loopsnelheid) daalt. Maar we zien nog meer. De HRV neemt toe en is zelfs 
bij hogere frequenties nog een feit. Dat betekent, dat de invloed van de  
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parasympathicus groter is geworden. Dit is dan ook de reden, dat je hartfrequentie na 
een periode van training snelle daalt na inspanning. Hoe groter de HRV is en hoe 
langer deze bij hogere frequenties te zien is, des te gezonder het hart is. 
 
Training, wat doet het op de HRV? 
Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de invloed van verschillende 
trainingsvormen naar de HRV. Negen interval trainingen in 3 weken (3x per week, 1 
min zeer intensief, gevolgd door 1 min rust) zorgde voor een duidelijke toename van 
HRV in rust en bij submaximale arbeid, duidend op een trager verdwijnende 
parasympatische invloed (Fronchetti en medewerkers, J Exercise Physiol, 2007). Voor 
het hart betekent dit een vermindering van de stress die de inspanning veroorzaakt. 
Een heel positief effect! 
 
Negatieve invloeden op de HRV 
Er zijn een groot aantal zaken, die de HRV en dus de hartregulatie negatief 
beïnvloeden. 
Een voorstadium van een griepje b.v. doet de invloed van de parasympathicus 
afnemen en de HRV ook. Dat is al makkelijk voor iedereen te meten door na de 
warming-up, die vrijwel iedereen op een vaste snelheid loopt, de hartfrequentie 
direct erna en de daling na 1, 2 en 3 minuten te meten, het beste natuurlijk met je 
Polar of andere HF meter, anders gewoon palpatoir (lichtjes een vinger op de 
halsslagader leggen en de 10 slagen tijd meten, begin op de eerste slag die je meet 
met 0, druk de stopwatch weer in op de 10e slag, aantal gemeten slagen met 
60/aantal seconden vermenigvuldigen). Neemt de frequentie duidelijk minder snel af 
dan normaal (b.v. in plaats van 25 slagen na de tweede minuut en nu 15), dan moet er 
een rode lamp bij je gaan branden. Verminder de intensiteit van de training, maar ook 
de omvang. Met deze eenvoudige meting heb ik zelf nogal wat problemen kunnen 
voorkomen bij mijn pupillen. Ik heb zelfs mijn vrouw, Ilja Keizer eens na de  
 
warming-up niet mee laten doen aan het NK veldlopen, naar bleek een juiste 
beslissing. ’s Avonds lag ze met griep in bed! 
Andere oorzaken van een verminderde HRV zijn slaapgebrek, ernstige mentale stress, 
verstoord dag-nacht ritme door b.v. een nachten lang huilend kind of jetlag. Tenslotte, 
hartfrequentie en HRV metingen moet je in je trainingslogboek noteren om er baat bij 
te hebben. Zo leer je je eigen lichaam beter kennen, maar ook je respons op bepaalde 
trainingen. 
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15.  3 tips om wél af te vallen met hardlopen 

 
Op internet verschijnen duizenden artikelen over afvallen. Onmogelijk om allemaal te 
lezen. 3 tips voor lopers die wél werken. 
Want iedereen spreekt elkaar tegen: wel koolhydraten/geen koolhydraten, wel 
ontbijten voor het lopen/nuchter sporten, eet vaak kleine porties/eet niet meer dan 
drie keer per dag, mijd vet/eet veel gezonde vetten, wel vlees/geen vlees etc. etc. etc. 

We zetten wat feiten op een rij waar je als loper écht wat aan hebt. 

Eerst even een algehele spraakverwarring uit de wereld helpen: 

Calorieën kun je noch eten, noch verbranden. Vet, koolhydraten en eiwitten kun je 
eten. Een calorie is de eenheid van warmte-energie die vrijkomt bij verbranding. Je 
verbrandt dus geen calorieën, integendeel, je produceert ze. 

In 1 kg vet zitten 9000 kCal, in 1 kg lichaamsvet zitten ongeveer 7000 kCal, vanwege 
vocht in de vetcellen. 
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7000 kCal zit ook in 1400 pepernoten en als je 10 looprondjes van een uur met een 
snelheid van 12 km/uur (voor iemand van 70 kilo) hebt gedaan heb je 7000 kCal 
geproduceerd. 

Dus als je 3 kilo wilt afvallen moet je 21.000 calorieën meer produceren dan eten, zo 
simpel is het. Als loper is het van belang dat je voldoende eiwitten eet om 
spierafbraak te voorkomen. En het is goed om meer calorieën te verbranden dan te 
eten zónder honger te lijden. Om te voorkomen dat je honger krijgt is het goed om 
geraffineerde suikers te vermijden. Want door snelle suikers te eten krijg je een 
bloedsuikerpiek en na de piek volgt (ongeveer) anderhalf uur later een dip. Tijdens die 
dip heb je honger (of eigenlijk behoefte aan suiker) en dat is riskant. Geef je toe aan 
de behoefte dan kom je op een dag vermoedelijk weer aan teveel calorieën. 

Voor lopers die wat kilo’s willen afvallen is het goed om de bloedsuikerspiegel zo 
constant mogelijk te houden, zodat er geen suikerbehoefte komt anderhalf uur na 
een bloedsuikerpiek. 

Een aantal tips lijken voor lopers die willen afvallen de moeite waard om te proberen: 

Mijd frisdrank, snoep, sportdrank 

In een blikje cola zitten 139 kCal, dus als je 10 kilometer hebt hardgelopen en je hebt 
daarmee 500 kCal geproduceerd kun je – op zich – prima een blikje cola drinken, 
want dan heb je nog altijd dik 300 kCal meer geproduceerd dan aangevuld. Toch is 
het in een periode dat je wilt afvallen goed om geen geraffineerde suikers te drinken 
of eten. Want na een blikje cola komt altijd een dip en die dips wil je voorkomen. Dus 
als je na een loopje thee drinkt of water en je eet eiwitten, vetten en trage 
koolhydraten, dan is het veel makkelijker om meer kCal te produceren dan binnen te 
krijgen. 

Zorg voor verzadiging met groenten, eiwitten en eet koolhydraten met een lage 
glycemische index 

Koolhydraten wordt door sommige zelfbenoemde voedingsexperts als vergif gezien. 
Dat is onzin. Mensen die diabetes type II willen omkeren of 40 kilo moeten afvallen 
lijken baat te hebben bij een koolhydraatarm (of zelfs ketogeen) dieet. Gezonde 
mensen en sporters of mensen die slechts 4 of 5 kilo willen afvallen, kunnen gerust 
koolhydraten eten. Zeker koolhydraten die langzaam worden opgenomen 
(havermout, volkoren pasta, aardappels). Als je veel groenten, veel gezonde vetten, 
veel eiwitten en koolhydraten eet bij lunch en diner is de kans groot dat je verzadigd 
bent tussen de maaltijden door en – ook als je looptrainingen hebt – dus géén 
behoefte hebt aan tussendoortjes die je bloedsuikerspiegel omhoog brengen. 
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Loop 1 x per week op nuchtere maag 

Door 1 x per week op nuchtere maag te lopen, leer je van je lichaam of je makkelijk 
kCal kunt produceren uit je vetten. Het idee van nuchter lopen is bekend: je eet ’s 
avonds gewoon wat je altijd eet, na het avondeten eet je geen tussendoortjes meer. 
’s Ochtends drink je een glas water (en een kop koffie) en ga je trainen op nuchtere 
maag. 

Of de tips voor je werken is eenvoudig te toetsen: als je gewicht verliest zonder 
honger te lijden, dan werkt het voor je. 
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16.  Marathon record Dubai 
 
Marathon Dubai: maar liefst 11 atleten liep onder de 2:07. Een record. Wat was hier 
aan de hand ? 

 

 
 
De kopgroep van 24 atleten kwam op het halve marathon punt door in 1:02:43 
 
De winnende tijd van de 20-jarige Ethiopier Olika Adugna Bikila was niet bepaald 
een record voor Standard Chartered Dubai Marathon. Meestal wordt hier behoorlijk 
sneller gelopen dan 2:06:15. Het is niet voor niets een van de snelste marathons ter 
wereld. Dat liefst 11 atleten onder de 2:07 liepen, is wél een record! 

Tussen de nummers 1 en 11 zaten slechts 19 seconden. De marathon werd beslist in 
de eindsprint van deze 11 elite atleten. 10 van de 11 liepen een persoonlijk record of 
evenaarden deze. 
Wat was er aan de hand? 

Omstandigheden 
Vrijdagochtend 24 januari 2020 viel voor de elite atleten om 06:00 uur het startschot. 
Het was nog donker. De zon kwam pas een uur later op.  Het marathonparcours van 
Dubai is vlak. Over de kustweg wordt heen en weer gelopen. De noordnoordwesten 
zeewind stond met windkracht 3 (16 km/h) bijna haaks (70°) op het parcours, dus 
heen een beetje tegenwind en terug een beetje meewind. De luchtvochtigheid viel 
met 73% mee. De temperatuur van 20°C en luchtdruk 1017 mbar waren wat minder 
gunstig voor een toptijd. 
Er stond veel op het spel. Voor de winnaar lag 100.000 US Dollars klaar. Voor nummer 
2 was dit met 40.000 US Dollars een stuk minder. Nummer 10 ontving nog 2.500 US  
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Dollars. Nummer 11 was maar 19 seconden langzamer dan de winnaar en ging met 
een herinneringsmedaille naar huis…. 
 
Deelnemersveld 
Traditioneel doen veel Ethiopiërs mee in Dubai, van de eerste twintig kwamen 
achttien uit dit land. Ze zijn veelal afkomstig van de professionele Ethiopische athletic 
clubs die over de hele wereld voor prijzengeld lopen. Het NN Running Team van Jos 
Hermens stond met drie deelnemers aan de start. Eric Kiptanui (Kenia, debuut, 2e in 
2:06:17) en Aychew Bantie (Ethiopië, 7e in 2:06:23) presteerden goed. De Ethiopische 
NN Running team atleet Solomon Deksisa moest bij het 35 kilometerpunt lossen en 
finishte uiteindelijk in 2:15:58. 
In de tabel staan de gegevens van de eerste twintig finishers bij de mannen. De 
veertien die een PR liepen, of hun marathondebuut hadden, zijn met geel 
gemarkeerd. Twee anderen die hun PR evenaarden zijn met groen aangegeven. 
Opvallend is dat sommige PR’s minuten scherper zijn gezet en bovendien al van 
recente datum waren, 2019 of 2018. 
We weten dat de eerste elf met de snelle Nike Vaporfly Next% liepen. Deze schoen is 
vanaf medio 2019 op de markt. Vermoedelijk was de vorige PR ook al met deze 
schoen of met voorganger Nike Vaporfly 4% gelopen. Er moet voor dit bijzondere 
resultaat meer aan de hand zijn geweest. 

 

De wedstrijd 
Op het halve marathon punt bestond de kopgroep nog uit 24 atleten. Ze kwamen in 
1:02:43 door. Het gemiddelde tempo was 2:58/km. Er is heel gelijkmatig met een 
constant tempo gelopen. Dit is al een sleutel voor succes, zoals de lezers van onze 
artikelen en ons boek Hardlopen met Power! weten. 

https://www.prorun.nl/borntorun/het-ethiopische-hardloopgeheim/
https://www.prorun.nl/borntorun/het-ethiopische-hardloopgeheim/
https://www.prorun.nl/runtech/runtech-hardlopen/nike-zoomx-vaporfly-next-echt-een-revolutionaire-hardloopschoen/
https://partner.bol.com/click/click?p=2&t=url&s=37423&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Ff%2Fhardlopen-met-power%2F9200000056953601%2F&name=Hardlopen%20met%20Power!%2C%20Hans%20van%20Dijk
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De tweede succesfactor is dat de lopers goed begrepen hebben dat samenwerking in 
een groep de luchtweerstand verlaagt, daarom de minste energie kost en zo de 
snelste tijden oplevert. 
Misschien hadden ze er alleen niet op gerekend dat ze de laatste kilometers nog met 
z’n elven bij elkaar zouden lopen en de 100.000 US Dollars voor de snelste sprinter 
zou zijn, een debutant in de marathon. In de volgende tabel is goed te zien dat de 
groep bij elk 5-km punt in dezelfde tijd door kwam. 

 

Twee succesfactoren: de Nike’s en de groep 
Aan de hand van de gegevens kunnen we terugrekenen wat het voordeel van de 
schoenen en wat het voordeel van het lopen in een groep is. Hou hierbij in gedachten 
dat we weten dat het maximale vermogen van de menselijk motor bij een anaeroob 
drempelvermogen (ADV) van 6,4 Watts/kg ligt. 
We nemen aan dat de loopweerstand dankzij de schoenen 2% gunstiger is. Voor het 
lopen in de groep gaan we uit van een luchtweerstandsfactor cdA van 0,20 m2 . Als de 
atleet alleen loopt, is dit 0,24 m2. Voor onze berekeningen hebben we verder de 
omstandigheden in Dubai aangehouden (temperatuur, luchtdichtheid en wind) en een 
gewicht van 56 kg van de atleet. 
Alleen en op normale schoenen zou de top 11 in Dubai voor 2:06:15 met 331 Watts 
moeten hebben gelopen. Dit komt neer op een ADV van 6,20 Watts/kg. 

https://www.prorun.nl/runtech/hoe-hoog-is-de-luchtweerstand-bij-hardlopen/
https://www.prorun.nl/training/je-vier-energiesystemen/
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In de groep en op normale schoenen vraagt deze finishtijd om 327 Watts, een ADV 
van 6,13 Watts/kg. 
In de groep én met de 2% schoenvoordeel lopen ze deze finishtijd met 321 Watts, 
ADV 6,01 Watts/kg. 
Als we het omdraaien zou voor de atleten als ze alleen liepen én op normale 
schoenen met 321 Watts onder deze omstandigheden een tijd van 2:09:44 zijn 
geklokt 
In de groep levert 321 Watts op normale schoenen een tijd van 2:08:22 op. 
De Vaporfly’s en de groep samen leidden tot de winnende 2:06:15. 
 
Conclusie 
De schoenen zijn prijzig. Ook de nieuwste versie Nike Vaporfly Next% Ekiden, die 
speciaal vanwege het Olympisch jaar als special edition op de markt is gebracht, komt 
op zo’n € 275 en is daarom niet voor iedereen weggelegd. 
Lopen in een groep kan wel iedereen. Bij de grotere wedstrijd kun je aanhaken bij 
pacers die in een vlak tempo naar een vooraf aangegeven eindtijd lopen. Vrijwel 
zonder uitzondering lopen deze pacers met een grote groep. Hier kun je zonder meer 
bij aanhaken en een of meer minuten van je PR afsnoepen. 

  


