
  

Gevorderde marathontrainingGevorderde marathontraining
voorbereiding en wedstrijdstrategievoorbereiding en wedstrijdstrategie



  

● One of the scariest things about running a One of the scariest things about running a 
marathon for the first time isn't the distance, the marathon for the first time isn't the distance, the 
muscle pain, the chafing, or the blisters. It's not muscle pain, the chafing, or the blisters. It's not 
knowing what's going to happen.knowing what's going to happen.

● This is not about instant gratification. You have This is not about instant gratification. You have 
to work hard for it, sweat for it, give up sleeping to work hard for it, sweat for it, give up sleeping 
in on Sunday mornings.in on Sunday mornings.
-- Lauren Fessenden, marathoner-- Lauren Fessenden, marathoner

● I had as many doubts as anyone else. Standing I had as many doubts as anyone else. Standing 
on the starting line, we're all cowards.on the starting line, we're all cowards.
-- Alberto Salazar, three-time winner of the NYC marathon-- Alberto Salazar, three-time winner of the NYC marathon



  

Even benadrukken:Even benadrukken:
● Deze uiteenzetting is (zoals alle andere Deze uiteenzetting is (zoals alle andere 

uiteenzetting en trainingsmethodes) een uiteenzetting en trainingsmethodes) een 
benadering vanuit een bepaald perspectiefbenadering vanuit een bepaald perspectief

● Andere benaderingen en methodes bestaan en Andere benaderingen en methodes bestaan en 
leveren ook resultaat opleveren ook resultaat op

● Lees deze uiteenzetting dus als:Lees deze uiteenzetting dus als:
““AlsAls je dit doet,  je dit doet, zouzou je op de marathon … kunnen  je op de marathon … kunnen 
lopen”lopen”

en niet als:en niet als:
““Om op de marathon … te lopen, moet je dit doen”Om op de marathon … te lopen, moet je dit doen”



  

Theoretische verwachtingen op de Theoretische verwachtingen op de 
marathonafstandmarathonafstand

5K 17’00”
17,65 k/u

17’30”
17,14 k/u

18’00”
16,67 k/u

18’30”
16,22 k/u

19’00”
15,79 k/u

20’00”
15,00 k/u

10K 35’27”
16,39 k/u

36’29”
16,45 k/u

37’32”
15,99 k/u

38’34”
15,56 k/u

39’37”
15,15 k/u

41’42”
14,39 k/u

10M 58’41”
16,45 k/u

1u00’24”
15,98 k/u

1u02’08”
15,54 k/u

1u03’51”
15,12 k/u

1’05’35”
14,72 k/u

1u09’02”
13,98 k/u

HM 1u18’13”
16,19 k/u

1u20’31”
15,72 k/u

1u22’49”
15,29 k/u

1u25’07”
14,87 k/u

1u27’25”
14,48 k/u

1u32’01”
13,76 k/u

M 2u43’03”
15,53 k/u

2u47’51”
15,08 k/u

2u52’38”
14,67 k/u

2u57’26”
14,27 k/u

3u02’14”
13,89 k/u

3u11’49”
13,2 k/u



  

De kloofDe kloof
● Vanaf afstanden van meer dan 15K is er bij velen een Vanaf afstanden van meer dan 15K is er bij velen een 

kloof tussen de theoretische mogelijkheid en de kloof tussen de theoretische mogelijkheid en de 
wedstrijdprestatiewedstrijdprestatie

● Deze kloof zit zowel in:Deze kloof zit zowel in:
● de de afstandafstand (meer dan bij dagelijkse training); (meer dan bij dagelijkse training);
● als de als de snelheidsnelheid op die afstand (benadert of overschrijdt die  op die afstand (benadert of overschrijdt die 

van een vlotte training op kortere afstand).van een vlotte training op kortere afstand).
● Een goede marathonvoorbereiding moet deze kloof Een goede marathonvoorbereiding moet deze kloof zoveel zoveel 

als mogelijkals mogelijk overbruggen. overbruggen.
● De kloof is verschillend van persoon tot persoon De kloof is verschillend van persoon tot persoon 

(afhankelijk van aanleg voor lange afstand, o.m. (afhankelijk van aanleg voor lange afstand, o.m. 
stofwisseling en hoeveelheid trage spiervezels)stofwisseling en hoeveelheid trage spiervezels)



  

Algemene uitgangspuntenAlgemene uitgangspunten
● Voor begin marathonvoorbereiding moet een Voor begin marathonvoorbereiding moet een 

goede basissnelheid én een zekere goede basissnelheid én een zekere 
afstandgewenning verworven en afstandgewenning verworven en 
geconsolideerd zijngeconsolideerd zijn

● Die basissnelheid mag niet (of zo weinig Die basissnelheid mag niet (of zo weinig 
mogelijk) verloren gaanmogelijk) verloren gaan

→ → intervaltrainingenintervaltrainingen en andere  en andere snelheidsaccentensnelheidsaccenten
● Maar tegelijk moet enorm gewerkt worden aan Maar tegelijk moet enorm gewerkt worden aan 

de afstandgewenningde afstandgewenning
→ → kwalitatievekwalitatieve  langelange duurlopen duurlopen



  

Het SchemaHet Schema

planning is allesplanning is alles
schema is planningschema is planning

dus schema is alles?dus schema is alles?

ja en neen...ja en neen...



  

Macrocycli in schemaMacrocycli in schema
● Marathonschema wordt opgebouwd volgens de logica Marathonschema wordt opgebouwd volgens de logica 

van de supercompensatievan de supercompensatie
● Doorgaans drie periodes van elk drie weken, waarin Doorgaans drie periodes van elk drie weken, waarin 

telkens wordt opgebouwd naar een tijdelijke piek. Een telkens wordt opgebouwd naar een tijdelijke piek. Een 
volgende periode wordt ingezet op een lager punt, volgende periode wordt ingezet op een lager punt, 
maar hoger dan het begin van de vorige periode, om maar hoger dan het begin van de vorige periode, om 
op een hoger punt te eindigen dan de vorige piekop een hoger punt te eindigen dan de vorige piek
● 10%-regel (maximale toename per week)10%-regel (maximale toename per week)
● Variaties zijn mogelijk (langere periodes, meer/minder Variaties zijn mogelijk (langere periodes, meer/minder 

periodes)periodes)
● Twee à drie uitbolweken: “tapering” = maximaal Twee à drie uitbolweken: “tapering” = maximaal 

benutten van de combinatie van supercompensatie en benutten van de combinatie van supercompensatie en 
rustrust



  

Opbouw van het schema in Opbouw van het schema in 
totaalkilometerstotaalkilometers
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Microcyclus per weekMicrocyclus per week
● Doorgaans twee zware trainingen per week, Doorgaans twee zware trainingen per week, 

één met snelheid en één met afstandéén met snelheid en één met afstand
● Bij voorkeur rustdag of rustige training na die Bij voorkeur rustdag of rustige training na die 

zware trainingen (evt. crosstraining)zware trainingen (evt. crosstraining)
voorbeeld:voorbeeld:

ma di wo do vr za zo

1 uur
fietsen

15K
rustig

15K
interval

12K
rustig

20K
vlot rust 30K

wdl

rust 15K
rustig

15K
interval

12K
rustig

20K
vlot

1 uur 
fietsen

30K
wdl



  

Ankerpunten in schemaAnkerpunten in schema
● Door het hele schema heen zit bv.Door het hele schema heen zit bv.

● intervaltraining op woensdagintervaltraining op woensdag
● vlotte duurloop op vrijdagvlotte duurloop op vrijdag
● lange duurloop op zondaglange duurloop op zondag

● Deze ankerpunten worden telkens verder Deze ankerpunten worden telkens verder 
“opgebouwd”, analoog aan de totaalkilometers in het “opgebouwd”, analoog aan de totaalkilometers in het 
schemaschema

vb. lange duurloopvb. lange duurloop

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

20 25 30 25 30 35 30 35 38 25 15



  

De menselijke kantDe menselijke kant
● Bij opbouw schema rekening houden met Bij opbouw schema rekening houden met 

externe elementen (familiaal, werk, …)externe elementen (familiaal, werk, …)
● Schema moet ook een familiaal draagvlak Schema moet ook een familiaal draagvlak 

hebben... (maak compromissen en deals)hebben... (maak compromissen en deals)
● Schema’s worden gemaakt om er van af te Schema’s worden gemaakt om er van af te 

wijkenwijken
● proberen te voorzien en te compenseren, maar niet proberen te voorzien en te compenseren, maar niet 

krampachtigkrampachtig
● Schema’s horen op de koelkast!Schema’s horen op de koelkast!



  

SnelheidstrainingSnelheidstraining



  

Marathon en snelheidMarathon en snelheid
● Gevoelsmatige vuistregel: het beoogde Gevoelsmatige vuistregel: het beoogde 

wedstrijdtempo op de marathon moet een min wedstrijdtempo op de marathon moet een min 
of meer comfortabel tempo zijn tijdens of meer comfortabel tempo zijn tijdens 
versnellingen in een duurloopversnellingen in een duurloop

● Anders geformuleerd: het wedstrijdtempo op de Anders geformuleerd: het wedstrijdtempo op de 
marathon mag niet leiden tot progressieve marathon mag niet leiden tot progressieve 
verzuringverzuring



  

IntervaltrainingIntervaltraining
● Uitgangspunt is het Uitgangspunt is het behoudbehoud en niet het  en niet het 

opbouwen van de opbouwen van de basissnelheidbasissnelheid; dat moet ; dat moet 
voordien zijn gebeurdvoordien zijn gebeurd

● Lange intervallenLange intervallen zijn de regel (typisch 800m en  zijn de regel (typisch 800m en 
langer)langer)

● Aërobe intervallenAërobe intervallen zijn een must (onder  zijn een must (onder 
omslagpunt blijven)omslagpunt blijven)

● In de loop van de voorbereiding In de loop van de voorbereiding verhogenverhogen we  we 
het het aantal herhalingenaantal herhalingen met  met behoudbehoud van de  van de 
snelheidsnelheid (bv. van 6x800m naar 8 tot 10x800m) (bv. van 6x800m naar 8 tot 10x800m)



  

Interval inpassen in schemaInterval inpassen in schema

week 1 week 2 week 3

cyclus 1 6 x 800m 5 x 1.000m 3 x 2.000m

cyclus 2 8 x 800m 6 x 1.000m 4 x 2.000m

cyclus 3 10 x 800m 7 x 1.000m 4 x 2.000m



  

Andere snelheidsaccenten dan Andere snelheidsaccenten dan 
intervaltrainingintervaltraining

● Matige versnellingen in duurlopenMatige versnellingen in duurlopen
bv. 15K met 3 à 4 keer bv. 15K met 3 à 4 keer matigematige versnellingen van 500m  versnellingen van 500m 
na voldoende opwarming en met ruime recuperatie na voldoende opwarming en met ruime recuperatie 
tussenintussenin

● Wisselduurlopen (zie later)Wisselduurlopen (zie later)
● ““Souplesse-intervallen” (ontleend aan Herman Souplesse-intervallen” (ontleend aan Herman 

Verheul)Verheul)
bv. 12 K met 5K inlopen en vervolgens 8 keer 400m bv. 12 K met 5K inlopen en vervolgens 8 keer 400m 
aan marathonwedstrijdtempo of (ten hoogste) HM-aan marathonwedstrijdtempo of (ten hoogste) HM-
wedstrijdtempo (zeker niet sneller!) met 400m heel wedstrijdtempo (zeker niet sneller!) met 400m heel 
rustig joggen tussenin, nadien rustig uitlopenrustig joggen tussenin, nadien rustig uitlopen
gemiddelde snelheid niet hoger dan een gewone gemiddelde snelheid niet hoger dan een gewone 
duurloop!duurloop!



  

Wisselduurlopen: afstandstraining Wisselduurlopen: afstandstraining 
met snelheidsprikkelsmet snelheidsprikkels



  

WisselduurlopenWisselduurlopen
● Lange duurloop (>20K), aangevuld met snelheids- en Lange duurloop (>20K), aangevuld met snelheids- en 

uithoudingsaccentenuithoudingsaccenten
● Hoe? door versnellingen (marathonwedstrijdtempo!) in Hoe? door versnellingen (marathonwedstrijdtempo!) in 

de lange duurloop te integreren, met voldoende de lange duurloop te integreren, met voldoende 
recuperatierecuperatie

● Doelstelling:Doelstelling:
● vermoeidheidsgevoel tegen einde van marathon simulerenvermoeidheidsgevoel tegen einde van marathon simuleren
● gewenning aan marathonwedstrijdtempo trainengewenning aan marathonwedstrijdtempo trainen
● niet te zwaar (zoals bv. een lange tempoduurloop)niet te zwaar (zoals bv. een lange tempoduurloop)
● opbouwen in loop van schema is mogelijk (langere opbouwen in loop van schema is mogelijk (langere 

versnellingen, kortere recuperatie)versnellingen, kortere recuperatie)
● afwisseling in de sleur van een lange duurloopafwisseling in de sleur van een lange duurloop



  

WisselduurlopenWisselduurlopen
● Eerst 15’ inlopen aan rustig tempoEerst 15’ inlopen aan rustig tempo
● Dan herhalingen van 3’ aan marathontempo (niet Dan herhalingen van 3’ aan marathontempo (niet 

meer, niet minder - meer, niet minder - best afgaan op hartslag, rekening best afgaan op hartslag, rekening 
houdend met cardiac drifthoudend met cardiac drift) met 7’ ) met 7’ rustigrustig recupereren  recupereren 
(langzamer dan gewoon langeduurlooptempo)(langzamer dan gewoon langeduurlooptempo)

bv. beoogde tijd = 3u00 (14 km/u):bv. beoogde tijd = 3u00 (14 km/u):
3’ aan 14 km/u en 7’ aan 12 km/u3’ aan 14 km/u en 7’ aan 12 km/u

● Dit blijven herhalen tot kort voor het einde, laatste 2 à Dit blijven herhalen tot kort voor het einde, laatste 2 à 
3 kilometers rustig uitlopen3 kilometers rustig uitlopen

● In de loop van het schema: versnellingen langer, In de loop van het schema: versnellingen langer, 
recuperatie korter (tot bv. 7 à 10’ versnelling en 5’ recuperatie korter (tot bv. 7 à 10’ versnelling en 5’ 
recuperatie)recuperatie)



  

WDL inpassen in schemaWDL inpassen in schema

week 1 week 2 week 3

cyclus 1
20K

3’ snel
7’ recup

25K
3’ snel

7’ recup

30K
3’ snel

7’ recup

cyclus 2
25K

5’ snel
5’ recup

30K
5’ snel

5’ recup

35K
5’ snel

5’ recup

cyclus 3
30K

7’ snel
5’ recup

35K
7’ snel

5’ recup

38K
7’ snel

5’ recup



  

Af te raden (wegens te intensief en Af te raden (wegens te intensief en 
gevaar overtraining)gevaar overtraining)

Niet combineren met de intervaltrainig en de Niet combineren met de intervaltrainig en de 
lange wisselduurloop:lange wisselduurloop:
● Tempoduurlopen van een uur gedurende de hele Tempoduurlopen van een uur gedurende de hele 

afstand aan marathonwedstrijdtempo (ook bekend afstand aan marathonwedstrijdtempo (ook bekend 
als de Heverleese zondagloop)als de Heverleese zondagloop)

● Té intensieve versnellingen of tempo’s (vaartspel of Té intensieve versnellingen of tempo’s (vaartspel of 
fartlek)fartlek)

Eventueel wel in de plaats van de Eventueel wel in de plaats van de 
intervaltraining, maar dat is minder optimaalintervaltraining, maar dat is minder optimaal



  

Trainingen en tijden “lezen”Trainingen en tijden “lezen”



  

Trainingen “lezen” is essentieel voor Trainingen “lezen” is essentieel voor 
inschatten van te verwachten tijdinschatten van te verwachten tijd

● Twee zeer goed “leesbare” trainingen zijn de Twee zeer goed “leesbare” trainingen zijn de 
intervaltraining en de wisselduurloopintervaltraining en de wisselduurloop

● Intervaltraining:Intervaltraining:
● de regel van Bart Yasso: 800m in min en sec de regel van Bart Yasso: 800m in min en sec 

afstemmen op marathondoel in u en min. - als die afstemmen op marathondoel in u en min. - als die 
intervallen comfortabel verlopen, zit de intervallen comfortabel verlopen, zit de 
marathondoelstelling qua basissnelheid goedmarathondoelstelling qua basissnelheid goed

● verloop van elke intervaltraining noteren en evaluerenverloop van elke intervaltraining noteren en evalueren
wat was de maximale hartslag van elk interval?wat was de maximale hartslag van elk interval?
vooropgestelde tijden gelopen?vooropgestelde tijden gelopen?
gevoel op het einde?gevoel op het einde?
→ vergelijkbare intervaltrainingen vergelijken→ vergelijkbare intervaltrainingen vergelijken



  

Trainingen “lezen” is essentieel voor Trainingen “lezen” is essentieel voor 
inschatten van te verwachten tijdinschatten van te verwachten tijd

● Wisselduurloop:Wisselduurloop:

wat is de hartslag in de snellere stukken?wat is de hartslag in de snellere stukken?
wat is het gevoel in de laatste snelle stukken?wat is het gevoel in de laatste snelle stukken?
wat is de gemiddelde snelheid?wat is de gemiddelde snelheid?
→ wdl vergelijken over het hele schema→ wdl vergelijken over het hele schema
● voor 2u50’ (bijna 15 km/u): tussen 13 en 14 km/u, best voor 2u50’ (bijna 15 km/u): tussen 13 en 14 km/u, best 

op te bouwen van 13 naar 14 (in de loop van het op te bouwen van 13 naar 14 (in de loop van het 
schema)schema)

● voor 2u59’ (14 km/u): 13 km/u, best op te bouwen van voor 2u59’ (14 km/u): 13 km/u, best op te bouwen van 
12,5 naar 13 (in de loop van het schema)12,5 naar 13 (in de loop van het schema)



  

Cardiac drift incalculerenCardiac drift incalculeren
● Door stijgende lichaamstemperatuur en Door stijgende lichaamstemperatuur en 

dehydratatie stijgt de hartslag bij een dehydratatie stijgt de hartslag bij een 
gelijkblijvende inspanninggelijkblijvende inspanning

● Afhankelijk van warmte, duur en intensiviteit Afhankelijk van warmte, duur en intensiviteit 
van de inspanningvan de inspanning

● Rekening mee houden bij trainingen én Rekening mee houden bij trainingen én 
wedstrijden: hartslag kan 10-20 slagen/minuut wedstrijden: hartslag kan 10-20 slagen/minuut 
hoger liggen bij einde van lange duurloop of hoger liggen bij einde van lange duurloop of 
wedstrijd bij zelfde snelheidwedstrijd bij zelfde snelheid

● Van cruciaal belang indien men „op hartslag Van cruciaal belang indien men „op hartslag 
loopt”loopt”



  

Doelstelling bijstellenDoelstelling bijstellen
● Trainingservaring levert een bepaalde Trainingservaring levert een bepaalde 

doelstelling op, maardoelstelling op, maar
● wedstrijdomstandigheden kunnen die doelstelling wedstrijdomstandigheden kunnen die doelstelling 

negatief beïnvloeden (veel wind, warm, regen, negatief beïnvloeden (veel wind, warm, regen, 
sneeuw)sneeuw)

● gekozen wedstrijdtraject is niet optimaal (veel gekozen wedstrijdtraject is niet optimaal (veel 
bochten, heuvelachtig, lastige ondergrond, …)bochten, heuvelachtig, lastige ondergrond, …)

● Kort voor wedstrijd concrete doelstelling Kort voor wedstrijd concrete doelstelling 
bepalen met een onzekerheidsmarge (bv. 2u55’ bepalen met een onzekerheidsmarge (bv. 2u55’ 
met 5’ speling), zodat men een psychologisch met 5’ speling), zodat men een psychologisch 
“plan B” heeft“plan B” heeft



  

Alle factoren inbrengenAlle factoren inbrengen
● TemperatuurTemperatuur
● Vlak of heuvelachtigVlak of heuvelachtig
● Ondergrond (onverhard of asfalt/beton)Ondergrond (onverhard of asfalt/beton)
● Bochtig of rechtBochtig of recht
● Stoppen/vertragen bij drankposten?Stoppen/vertragen bij drankposten?
● Rustig starten of juist te snel?Rustig starten of juist te snel?
● Inzakken van tempo op het einde?Inzakken van tempo op het einde?



  

Maar marathontraining is meer dan Maar marathontraining is meer dan 
alleen een looptraining...alleen een looptraining...



  

MetabolismetrainingMetabolismetraining
● Een efficiënt metabolisme (stofwisseling) is Een efficiënt metabolisme (stofwisseling) is 

doorslaggevenddoorslaggevend
● Elke loopinspanning krijgt energie van aanwezige Elke loopinspanning krijgt energie van aanwezige 

glycogeenvoorradenglycogeenvoorraden
● Vetreserves worden vanaf bepaalde inspanningsduur Vetreserves worden vanaf bepaalde inspanningsduur 

langzaam en geleidelijk omgezet in glycogeen langzaam en geleidelijk omgezet in glycogeen 
=bijkomende energie=bijkomende energie

Mate waarin lichaam dit kan is belangrijk bij lange Mate waarin lichaam dit kan is belangrijk bij lange 
afstandwedstrijden zoals marathonafstandwedstrijden zoals marathon

● ““Trainbaar” door duurlopen met lage Trainbaar” door duurlopen met lage 
glycogeenvoorraad te beginnenglycogeenvoorraad te beginnen



  

MetabolismetrainingMetabolismetraining

Concreet:Concreet:
● gewone duurlopen opzettelijk afwerken met weinig gewone duurlopen opzettelijk afwerken met weinig 

voeding op voorhand (bv. ‘s morgens op nuchtere voeding op voorhand (bv. ‘s morgens op nuchtere 
maag of ‘s avonds voor avondeten na een maag of ‘s avonds voor avondeten na een 
elementair middagmaal)elementair middagmaal)

● lange duurlopen op minimale reserves afwerken lange duurlopen op minimale reserves afwerken 
(bv. ‘s morgens op minimaal ontbijt)(bv. ‘s morgens op minimaal ontbijt)

Doel: tegen einde van training zijn Doel: tegen einde van training zijn 
glycogeenvoorraden uitgeput en moet in belangrijke glycogeenvoorraden uitgeput en moet in belangrijke 
mate een beroep worden gedaan op vetverbrandingmate een beroep worden gedaan op vetverbranding

Opgelet: behoedzaam en geleidelijk proberen!Opgelet: behoedzaam en geleidelijk proberen!



  

MetabolismetrainingMetabolismetraining

Meest verregaand: de zgn. vetloopMeest verregaand: de zgn. vetloop
● voldoende lang na avondmaaltijd een voldoende lang na avondmaaltijd een 

gewone duurloop van bv. 15Kgewone duurloop van bv. 15K
● nadien niets meer eten, wel voldoende nadien niets meer eten, wel voldoende 

drinkendrinken
● ‘‘s morgens op nuchtere maag een lange s morgens op nuchtere maag een lange 

duurloop afwerken (wel voldoende drinken)duurloop afwerken (wel voldoende drinken)
Opgelet: behoedzaam aanpakken!Opgelet: behoedzaam aanpakken!
Eerste keer: lange duurloop van max. 20K en Eerste keer: lange duurloop van max. 20K en 
zonder versnellingenzonder versnellingen



  

Voeding tijdens wedstrijd trainenVoeding tijdens wedstrijd trainen
● Experimenteer tijdens wisselduurlopen met Experimenteer tijdens wisselduurlopen met 

voedingsstrategie op de wedstrijdvoedingsstrategie op de wedstrijd
● vb. energiegels gebruikenvb. energiegels gebruiken

● niet te veel (3 à 4 volstaat echt wel)niet te veel (3 à 4 volstaat echt wel)
● niet te laat (na 32 à 35K heeft niet veel zin)niet te laat (na 32 à 35K heeft niet veel zin)
● vb. 10K, 20K, 30Kvb. 10K, 20K, 30K
● best kort voor drankposten (tenzij afsluitbare flesjes best kort voor drankposten (tenzij afsluitbare flesjes 

water of begeleider), dus ogen open houden tijdens water of begeleider), dus ogen open houden tijdens 
wedstrijdwedstrijd



  

DrankDrank



  

Op voorhand uitzoekenOp voorhand uitzoeken
● Drankgordel meezeulen is niet optimaal, zoveel Drankgordel meezeulen is niet optimaal, zoveel 

mogelijk vermijdenmogelijk vermijden
● Op voorhand nagaan wat er aan de Op voorhand nagaan wat er aan de 

drankposten zal staan en waar de drankposten drankposten zal staan en waar de drankposten 
zijnzijn
● bekertjes vs. flesjesbekertjes vs. flesjes

● Overweeg geïndividualiseerde drank mee te Overweeg geïndividualiseerde drank mee te 
geven, maar dat loopt niet altijd goed...geven, maar dat loopt niet altijd goed...

● Fietsbegeleider? Kan niet overal...Fietsbegeleider? Kan niet overal...
● Te weinig drinken is slecht, maar te veel ookTe weinig drinken is slecht, maar te veel ook



  

GewichtGewicht



  

GewichtGewicht
● Overgewicht wordt cash betaald bij een Overgewicht wordt cash betaald bij een 

marathon, net zoals op de andere marathon, net zoals op de andere 
loopafstanden, maar de tijdsverschillen ogen loopafstanden, maar de tijdsverschillen ogen 
nog indrukwekkender:nog indrukwekkender:
2 lbs (907 g) minder = 1’46” sneller (12” op 5K)2 lbs (907 g) minder = 1’46” sneller (12” op 5K)
5 lbs (2.268 g) minder = 4’22” sneller (31” op 5K)5 lbs (2.268 g) minder = 4’22” sneller (31” op 5K)
10 lbs (4.536 g) minder = 8’44” sneller (1’02” op 5K)10 lbs (4.536 g) minder = 8’44” sneller (1’02” op 5K)

werkelijke verschillen hangen af van persoon werkelijke verschillen hangen af van persoon 
tot persoon, maar zelfs als het de helft is, is het tot persoon, maar zelfs als het de helft is, is het 
nog de moeite om rekening mee te houdennog de moeite om rekening mee te houden



  

De WedstrijdDe Wedstrijd



  

Hartslag of tussentijden?Hartslag of tussentijden?
● Op tussentijden per km lopen is niet zo eenvoudig, Op tussentijden per km lopen is niet zo eenvoudig, 

tenzij met gps of footpod: kilometerbordjes staan vaak tenzij met gps of footpod: kilometerbordjes staan vaak 
onnauwkeurig - afwijking van 5 à 10” is al hinderlijkonnauwkeurig - afwijking van 5 à 10” is al hinderlijk

● Indien nauwkeurig, is het wel interessant per km de Indien nauwkeurig, is het wel interessant per km de 
tussentijd te checken, maar wel rekening houden met tussentijd te checken, maar wel rekening houden met 
hellingen, wind e.d.hellingen, wind e.d.

● Tussentijden zijn in elk geval onmisbaar voor checken Tussentijden zijn in elk geval onmisbaar voor checken 
van doorkomst op 5K, 10K, HM, 30K, …van doorkomst op 5K, 10K, HM, 30K, …

● Polsbandje met tussentijden is interessantPolsbandje met tussentijden is interessant
http://www.marathonguide.com/fitnesscalcs/PaceBandCreator.cfmhttp://www.marathonguide.com/fitnesscalcs/PaceBandCreator.cfm

eventueel in die tussentijden een verval inbouwen:eventueel in die tussentijden een verval inbouwen:  
http://www.users.on.net/~klima/rkcalc_km.htmhttp://www.users.on.net/~klima/rkcalc_km.htm



  

Hartslag of tussentijden?Hartslag of tussentijden?
● Op hartslag lopen is interessant, maar rekening Op hartslag lopen is interessant, maar rekening 

houden met cardiac drift!houden met cardiac drift!
bv. HRmax van 190bv. HRmax van 190
● beginnen aan 150 à 155 (beginnen aan 150 à 155 (niet sneller!niet sneller!))
● langzaam laten „opkomen” naar 160 (tegen langzaam laten „opkomen” naar 160 (tegen 

10K)10K)
● tot 30K à 35K tussen 160 en 165 (tot 30K à 35K tussen 160 en 165 (niet niet 

langzamer!langzamer!))
● nadien hoger (cardiac drift begint echt te nadien hoger (cardiac drift begint echt te 

spelen) tot 170 à 175 (spelen) tot 170 à 175 (volhouden!volhouden!))



  

Pacers volgen?Pacers volgen?
● Meestal zijn snelste pacers 2u59’, dus niet altijd Meestal zijn snelste pacers 2u59’, dus niet altijd 

mogelijkmogelijk
● Niet alle pacers pakken het goed aan Niet alle pacers pakken het goed aan 

(negatieve split is niet goed, positieve split kan (negatieve split is niet goed, positieve split kan 
maar is gevaarlijk)maar is gevaarlijk)

● Pacers moeten soms kiezen tussen enkele Pacers moeten soms kiezen tussen enkele 
lopers op tijd binnen brengen of een grotere lopers op tijd binnen brengen of een grotere 
groep een paar minuten over tijd binnen groep een paar minuten over tijd binnen 
brengenbrengen



  

Groepje volgen?Groepje volgen?
● In groepje meelopen is zeker geen slecht idee, In groepje meelopen is zeker geen slecht idee, 

zowel om psychologische redenen als om zowel om psychologische redenen als om 
loopeconomische redenen (vooral bij wind), loopeconomische redenen (vooral bij wind), 
maar...maar...

● Veel groepjes lopen onregelmatig of met ernstig Veel groepjes lopen onregelmatig of met ernstig 
positieve splitpositieve split
● probeer tempo niet af te stemmen op groepjes, probeer tempo niet af te stemmen op groepjes, 

maar groepjes te gebruiken naar gelang tempo je in maar groepjes te gebruiken naar gelang tempo je in 
de buurt brengtde buurt brengt

● Bij tegenwind: best een groepje opzoekenBij tegenwind: best een groepje opzoeken
● Concentreren op eigen tempo!Concentreren op eigen tempo!
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