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Met deze
tips loopt
het vanzelf

De 10 miles van Antwerpen, de jaarlijkse hoogmis van de massaloop, zijn
net voorbij: de ene kan eventjes uitrusten, bij de andere begint het net te
kriebelen om de loopschoenen aan te trekken. Hoe begin ik met lopen als
vijftigplusser? Hoe vermijd ik blessures? En hoe lang moet ik
recupereren na het lopen? LIEN LAMMENS

Kevin

Is het dragen van een
hartslagmeter een must
tijdens het lopen?
“Het dragen van een hartslagmeter zal je helpen je training te
sturen”, zegt professor Jan Boone,
inspanningsfysioloog aan de
UGent. “Je zal verstandiger trainen omdat je over data beschikt.
Je hartslag geeft aan hoe intensief
je aan het sporten bent, welke
belasting je jezelf oplegt, … Het is
wetenschappelijk aangetoond dat
als je optimaal wil trainen, je die
percentages van je training nodig
hebt. Als je je hartslagzones kent,
kan je een hoger rendement
generen uit je trainingen.”

Lieve

Hoe lang moet ik
recupereren na vijf
kilometer lopen?
“Dat hangt van verschillende
factoren af, waaronder je conditie
en hoe goed je getraind bent”,
zegt inspanningsfysioloog Eric
Van Breda, verbonden aan de
universiteit van Antwerpen. “Als
je altijd drie kilometer hebt gelopen en plots vijf kilometer gaat
lopen, dan past dat niet bij je trainingsniveau en moet je langer recupereren. Als je het niet gewoon
bent om veel te sporten, wees dan
maar gerust dat je dan een aantal
dagen nodig hebt om volledig te
herstellen. Ik zou minimaal twee

dagen rust aanraden.”
Recreanten hebben de neiging
meer te willen dan ze kunnen,
vaak ingegeven door wat ze zien
van professionele atleten. “Een
recreant die niet vaak sport, kent
zijn eigen lichaam nog niet goed.
Ze onderschatten de herstelfase.
Heel wat mensen denken dat ze
tijdens het sporten beter worden,
maar dat klopt niet. Je wordt
beter in de herstelfase daarna,
want tijdens het sporten breek je
net veel dingen af. Dat is een
stressvolle periode voor het
lichaam. Pas in de fase erna
denkt het lichaam: je hebt me net
zwaar belast, dus ik ga ervoor
zorgen dat ik er de volgende keer
sterker sta.”

Martijn

Hoe kan je blessures
voorkomen?
“De gouden tip bestaat uit
twee kernbegrippen: geleidelijk
aan opbouwen en volhouden”, zegt
sportarts Ruud van Thienen, die
onder meer de trainingsschema’s
voor Start to Kamp Waes schreef.
“Negentig procent van de blessures
die ik zie voorbijkomen in mijn
praktijk zijn het gevolg van te veel
te snel te lopen. En niet door zwakke knieën of slecht schoeisel, dat is
quasi nooit de oorzaak.”
Waarom lopen we dan te veel en te
snel in het begin? “Dat komt eigenlijk door ons eigen lichaam. Ons
hart, spieren, longen, … ze passen
zich ontzettend snel aan. Als je drie
à vier weken aan het lopen bent dan
zal je conditie al een stuk beter zijn
en heb je de neiging om meer en
sneller te gaan lopen. Maar je pezen,
ligamenten, het kraakbeen in je
knieën,... passen zich veel minder
snel aan: dat duurt gemakkelijk
twee à drie maanden. En dat verschil in aanpassing is de reden
waarom mensen na week zes of
zeven vaak blessures krijgen.”
Rebecca

Waar komen die steken in
mijn zij en buik tijdens het
lopen vandaan?
“Dat is vaak een teken dat jouw
sportintensiteit redelijk hoog ligt”,
zegt Boone. “Vaak zijn dat de ademhalingsspieren, meer bepaald het
diafragma, dat een zuurstoftekort
heeft. Je spieren krijgen dus te weinig zuurstof, je loopt eigenlijk tegen
de verzuringsgrens aan en die spieren beginnen wat pijn te doen. Ze
‘steken’, met andere woorden.”
Wat trager gaan lopen kan soelaas
brengen. “Je hart pompt bloed, dat
zuurstof bevat, naar de spieren. Bij
het lopen zijn het vooral onze dij- en
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Leen

Is lopen op een nuchtere
maag beter?
“Lopen nadat je net gegeten hebt,
is geen goed idee”, zegt Boone.
“Want je gaat niet alleen lopen,
ook je spijsvertering is volop aan
het werk. En dat vraagt alweer
zuurstof en energie, die niet naar
je loopspieren kunnen gaan. Je zal
er een ongemakkelijk gevoel aan
overhouden. Wacht toch anderhalf
à twee uur na je maaltijd om te
gaan lopen.”
Moet je daarom nuchter lopen?
“Er zijn topatleten die dat doen,
het zou efficiënter zijn voor het
verbeteren van de basisconditie en
het stimuleren van vetverbranding. Aan een recreant, die twee à
drie keer per week loopt, zou ik dat
niet meteen aanraden.”
Caroline

Ik loop twee à drie keer per
week vijf kilometer maar
mijn tempo blijft hetzelfde:
hoe kan ik dit verbeteren?
“Wie snel wil lopen, moet traag
trainen”, zegt professor Jan
Bourgois, inspanningsfysioloog
aan de UGent. “Loop eerst eens
duizend kilometer op een rustig
tempo. Daar doe je ongeveer een
jaar over. Dat is de pure basisuithouding. Je kan het vergelijken
met het bouwen van een huis: je
moet eerst de fundering leggen

voor je verder kan bouwen.”
Wie twee à drie keer per week vijf
kilometer loopt en voor wie het
dus zuiver om gezondheid gaat,
moet het tempo eigenlijk niet
opdrijven. “Je kan daar wel eens
een kort blokje intensiviteit insteken waardoor het looptempo zal
verhogen, maar heel veel effect zal
je daar niet van krijgen.”
Ga je meer lopen, bijvoorbeeld 20
à 30 kilometer per week, dan zal de
trainingsvatbaarheid een grote rol
spelen. “En dat is voor een groot
stuk individueel bepaald: we hebben responders en non-responders
en zelfs een tussengroep. De ene
groep zal heel sterk reageren op
prikkels, de andere niet of amper.
Dat wil zeggen dat de ene vijf
procent zal verbeteren, de andere
vijftien procent.”

meeste mensen zal dat niet het
geval zijn, maar het kan je wel op
mogelijke risico’s wijzen waardoor
je sneller blessures kan oplopen.’

Jan

Stijn

Hoe start je als 55-plusser
best met lopen?
“De leeftijd zal hier geen probleem vormen. Het is perfect haalbaar voor een 55-jarige om nog te
starten met lopen”, zegt Boone.
“Het is zoals bij elke sport belangrijk om geleidelijk aan te starten.
Zo’n start to run-programma is
daar ideaal voor. Daar leer je in
bijvoorbeeld acht weken om een
halfuur rustig te kunnen lopen. Als
je het programma afgerond hebt en
je wil er graag mee verder gaan,
dan is het belangrijk dat je jezelf
eens laat testen. Zo ken je je
hartslagzones zodat je gericht kan
gaan trainen. En wie weet kan je in
anderhalf à twee jaar de 10 Miles
lopen. Maar laat het ons nogmaals
benadrukken: opbouwen doe je
geleidelijk.”
Van Thienen raadt aan om eerst
even langs te gaan bij de huisarts.
“Wil je echt starten met lopen dan
kan je met je huisarts bespreken of
een sportkeuring nodig is. Bij de

Amina

Hoe vind ik de juiste
loopschoenen?
“Ze zeggen wel eens no shoes, no
running en dat klopt ook”, zegt
Van Breda. “Ga altijd naar een
gespecialiseerde sportwinkel,
maar nog beter is dat je even
langsgaat bij de podoloog. Voetafwijkingen komen veel vaker voor
dan je denkt. Laat je voeten eens
onderzoeken en ga nadien naar de
gespecialiseerde sportzaak om een
paar loopschoenen. Probeer niet te
bezuinigen: schoenen zijn voor
lopers essentieel.”

Ik heb mijn loopschoenen
al een paar jaar. Wanneer
moet ik ze vervangen?
“Hier spreek ik als ervaringsdeskundige en niet als wetenschapper”, zegt Bourgois. “Ik heb
geleerd dat loopschoenen slechts
een bepaald aantal kilometers goed
zijn. Gemiddeld kan je met een
paar loopschoenen tussen de 800 à
1.000 kilometer lopen. Kijk bij de
loopschoenen ook altijd naar de
zolen. Zie je daar slijtage op een
specifieke plaats? Dat kan zijn omdat je je voeten meer naar binnen
of buiten zet. Als dat het geval is of
je hebt er al een volledig jaar
ongeveer 20 kilometer per week
mee gelopen, dan zijn ze aan
vervanging toe.”
Wouter

Hoe voorkom je dat je naar
het toilet moet na enkele
kilometers lopen?
“Dat is een van de redenen waar-

om wandelen en zeker lopen een
preventief effect kunnen hebben
op darmkanker”, zegt Boone.
“Het verbetert een stukje de
darmtransit. Door de schokkende
beweging zet je je darmperistaltiek in werking en heb je al eens
het gevoel dat je tijdens het lopen
plots dringend naar het groot toilet moet. Je kan proberen om
voor het lopen al eens naar het
toilet te gaan, maar de natuur laat
zich niet dwingen. Dat is ook de
reden waarom men lopers vaak
aanraadt om de dag van een
sportieve prestatie niet al te
vezelrijk te eten.”
Erom

Heeft lopen op een loopband hetzelfde effect als
buiten lopen?
“Eigenlijk is dat net hetzelfde”,
zegt inspanningsfysioloog Jan
Boone. “De fysiologische
belasting en respons zal op de
loopband vergelijkbaar zijn met
buiten lopen. Je zou kunnen zeggen dat, mechanisch gezien, de
ondergrond buiten iets harder zal
zijn dan die op de loopband. Dat
kan een klein verschil geven in de
fysiologische belasting, maar dat
is verwaarloosbaar. Kortom: het
conditionele effect zal gelijk zijn,
maar of het even leuk is om
binnen te lopen als buiten, dat is
nog maar de vraag.”
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SHUT

kuitspieren die zuurstof vragen.
Maar dat gaat natuurlijk ten koste
van andere spieren, waaronder de
ademhalingsspieren. Ook die laatste vragen dan om zuurstof, waardoor er in je lichaam een soort van
zuurstofcompetitie aan de gang is
tussen de spieren onderling. Vaak
moeten de ademhalingsspieren het
onderspit delven: je kan ze helpen
door trager te gaan lopen.”
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