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VOORWOORD
Daarboven op die berg in de Alpen realiseerde ik het me ineens. Ik zat 
op een vervaarlijk stuk rots on top of the world, keek links een  diepe 
afgrond in en rechts was het al niet veel minder steil. Een rust en 
kalmte van ongekende reikwijdte viel over mij en ik dacht: it’s safer 
than driving – een uitspraak die ik jaren geleden voor het eerst hoorde 
in een film.

Ik had zojuist een berg beklommen, niet geheel zonder 
risico, maar ik voelde me veiliger dan ooit. Mijn hoofd was 
kalm, mijn benen rustten uit van een zware, maar aan-
gename inspanning en ik voelde dat ik leefde. Adrenaline.

 
Het is een van de redenen dat ik hardlopen zo mooi vind. Het is de ba-
sis van wie ik als mens ben: het staan op twee benen en ik heb zelf de 
macht en mogelijkheden om controle uit te oefenen over die benen, ze 
te brengen waarheen ik wil, dicht bij huis of naar de meest afgelegen 
plekken. Het kan allemaal wanneer ik mij voortbeweeg op mijn benen. 
Ik bepaal waar ik ga en sta, ik maak de keuzes.

Dat ervaar ik niet wanneer ik met 80 kilometer per uur in een auto op 
een smalle tweebaansweg rijd en niet weet of de tegemoetkomende 
bestuurder niet-handsfree belt, gedronken heeft of een andere vorm 
van afleiding ervaart waardoor hij zijn auto in de mijne zou kunnen 
parkeren. Dan kan ook een ander bepalen waar ik ga en sta.
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Tegelijk heb ik in mijn ‘loopcarrière’ ervaren hoe vele pogingen om 
controle te houden uitliepen op niets. Ik struikelde, ik viel, ik blesseerde 
mezelf, keer op keer. Ik deed maar wat en rommelde maar wat aan.

Tot op een gegeven moment het licht in mij aansprong. Ik besloot 
op onderzoek uit te gaan en uit te zoeken waar het geklungel van de 
geblesseerde hardloper vandaan komt. Ik las er vooral over dat ik mijn 
problemen moet oplossen door het aanpassen van mijn trainings-
schema, een paar rek- en strekoefeningen inpassen of een zoveelste 
bezoekje aan de fysiotherapeut of masseur brengen. Werkte het? 
Nee. Zo werkte dat vroeger, toen we nog niet in de sneltreinvaart van 
de huidige maatschappij hoefden voort te jakkeren. Ik kwam tot een 
conclusie die ik nog nooit eerder ergens heb gehoord of gelezen: ik ben 
een moderne hardloper. De moderne hardloper, zo concludeerde ik, 
verdient een andere oplossing. Dat verhaal wilde ik opschrijven, want 
het staat nog nergens beschreven.

Met dit boek hoop ik je te kunnen motiveren om wat vaker ‘stil te 
staan’ en jezelf af te vragen waar je mee bezig bent, en waarom dat 
invloed heeft op jouw (hardloop)prestaties. Het is mijn verlangen om 
zo veel mogelijk mensen te kunnen laten hardlopen, maar wel op 
verantwoorde wijze; dat betekent dat we dat net een tikkeltje anders 
moeten doen dan twintig of dertig jaar geleden en al helemaal anders 
dan honderdduizend jaar geleden. Je ontdekt gaandeweg wel waarom.

Gerben





EVERY MORNING IN AFRICA, 
A GAZELLE WAKES UP. 
IT KNOWS IT MUST RUN FASTER THAN 
THE FASTEST LION OR IT WILL BE KILLED. 

EVERY MORNING A LION WAKES UP.
IT KNOWS IT MUST OUTRUN THE SLOWEST 
GAZELLE OR IT WILL STARVE TO DEATH. 

IT DOESN’T MATTER WHETHER YOU ARE
A LION OR A GAZELLE: 
WHEN THE SUN COMES UP, 
YOU’D BETTER BE RUNNING. 

DAN MONTANO IN THE ECONOMIST
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INLEIDING
Toen ik een aankondiging van dit boek publiceerde, kreeg ik verschil-
lende e-mails van hardlopers die interesse hadden. Graag licht ik er 
één uit die concreet maakt waarover dit boek wel en niet gaat.

‘HOI GERBEN, IK BEN GEÏNTERESSEERD IN JE BOEK. 
HOPELIJK STAAN ER SIMPELE TIPS IN VOOR MIJN 
KUITKLACHTEN.’

Voor de afzender van deze e-mail heb ik een boodschap met een 
dubbele lading: er staan absoluut tips in voor jouw kuitklachten, maar 
ik ben bang dat ze niet in de ‘categorie simpel’ vallen.

Wij als mensensoort, ook wel homo sapiens genoemd, zijn gemaakt om 
te lopen. Dat is het eerste wat ik maar gezegd wil hebben tegen je. We 
hebben, in tegenstelling tot alle andere diersoorten, twee benen om op 
te staan. Die zorgen ervoor dat we met onze ogen vanaf grotere hoog-
te de omgeving kunnen afturen. Iets wat we miljoenen jaren geleden 
nodig hadden. Ook hadden we op deze manier onze handen vrij om 
die in te zetten voor allerhande werkzaamheden. Tegelijk kunnen we 
onze benen inzetten om ermee te lopen, net als de jager-verzamelaar 
vroeger. Omdat we vroeger veel gebruik moesten maken van ons 
lichaam om in leven te blijven, waren we zo fit als een marathonloper. 
We konden dus, als de nood aan de man kwam, lang lopen, veel lopen 
en als we dan ver gekomen waren en het echt nodig was, nog een 
stukje verder. 42,195 kilometer rennen in bijvoorbeeld 4 uur, 3 minuten 
en 45 seconden was een eitje, stel ik me zo voor. Al hadden we destijds 
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geen sporthorloge waarop dat werd weergegeven. Om in leven te 
blijven had je eten nodig en een plek om te verblijven, geen persoonlijk 
record op een bepaalde afstand.

Uit bovenstaande kun je concluderen dat we van nature lui zijn. Als 
het niet nodig was om te jagen en te verzamelen, deden we aan 
‘bankhangen’. Ziehier de verklaring waarom het weleens gebeurt dat 
de motivatie om te gaan trainen afwezig is. Hardlopen is voor ons 
geen noodzakelijke behoefte om te overleven. Of zoals de onderzoeker 
Daniel Lieberman het zegt: ‘Geen enkele jager-verzamelaar ging ooit 
joggen om te joggen.’ Je zou er anders immers energie mee verspillen 
die je wellicht een uur later keihard nodig zou moeten hebben – in 
onze moderne tijd is hardlopen dus helemaal zinloos geworden, zou je 
in alle eerlijkheid kunnen concluderen.

Omdat ons instinct luiheid in zich draagt, zijn we ons door de jaren 
heen gaan evolueren tot wat de wereld om ons heen nu is: een 
omgeving met huizen om in te wonen, kantoren om in te werken, 
supermarkten waarin een keur aan voedingsmiddelen ligt, en vervoers-
middelen die ons zonder pijn en moeite van A naar B brengen. 
Waar onze fysieke inspanning soms tot een nulpunt is gedaald, is in 
vergelijking met vroeger onze mentale inspanning tot een ongezond 
hoogtepunt gestegen. De combinatie van die twee met de wens om 
als compensatie wel te kunnen hardlopen – het is immers een van de 
meest laagdrempelige sporten; er is weinig meer nodig dan een paar 
schoenen en een voordeurdrempel om overheen te stappen – zorgt 
bij veel mensen voor een diepe zucht en een wanhoopskreet: waarom 
lukt het nou toch niet, geef mij de bank maar weer. Waar we voorheen 
zonder al te veel moeite een marathon uit de benen konden persen, 
moeten we daar nu keihard voor trainen, met alle gevolgen van dien.



Ergens halverwege de 90 kilometer lange Comrades Marathon in Zuid-Afrika staat 
de ‘oranjebrigade’ alle Nederlanders aan te moedigen. Ik ben dolblij om ze te zien; 
het geeft een enorme mentale boost in de kilometers die volgen.
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De oermens zal ons hoogstwaarschijnlijk midden in ons gezicht 
uitlachen wanneer we aan het einde van een werkdag op de proppen 
komen met kreten als: ‘Wat voor soort training doen we vanavond?’, 
‘De marathon staat op mijn bucketlist’, ‘Wat is jouw rusthartslag?’ en 
‘De volgende oefening is 3 x 20 push-ups.’ Skippings, hakken-billen 
en een stevige stretch door middel van de downward facing dog ter 
compensatie van al dat hardlopen, ze zullen hoofdschuddend hebben 
toegekeken op ons armetierige leventje. Ik zeg het maar zoals het is: 
hardlopen is ongezond. Althans, op de manier zoals wij, de gemiddelde 
hardlopers van nu, dat doen. De afgelopen jaren ben ik zelf vele malen 
tegen de blessurelamp gelopen, heb ik mezelf afgevraagd of dat fysiek 
kapotte gevoel na afloop van een recordmarathon wel zo gezond is en 
heb ik als coach van lopers gezien dat het vaak een hoop getob is om 
een beetje fit en gezond te blijven.

HARDLOPEN IS MEER DAN EEN PAAR SCHOENEN KOPEN, 
EEN SHIRTJE AANTREKKEN EN GAAN MET DIE BANAAN

In dit boek neem ik je mee in tal van mijn hardloopbelevenissen. Heb 
niet de illusie dat ik een halleluja-verhaal ga verkondigen over runner’s 
high en hoe je daarin terechtkomt – al kunnen sommige verhalen dat 
misschien wel oproepen. Eerder is dit een oproep om jou, de moderne 
hardloper, aan de hand van eigen voorbeelden aan te zetten tot 
nadenken en je te laten inzien dat hardlopen meer is dan een paar 
schoenen kopen, een shirtje aantrekken en gaan met die banaan.

Concreet behandel ik de belangrijkste onderwerpen waarmee ik zelf als 
moderne hardloper te dealen heb (gehad). Ze hebben stuk voor stuk 
bijgedragen aan een nieuwe kijk op hardlopen. 



16

In het eerste deel van dit boek neem ik je mee op avontuur naar de 
hardlopers in Kenia; ik dacht wel even met hen te kunnen meetrainen. 
Vervolgens laat ik zien hoe naïef ik in het begin was en hoe dat leidde 
tot mijn beste marathon ooit. Het hoofdstuk daarna leg ik uit dat het 
op een gegeven moment niet meer vanzelf gaat, om in het daarop-
volgende hoofdstuk te vertellen dat ik keuzes maak in het hardlopen 
die zullen verschillen van andere hardlopers, omdat ieder mens anders 
in elkaar steekt. Het laatste hoofdstuk van het eerste deel is het verhaal 
van de Comrades Marathon, mijn mooiste, langste en meest intense 
wedstrijd ooit gelopen.

In het tweede deel van dit boek gaan we terug de schoolbanken in en 
vertel ik waar het voor de moderne hardloper om draait. Er volgen vier 
hoofdstukken die elk een ‘hardlooples’ bevatten. Allereerst kijk ik naar 
de impact van je werk, baan en dagelijkse arbeid op het hardlopen. 
Vervolgens draait een hoofdstuk om de invloed van je voedingspatroon 
op je prestaties. De derde les gaat over de impact die je sociale omge-
ving – vrienden, familie, kennissen, collega’s – op je heeft. De laatste 
les is hoe je daadwerkelijk je trainingsschema invult. Spoileralert: dat is 
meer dan alleen maar een duurloop op zondag en een intervaltraining 
op donderdag.

Voordat ik mijn eerste verhaal met je deel, wil ik dit nog kwijt. Het zit 
niet in mijn aard om trots te vertellen over wat ik als hardloper gepres-
teerd heb. Toch vragen mensen het vaak; ze zijn dan onder de indruk. 
Ik heb het voordeel van een atletisch lichaam en dat zorgde onder 
andere voor een imposant rijtje tijden, waar ik trots op ben:
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Eerste marathon in Rotterdam in 2014 zonder 
 noemenswaardige training 3:33:59 uur

Persoonlijk record op de marathon in 2016,   
ook in Rotterdam 2:38:04 uur

Comrades Marathon over 90,184 kilometer over 
heuvelachtige asfaltwegen in Zuid-Afrika 7:56:41 uur

Wanneer ik kijk naar waar al die duizenden kilometers trainen en al die 
wedstrijden me hebben gebracht, en mezelf naast de homo sapiens 
van weleer plaats, dan word ik nietig en denk ik: wat een gehannes 
met schema’s, rustdagen en, last but not least, blessures. Toch zijn het 
unieke prestaties die mij zeker bijblijven en waarover ik, onder meer in 
dit boek, pagina’s en urenlang kan vertellen. 

Ga mee op reis!





De slome Hollander vs. de snelle Keniaan. Mijn hoofd heeft bijna dezelfde kleur als 
het gewaad van mijn loopmaatje.



DO NOT JUDGE ME BY MY SUCCESSES,  
JUDGE ME BY HOW MANY TIMES I FELL DOWN 
AND GOT BACK UP AGAIN 

NELSON MANDELA,  
OUD-PRESIDENT VAN ZUID-AFRIKA EN  ANTI APARTHEIDSSTRIJDER



DE  
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Al dat hardlopen, met vallen en opstaan weliswaar, heeft mij veel 
gebracht. Dat heb je in de voorgaande hoofdstukken kunnen lezen. Ik 
heb veel beleefd en meegemaakt, en als mens ben ik rijker geworden 
door dit soort ervaringen.

Tegelijk is het een ontdekkingstocht geweest. Al vanaf mijn eerste 
blessure begon ik mezelf vragen te stellen: Wat is de oorzaak ervan? 
Hoe komt dit? Waarom krijg ik hier last van? Hebben anderen dit ook? 
Is dit te voorkomen? Hoe is dit te voorkomen? Al dat hardlopen heeft 
mij ook doen inzien dat de moderne hardloper, van wie ik er ook een 
ben, op een andere manier moet gaan (beginnen met) rennen dan de 
hardloper van enkele tientallen jaren geleden, zeg maar de tijd waarin 
je een baan, een gezin en verder niets had. Of nog verder terug, de tijd 
waarin je als een rondtrekkende nomade slechts als enige opdracht 
had om jezelf in leven te houden door op voedsel te jagen. 

Wij, moderne hardlopers, moeten allereerst weer een connectie leren 
maken met ons lichaam en van daaruit onszelf op weg helpen. Stapje 
voor stapje. Onze samenleving staat meer in contact met alles wat 
niet in jezelf zit; we leven om te zien en gezien te worden. Geld, macht, 
status, sociale media – alles telt mee, want het gras is bij de buren zo 
vaak groener dan bij ons. We willen meer, meer en meer, en verliezen 
daarmee een warme band met onszelf. Daarom kunnen we niet zo-
maar de straat op rennen en een marathon finishen zonder dat het ons 
een overdaad aan fysieke en mentale stress oplevert. Dat moge wel 
blijken uit al mijn ervaringen die ik je in de voorgaande pagina’s aan de 
hand heb gedaan en waarover ik je in de komende hoofdstukken nog 
meer hoop te vertellen.
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Ik ben tot de conclusie gekomen dat vier factoren allesbepalend zijn 
om uit jouw rondje hardlopen te kunnen halen wat nodig is in de 
eenentwintigste eeuw: 

1. De impact van je baan, je business, je alledaagse werk.

2. De invloed van voeding (en drank) op je prestatie.

3. Je sociale omgeving; de rol die vrienden, familie, kennis-
sen en collega’s spelen bij je hardloopdoelen.

4. Het hardlopen zelf; de invulling van wat je concreet zou 
moeten doen om jezelf fysiek en mentaal bij je doel te 
brengen.

 
Richt je op deze vier pijlers; dan ben je verzekerd van een realistisch 
resultaat. Noem het een holistische aanpak, een methode met de 
essentie dat alles onlosmakelijk met elkaar verbonden is: je kunt jouw 
manier van hardlopen niet los zien van hoe je invulling geeft aan de 
rest van je dagelijks leven. Sommige mensen zien hardlopen als een 
lifestyle. Ik zou eerder willen zeggen: wanneer je gaat hardlopen en dit 
als serieus onderdeel in je leven wilt invoegen, is jouw lifestyle meer 
dan hardlopen. Alleen voor de profs is hardlopen een lifestyle, voor jou 
en mij niet. Ik verdien hoogstens een tientje uit de kas van de sponsor-
pot van een lokale hardloopwedstrijd wanneer ik daar een van de drie 
tredes van het podium mag bestijgen. Dus wil jij rennen als een baas, 
richt je lifestyle er dan naar in. Doe dat met behulp van de vier pijlers 
die ik in de komende hoofdstukken nader met je ga bekijken.



BIJ ALLES WAT JE DOET, MOET JE EERST DE 
AANLEIDINGEN EN GEVOLGEN OVERWEGEN: 
GA DAARNA PAS AAN DE SLAG

EPICTETUS, STOÏCIJNS FILOSOOF



4
ZO 
LOOP 
JE 
HARD



Vlak voordat ik het startvak van de Jungfrau Marathon in Zwitserland induik, poseer 
ik nog even voor de camera in de kersverse sponsoroutfit.
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Zeg eens eerlijk: is de drempel van de voordeur voor jou soms ook 
de grootste om overheen te stappen? Voor mij wel. Iedereen heeft er 
last van dat een lijst vol smoesjes aanleiding kan zijn om een training 
te skippen, uit te stellen of om überhaupt (weer) te beginnen met 
hardlopen. Wij zijn heer en meester in het stellen van allerlei randvoor-
waarden alvorens we ook maar één stap zetten. Ook zoeken we maar 
al te gemakkelijk naar schijnoplossingen voor kwaaltjes en pijntjes. De 
daadwerkelijke oorzaak aanpakken is namelijk een veel ingewikkelder 
proces, waarvoor je veel meer moet doen dan alleen het gevolg 
bestrijden. Hoe komt dat? Wij mensen zijn van nature lui, zoals ik al 
eerder in dit boek heb benoemd. Wat ook meespeelt, is dat we er voor 
de buitenwereld graag goed willen uitzien.

In het verhaal over de Jungfrau Marathon noemde ik het kledingpakket 
dat ik met mijn trainingsgroep kreeg van een sponsor, de hardloop-
winkel bij mij in de buurt. Dat is een extrinsieke motivatie om te 
hardlopen, een prikkel die niet van binnenuit mijzelf komt, maar van 
buitenaf. Ik kan niet ontkennen dat ik de bergmarathon deels wilde 
volbrengen om mijn sponsor trots te maken. Ook al was het een 
sponsorpakket voor een groep amateurlopers, het voelde wel alsof ik 
erbij hoorde, we maakten reclame voor deze winkel. Ik liep voor iets, 
voor iemand, voor een hardloopwinkel ergens in Nederland, terwijl ik 
me bijna duizend kilometer verderop bevond.

Het was tegelijk een soort randvoorwaarde om te lopen, want zonder 
dat shirt met bijbehorend broekje, nee, dat kon echt niet. Natuurlijk 
is het niet erg om jezelf af en toe van een mooi setje kleding te voor-
zien, want ik weet heus wel dat zoiets energie geeft. Er zijn alleen tal 
van lopers van wie de ‘sportcarrière’ aan elkaar hangt van dit soort 
randvoorwaarden voordat ze daadwerkelijk iets gaan doen. Daardoor 
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zijn ze eigenlijk nooit echt met de sport zelf bezig. Ik noem een aantal 
voorbeelden. 

Binnen mijn familie gaat het verhaal over een neef rond. 
Die kocht, inmiddels al heel wat jaren geleden, een nieuwe 
mountainbike, het duurste model, met een schitterend 
kledingpak erbij; ongetwijfeld was alles perfect en compleet 
(ik heb het zelf nooit gezien en ken het verhaal alleen maar 
van tientallen malen horen zeggen). Mijn neef was er hele-
maal klaar voor en kon ertegenaan. Een van de eerste echte 
tests was een pittige beklimming in de buurt van familie in 
Zwitserland. Ik ben in de afgelopen jaren al enkele malen 
langs de bocht halverwege de beklimming gekomen die 
gekscherend naar hem is vernoemd. Bij die bocht stopte hij 
namelijk, gaf er de brui aan en ging op een steen zitten. De 
top haalde hij nooit. Zijn gloednieuwe mountainbike raakte 
hij ook nooit meer aan. De voorwaarden voor een geweldige 
mountainbikecarrière waren geschapen, de praktijk bleek 
een stuk weerbarstiger: je moet nog altijd zelf keihard 
trappen en keihard afzien. Het is en blijft gewoon sporten.

Of die ene keer dat ik moest praten als Brugman om iemand in te laten 
zien dat ze met mij als coach aan de slag moest gaan.

Haar voornaamste probleem was het geld dat ze ervoor 
moest neerleggen om met mij te gaan trainen. Ze zag het 
niet als een nuttige investering, maar als een idioot hoge 
kostenpost. Ze hapte uiteindelijk toch toe en wat schetste 
mijn verbazing tijdens onze eerste ontmoeting erna: ze stap-
te uit de auto, gestoken in nieuwe hardloopkleding, en om 
haar pols bungelde een gloednieuw sporthorloge, voorzien 
van tal van functies die ze nooit nodig zou hebben. 
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Welke investering is je meer waard? Geld kun je maar één keer uitge-
ven, je lichaam kapotlopen kun je ook maar één keer. Er zijn tal van 
mensen die eerst geld uitgeven aan het plaatje, het uiterlijk, om er 
vervolgens achter te komen dat het hardlopen zelf ook wel de nodige 
aandacht vraagt.

NADENKERTJE
In welke hardloper herken jij je het meest? 

Hardloper 1: Iemand die de deur uitgaat, geniet van alles 
onderweg en vanzelf wel ziet wanneer hij terugkomt en 
daarna vol enthousiasme terugkijkt op een nieuwe ervaring. 

Hardloper 2: Iemand die gewapend met klokje en nieuwste 
shirt de deur uitgaat, onderweg kilometertijden klokt, 
tempo’s afleest, segmentjes loopt en snelheden bepaalt, 
om thuis de training eerst te synchroniseren met Strava, en 
kudo’s uit te delen aan anderen. Let wel: de ene loper is niet 
beter dan de andere.

Wat ik ook altijd een bijzondere gewaarwording vind, is wanneer ik een 
blik werp op fora en Facebookgroepen voor hardlopers. Sommige van 
die clubs bestaan uit duizenden leden. Die leden hebben allemaal een 
eigen mening, vaak gefundeerd op onbetrouwbare informatie of op 
eigen ervaringen waarvan wordt gedacht dat ze op iedereen toepas-
baar zijn. Een voorbeeld: 

Hardloper 1 deelt zijn verhaal over een probleem aan de 
kuit. Hardloper 2 reageert door te stellen dat hardloper 1 
misschien compressiekousen moet dragen, want daarmee 
heeft hij zelf goede ervaringen. Hardloper 3 stelt dat dit wel 
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kousen van een bepaald merk moeten zijn. Hardloper 4 
oppert om magnesiumpillen te slikken.

Allereerst weet het ‘slachtoffer’, hardloper 1, nog steeds niet 
wat de oplossing is – er zijn hem namelijk veel te veel oplos-
singen aangeboden. De ervaring leert dat iemand doorgaans 
kiest voor de oplossing die het aantrekkelijkst klinkt – dat 
zou ik ook doen. Wat ook niet onbelangrijk is: deze goed-
bedoelde handreikingen zijn doekjes voor het bloeden, of 
beter gezegd schijnoplossingen en ideale randvoorwaarden.

Nooit zal iemand aan hardloper 1 vragen: Slaap je eigenlijk 
wel voldoende? Hoe ziet jouw voedingspatroon eruit? Wat 
doe je dagelijks voor werk? Want wat als we slaapproblemen 
hebben, veel alcohol drinken en dagelijks tien uur op een 
bureaustoel doorbrengen? Wanneer je aan dat soort zaken 
moet gaan werken, kost dat veel meer tijd en energie dan 
even gauw een potje pillen kopen of een paar fluorescerend 
roze compressiesokken om de kuiten hangen.

Al die makkelijke randvoorwaarden brengen op korte termijn een 
positieve vibe, maar op lange termijn levert het geen steek op; je komt 
er immers achter dat je nog steeds gewoon met je eigen benen moet 
hardlopen.

Dit heet ook wel, zoals al eerder genoemd, korte termijn fijn, lange 
termijn pijn. Ik pleit voor het omgekeerde, iets wat een andere klant 
van mij donders goed inzag nadat hij, nog voordat wij samenwerkten, 
redelijk out of the blue deelnam aan de marathon van Rotterdam. 
Het was heroïsch en magisch, zo verzekerde hij mij, maar met een 
blessure volle voorbereiding en daardoor veel te weinig training werd 
het ook een helletocht. ‘Dit nooit meer’, zei hij. En we hebben het 
nu nog steeds geregeld over duurzaam leren hardlopen, iets wat we 



Een gefocuste blik tijdens de halve marathon in Pijnacker in 2016. FOTO: KOOS OPHORST
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sindsdien hebben opgepakt. Het werkt: de blessures blijven uit en hij 
heeft een lijf dat steeds meer kan. Ook beleeft hij zo ontzettend veel 
plezier aan lopen.

Toen ik zelf ooit begon met hardlopen, pakte ik het (gelukkig) een stuk 
voorzichtiger aan. Ik liep mijn eerste marathon in een wielrenbroek 
en op tennisschoenen – drie dagen na de marathon vond ik het 
gerechtvaardigd om hardloopschoenen te kopen. Wanneer je wilt gaan 
hardlopen, bedenk dan wat je daadwerkelijk nodig hebt om aan de 
slag te gaan: valt het in de categorie need to have of nice to have, de 
randvoorwaarden? 

Nu kunnen we echt aan de slag. Hardlopen maar. Ik heb echter direct 
een vervelende boodschap voor wie denkt: ik ga de deur uit en ren 
maar in het wilde weg om mijn doel te bereiken. Nee dus.

De mens is geëvolueerd. De meeste hardlopers zijn niet mee-
geëvolueerd. Dat zorgt voor vele, hoge hobbels op de weg. Het is een 
veelgehoord credo onder hardlopers: ‘Wij willen gewoon hardlopen, 
kilometers vreten, meer niet.’ Dat is de kern van het probleem.

De mens van weleer, homo sapiens, deed niet alleen maar aan 
hardlopen. We waren, zoals aan het begin van dit boek gezegd, zo fit 
als marathonlopers, maar konden tegelijk ook een flinke boomstronk 
optillen of een prooi verslepen. Het was de combinatie van kracht en 
uithoudingsvermogen die ons in staat stelde te overleven.
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FEIT 
Nut en noodzaak van kracht en uithoudingsvermogen zijn er 
steeds minder in onze samenleving. Door de uitvinding van 
het wiel hoeven we ons niet langer strikt noodzakelijk per 
benenwagen te verplaatsen. Door het internet hoeven we 
ons überhaupt niet meer te verplaatsen om boodschappen 
te doen, boeken te kopen, babyspulletjes aan te schaffen 
of een nieuw dekbed te regelen. Als we ons al verplaatsen, 
bijvoorbeeld naar het werk, dan zetten we onszelf een dag 
aan een bureau in een kantoortuin, en zelfs dat is met het 
vele videobellen vanuit huis niet langer nodig. Als we willen, 
kunnen we ons complete leven regelen tussen de vier 
muren van ons huis.

 
Zo’n zittend, sedentair bestaan is niet alles, denken gelukkig veel 
mensen. Onder het mom van ‘Gemak dient de mens’ zoeken we een 
laagdrempelige sport uit voor de broodnodige beweging: hardlopen. 
Dat kun je vanaf je voordeur doen; de behoefte om een frisse neus te 
halen, de wind in je haren te voelen en de zon op je huid te voelen 
branden, zit bij iedereen ingebakken, bij de een wat dieper verstopt 
dan bij de ander. Buiten krijg je het gevoel dat je leeft.

Vanaf dat moment gaat het vaak mis: blessures. Een deel van de hard-
lopende mens is zo slim om zich oprecht de vraag te stellen hoe het 
kan dat er een blessure in het lichaam optreedt. Ik heb zelf ervaren dat 
het een lange zoektocht is naar een juist antwoord. Kortweg komt het 
hierop neer: de meeste blessures zijn het gevolg van onze levensstijl. 
Op de meeste plekken waar de blessure zich in het lichaam openbaart, 
zit niet de oorzaak van het probleem. Daarom zijn masseurs en fysio-
therapeuten lang niet altijd de uiteindelijke oplossing. Ik heb in vijf 
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jaar tijd evenveel fysiotherapeuten versleten. Iedere keer dacht ik dat 
het aan de professional in kwestie lag en niet aan mezelf wanneer ik 
opnieuw een blessure opliep. Het riedeltje is namelijk als volgt, wellicht 
herkenbaar voor menigeen – een soort vicieuze cirkel: 

Ik ga hardlopen. Na enige tijd openbaart zich een blessure 
aan bijvoorbeeld een hamstring – ik heb veel problemen 
gehad met mijn rechterhamstring, dus dat is een schitterend 
voorbeeld. Ik maak een afspraak bij een fysiotherapeut. 
Die kijkt ernaar, masseert wat, vouwt me drie keer dubbel 
of creëert een krak in mijn lijf waardoor ik denk dat ik in 
tweeën ben gescheurd. Ter afsluiting geeft ‘de fysio’ wat 
hamstring ontlastende oefeningen mee, vaak ook enkele 
mobiliserende oefeningen. Gedurende een aantal weken 
loop ik relatief weinig of in het geheel niet, voer keurig de 
opgedragen oefeningen uit en concludeer na enkele weken 
dat de blessure voorbij is. Ik stop met de oefeningen en ga 
weer hardlopen. Na enige tijd openbaart zich andermaal een 
blessure … Afijn, het verhaal is duidelijk.

 
Mijn laatste fysiotherapeut heeft me duidelijk gemaakt dat het dubbel-
vouwen van mijn lichaam, het kraken van mijn rug en het masseren 
van mijn hamstring heel goed helpen. Maar hij vertelde er ook bij dat 
wanneer ik mijn levensstijl aanpas de wond pas echt wordt geheeld. 
Met name de jarenlange relatief sedentaire invulling van mijn dagelijks 
leven heeft een blijvend probleem aan mijn onderrug gecreëerd.

Na afloop van de Comrades Marathon kwam dat pas echt naar buiten. 
Ik was begin twintig en werd nieuwslezer op de radio. Dat heb ik jaren-
lang gedaan. Ik schreef teksten vanachter een bureau en het geluk 
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was nog dat ik ieder uur mijn loopje naar de studio van de nieuwslezer 
had. De overige beweging bestond uit fietsen van en naar het werk en 
ik banjerde altijd de trap op naar de derde etage. Aan sporten deed ik 
vlak na mijn afstuderen niet. In die tijd zat ik, inclusief de uren slaap, 
gemiddeld 21 uur per dag. 

Hoeveel mensen zitten er niet de hele dag? We zitten aan het ontbijt, 
in de auto naar het werk, op kantoor, tijdens de lunch, weer in de auto 
terug naar huis, en tijdens het diner. We gaan vaak per auto naar de 
sportschool en tot overmaat van ramp doen we daar ook nog eens een 
deel van de oefeningen zittend. Conclusie: we zitten de hele dag.

OPDRACHT
Reken eens uit hoeveel uur jij gemiddeld op een dag zit.

Mijn lichaam bezat totaal geen spierkracht, maar ik besloot in 2014 
wel om voor een marathon te gaan trainen en in 2018 zelfs voor een 
ultramarathon, de Comrades. Enkele weken na afloop van dit waan-
zinnig mooie evenement moest ik met pijn in het hart concluderen dat 
de wedstrijd zijn tol had geëist. Aan mijn rug openbaarden zich diverse 
pijntjes, voornamelijk veroorzaakt tijdens kilometerslange afdalingen 
in Zuid-Afrika. Ik was niet in staat om de klappen met sterke, goed 
afgetrainde spieren op te vangen, met als gevolg dat mijn rug het maar 
moest doen. 

Sindsdien ben ik meer en meer op ontdekkingstocht gegaan om te 
kijken wat de jager-verzamelaar van weleer deed om zo fit als een 
marathonloper te zijn. Mijn heel simpele conclusie is: actief bezig zijn. 
Ik moet bezig zijn en niet stilzitten. Iedere keer wanneer ik te veel zit, 
merk ik dat aan mijn rug. Als ik krachtoefeningen doe, voel ik mij fysiek 
weer beter. Het was niet meer dan een bizarre openbaring toen ik voor 



Een totaal verregende halve marathon in Breda in aanloop naar de marathon van 
Valencia. FOTO: KOOS OPHORST
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het eerst mijn bilspieren actief ging trainen. Ineens liep ik een heuvel af 
met behulp van de kracht in mijn billen, in plaats van dat alle klappen 
van de afdaling linea recta van voeten, kuiten en hamstrings werden 
doorgestuurd naar de onderrug.

Het is in het verleden, met name in tijden van blessures of andere 
pijntjes, vaak tegen me gezegd, zowel door trainers als medesporters: 
‘Gerben, je moet naar je lichaam luisteren.’ Ik heb me al die keren ge-
pijnigd door wanhopig mijn oor te luisteren te leggen bij mijn lichaam 
en bedrogen uit te komen. Wat moest ik dan voelen, horen, ervaren? 
Als je te weinig van je lichaam afweet, is het lang luisteren, maar dan 
krijg je zelfs met een gehoorapparaat op standje sterk nooit iets retour 
van je lijf. Het heeft me uren, dagen, maanden van studie gekost om 
erachter te komen wat ik moet ervaren wanneer ik naar mijn lichaam 
luister. Nog steeds weet ik nog lang niet alles. Uit iedere blessure trek 
ik lering. Iedere keer als mijn lichaam een mankement vertoont, zoek ik 
uit hoe dat komt en hoe ik het probleem kan oplossen. 

FEIT 
Het is dus belangrijk om (1) voldoende te bewegen (niet 
alleen maar hardlopen) en (2) voldoende krachtoefeningen 
te doen. Veel hardlopers leven in een illusionaire wereld. Ze 
denken namelijk dat ze voldoen aan punt 1. En zolang punt 
1 wel redelijk gaat, is punt 2 nicht in Frage. Punt 2 wordt 
pas een kwestie als punt 1 is uitgesloten. We weten immers 
donders goed dat krachttraining goed is voor een hardloper, 
alleen worden we er door vrijwel niks en niemand voldoen-
de attent op gemaakt.
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Hoe vaak ik het niet heb gezien toen ik nog bij een atletiekvereniging 
trainde: ik zat in een groep met voornamelijk atleten die van de lange 
afstand hielden, de groep die doorgaans al helemaal een hekel heeft 
aan krachttraining. Wij doken het krachthonk pas in wanneer het 
trammelant was. Ik heb enkele sporters knettergek zien worden in 
dat krachthonk, omdat ze er maar niet uit kwamen. Als ze een paar 
maanden al die oefeningen hadden gedaan, dan leek de blessure ver-
dwenen en gingen ze weer lopen. Niet veel later zaten ze weer binnen 
te zuchten en te steunen, en te trekken en te duwen aan apparaten en 
gewichten. Waarom: toen ze eenmaal weer konden hardlopen, stopten 
ze met de rest van hun lichaamsonderhoud.

Een ander vooraanstaand probleem is dat de meeste hardloopcoaches 
en -trainers weinig begrepen hebben van hardlopen anno nu. Velen 
zijn van de oude stempel, die voorschrijft om kilometers te vreten. 
Krachttraining doe je maar als je het leuk vindt. Een training onder 
begeleiding van zo’n coach ziet er ook vaak hetzelfde uit: een rondje 
warmlopen, wat stretchen, enkele loopgerichte oefeningen zoals skip-
pings, tripplings en Steigerungen, en vervolgens een loopprogramma 
met intervallen. In het trainingsschema dat je erbij krijgt, staan vaak tot 
in detail looptrainingen uitgewerkt, maar er wordt nooit bij verteld op 
welke dagen je krachttraining moet doen of hoe belangrijk die is. Tik op 
Google maar eens ‘hardloopschema’ in. De meeste resultaten belonen 
je met minuten- of urenlang hardlopen. In een bijzinnetje wordt 
slechts vermeld dat krachttraining belangrijk is en het is al helemaal uit 
den boze om iets te zeggen over de invloed van je levensstijl op hoe jij 
hardloopt.

Veel hardlopers die voor zichzelf lopen, downloaden een schema van 
internet in de hoop dat het werkt. Ik kan je vertellen: ieder schema 
dat je online vindt werkt. De vraag is alleen of het voor jou werkt 



Een van mijn grootste hobby’s is wandelen, gewoon wandelen in de bossen vlak bij 
huis of in de bergen.
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en dat weten de meesten niet. Ze doen maar wat. Daarnaast speelt 
bij veel marathonlopers (in spe) de illusie dat je ter voorbereiding 
duurlopen van 30 of 35 kilometer moet hebben gelopen. De traditie 
schrijft dat immers voor. Het is alleen pure onzin. Ik herinner me enkele 
hardlopers die ik een tijdje in een groepje had begeleid. Toen ik ze 
een jaar later weer eens sprak, kreeg ik te horen dat ze met z’n drieën 
hadden besloten de marathon te gaan lopen. Ik juichte het toe, maar 
vond het jammer dat ze het de investering niet waard vonden om wat 
begeleiding te krijgen. Ze hadden zelf een schema van internet geplukt 
dat de opdracht gaf tot een keer 30 kilometer en een keer 35 kilometer 
hardlopen als training. Daarbij werden ze stevig aangemoedigd door 
de gezamenlijke duurlopen die atletiekverenigingen organiseren in 
aanloop naar grote marathons en waar je voor een kleine financiële 
bijdrage in een groep die knetterlange afstanden kunt meelopen. 
Wanneer dit drietal van mij een schema had gekregen, had dat er 
anders uitgezien: minder kilometers, meer kracht. Toen hun marathon 
uiteindelijk werd afgeblazen vanwege het coronavirus, gaf een van 
de drie aan mij toe dat ze dat niet heel erg vond, omdat ze best wel 
vermoeid was door al die kilometers die ze niet gewend was.

HET IS ONVERANTWOORD OM DE GEMIDDELDE 
 HARDLOPER 35 KILOMETER TE LATEN TRAINEN TERWIJL 
HIJ DE REST VAN DE  WEEK ONDERUITGEZAKT OP EEN 
BUREAUSTOEL HANGT

Een programma dat begrijpt dat onze levensstijl is veranderd, is 
Sportrusten: in voorbereiding op een marathon zal een gemiddelde 
recreant nooit een training van 30 of 35 kilometer tegenkomen. Deze 
aanpak is anders en heeft al flink wat stof doen opwaaien, met name 
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onder sporters en trainers van de oude stempel die het onzin of zelfs 
onverantwoord vinden, zonder daarvoor heldere of wetenschappelijke 
argumenten aan te dragen. Ik was er zelf ook zo een, alleen maar 
omdat ik vond dat je als marathonloper nou eenmaal de lange afstand 
moet omarmen. Ik vind het inmiddels onverantwoord dat we de ge-
middelde hardloper 35 kilometer laten trainen – een afstand waarover 
veel recreanten toch algauw vier uur of langer doen – terwijl ze de rest 
van de week onderuitgezakt op een bureaustoel hangen, uren starend 
naar een beeldscherm, geconfronteerd met slappe buikspieren, een 
gammele onderrug en pijnlijke hamstrings.

In de lucht kan de hardloper niets gebeuren, dat zweefmoment zeg 
maar. Dat is ook waarom hardlopen een soort magische factor kent. 
Je zweeft iedere keer even. Maar na ieder zweefmoment is de klap 
driedubbel zo hard; je landt immers op je linker- dan wel rechterbeen 
en dat zijn de momenten waarop je blessures kunt oplopen. Met een 
weinig krachtig lichaam neemt de kans op blessures toe naarmate 
ook de loopafstand toeneemt. Het lukt je het eerste uur vaak nog wel 
om rechtop te blijven staan. Maar ga bij een marathon eens langs het 
parcours staan bij bijvoorbeeld kilometer 36. Doe dat dan pas zodra 
de snelle meute al aan een (alcoholvrij) biertje op het terras zit en de 
Kenianen met hun financiële bonus op het vliegtuig terug naar huis zijn 
gezet. Je ziet moeite en pijn, maar bovenal veel ingezakte lichamen. 
Geen spieren die de torso rechtop houden, maar lamlendig naar de 
grond starende ogen die vol wanhoop constateren dat na de eerstvol-
gende bocht de finish nog steeds niet aan de horizon verschijnt. Weg 
glimlach. Toch lopen we rustig hard door naar de eindstreep. Weer 
een klap op de gewrichten, nog een dreun voor de pezen. Die klappen 
hebben we dus ook in de voorbereiding al gehad toen we, geheel 
volgens de voorschriften, 35 kilometer afwerkten.
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Een afgetraind hardlooplijf herstelt relatief snel van zo’n training, mede 
doordat de snelle jongens en meisjes er geen vier uur over doen en het 
belang van krachttraining onderkennen. De meeste bucketlistlopers 
doen het omdat het moet en komen, na eenmaal te zijn gefinisht, tot 
de conclusie dat hardlopen een klotesport is die je volledig naar de 
tandjes helpt.

Of een marathon lopen überhaupt gezond is, vroeg ik eens aan mijn 
oud-trainer. ‘Nee joh’, was haar zeer stellige antwoord. Ik zag een keer 
een documentaire over de UTMB, een ultratrail rondom de Mont Blanc 
van 180 kilometer. Een van de deelnemers werd gevraagd hoe gezond 
het is om dit te doen. Hij gaf een treffend antwoord: ‘Nee, dit is niet per 
se gezond, maar dat heb ik er wel voor over, want ik leef de rest van 
het jaar wel gezond en zorg dat ik verstandig train.’

DE MEESTE MENSEN DIE GAAN HARDLOPEN DOEN DAT  
OM HUN GEZONDHEID TE BEVORDEREN, MAAR HEBBEN 
NIET DOOR DAT HET AVERECHTS WERKT

De meeste mensen die gaan hardlopen, doen dat om hun gezondheid 
te bevorderen, maar hebben niet door dat het averechts werkt, zowel 
op korte als op lange termijn. Daar komt ook nog eens bij kijken dat 
de recreatieve loper van nu gemiddeld veel langer over bijvoorbeeld 
een marathon doet – en het dus een veel zwaardere aanslag is op het 
lichaam – dan dertig jaar geleden.

Een bevriende hardloper stuurde me eens een eigen ingesteld onder-
zoekje toe rondom finishers bij de marathon van Rotterdam. Ik zet 
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hierin 1981, het eerste jaar van zijn onderzoek, en 2014, het jaar waarin 
ik voor het eerst meedeed aan de marathon, tegenover elkaar:

< 3:00 > 2:30 en < 3:30 > 3:30 en < 4:30

1981 53,9% 86% 7,3%

2014 4,4% 17,4% 59,6%

Belangrijk is te weten dat in 1981 deelnemers er niet langer dan 4:00 
uur over mochten doen, terwijl de uiterlijke finishtijd in 2014 op 5:30 
uur lag. Overduidelijk is te zien dat een marathon lopen veel meer 
iets voor de recreatieve massa is geworden en veel minder voor de 
prestatie gerichte wedstrijdatleet. Voor beide categorieën is ook een 
andere trainingsaanpak belangrijk.

Het moge duidelijk zijn dat krachtsessies naast de reguliere hardloop-
trainingen een belangrijke rol vervullen in mijn trainingsschema’s voor 
de meeste sporters. Ik hoor ook geregeld van ‘mijn’ hardlopers terug 
dat ze, ook al is het lang niet altijd even leuk, zich wel veel sterker 
voelen en meer aankunnen.

NADENKERTJE
Beweeg jij voldoende, en wat ís dan voldoende? De ver-
houding tussen hardlopen en alternatieve beweging moet 
minimaal fiftyfifty zijn.

Voorbeeld: als jij drie uur per week hardloopt, besteed je 
ook drie uur per week aan actief wandelen, krachttraining, 
andere vormen van sport, et cetera.
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Je vraagt je ongetwijfeld af waarom ik het onderdeel looptechniek 
niet heb benoemd. Dat komt doordat het onderwerp al in heel veel 
boeken over hardlopen wordt besproken. Daarnaast vormt wat in dit 
boek staat de basis voor de moderne hardloper. Looptechniek is voor 
mij niet de basis, maar het volgende level. Vergelijk het met een kind 
dat zijn eerste stapjes gaat zetten. Dat begint met vallen, opstaan en 
angstvallig aan de tafel vasthouden. In die periode worden de spiertjes 
sterker (de basis) tot op een gegeven moment het kind los kan lopen. 
Vanaf dan begint het finetunen. Looptechniek is voor mij finetunen.

Ik wil wel kort iets zeggen over het nut van techniektraining. Dé 
perfecte looptechniek bestaat niet. De soepele en lichtvoetige tred van 
marathonwereldrecordhouder Eliud Kipchoge spreekt bij veel mensen 
tot de verbeelding. Tegelijk weten we dat je met een lelijk ogende 
techniek ook heel hard kunt rennen: Paula Radcliffe liep het wereld-
record op de marathon bij de vrouwen jaren geleden met een hoofd 
dat zo erg schudde dat je dacht dat ze aan het headbangen was. En 
zo zijn er nog meer toplopers die met zwabberbenen of waggelpasjes 
bizar snelle tijden klokken.

Toch krijgen veel mensen, voornamelijk de recreatieve lopers, blessures 
en zijn we al snel geneigd om te zeggen dat het aan de looptechniek 
ligt. Klopt dat? Nee, er is geen sluitend bewijs voor. Al die loopgerichte 
oefeningen en drills waarvoor veel atletiekverenigingen en andere 
hardloopclubs tijd inruimen tijdens een training zijn geen garantie voor 
succes. Wat wel werkt, is je loopefficiëntie en loopcomfort verbeteren 
door jezelf sterker te maken. ‘In plaats van bezig te zijn met hoe je je 
voeten moet neerzetten, kun je beter jezelf de vraag stellen: welke 
eisen stelt mijn lichaam om al dat hardlopen aan te kunnen?’ Aldus 
onderzoeker en wetenschapper Benno Nigg in een analyse van de 
Amerikaanse Runnersworld. Vermoeidheid leidt vaak tot een ingezakte 
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en rommelige looptechniek, waardoor de kans op blessures toeneemt. 
Door krachttraining te doen stel je de vermoeidheid uit, lukt het je 
beter om langer op een comfortabele manier te lopen en kun je langer 
je natuurlijke loophouding volhouden.

HET IS GEEN HOUDING VAN JE LICHAAM,  
MAAR VAN JE BEWUSTZIJN

Naast spierballen kweken en kilometers vreten zijn nog enkele zaken 
onontbeerlijk. Ik noemde eerder in dit boek psycholoog Ap Dijksterhuis. 
Hij heeft ook een boek over geluk geschreven. Daarin gaat hij in op de 
verschillen tussen het Oosten en Westen als het aankomt op geluk en 
het vinden van gemoedsrust, mindfulness en het werken aan gezond-
heid. Dijksterhuis stelt dat wij, hier in het Westen, ver zijn gekomen 
met ‘onze kennis over (fysieke) gezondheid, terwijl men in het Oosten 
veel weet over wat je mentale gezondheid zou kunnen noemen: een 
goed functionerend bewustzijn, leidend tot gemoedsrust en geluk’. 
Niet onterecht stelt Dijksterhuis dat je het doel van mindfulness of 
meditatie kunt vergelijken met ‘een houding waarbij je rechtop loopt, 
met je borst vooruit en je kin omhoog. Het is alleen geen houding van 
je lichaam, maar van je bewustzijn’.

Door diverse storende factoren is hardlopen voor veel mensen 
niet meer alleen maar hardlopen. En dat kun je eigenlijk voor alles 
stellen. Enkele tientallen jaren geleden – ik heb het niet echt meer 
meegemaakt – waren mensen veel doelgerichter met één taak bezig. 
Laat ik dicht bij mijn vakgebied blijven en hardlopen als voorbeeld 
gebruiken. Vroeger trok je een setje kleding aan en ging je de deur uit 
om te trainen. Je ging een duurloop doen en als dat niet zo was, maar 



Wandeltochten maken in de bergen is voor mij niet alleen uitdagend, maar het 
geeft me ook heel veel rust in mijn hoofd.
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bijvoorbeeld een intervaltraining, dan was het enige wat je meenam 
iets met een stopwatchfunctie erop en vond je wel ergens een geschikt 
parcours. Na afloop voelde je je moe maar voldaan. Nu gaat dat 
anders bij velen van ons. Neem bijvoorbeeld een gemiddelde training 
van mij toen ik mij voorbereidde op de marathon van Valencia: vaak 
zocht ik van tevoren online naar een geschikte route om te lopen of 
zocht ik een goed stuk weg uit waar ik de juiste lengte aan intervallen 
kon doen. Vervolgens trok ik mijn kloffie aan en wachtte tot mijn 
sport horloge gps had gevonden. Daarna was het klik en gaan. Om 
de haverklap keek ik op mijn klokje of het tempo goed was en of de 
kilometers al vorderden. Onderweg maakte ik nog ergens een foto en 
eenmaal thuis gekomen uploadde ik de training op Strava. Ik schreef 
er direct een klein verhaal bij, met foto, en kwam ook nog eens tot de 
ontdekking dat ik de uitgestippelde route niet had gelopen, maar voor 
iets anders had gekozen. Een looptraining nu ziet er anders uit dan 
vroeger.

TEGENWOORDIG LEGGEN WE ONSZELF VEEL MEER OP,  
OOK IN HET DAGELIJKS LEVEN

Tegenwoordig leggen we onszelf veel meer op, ook in het dagelijks 
leven. Tel bijvoorbeeld eens hoe vaak op een dag jij je e-mail checkt en 
kies daarna een dag uit waarop je maar maximaal drie keer je e-mail 
leest. Wat geeft meer rust? En, ook niet geheel onbelangrijk: welke 
methode werkt effectiever? I rest my case.

Of dit: terwijl ik dit schrijf, ligt mijn smartphone naast me op de stoel. 
Ik kan niet ontkennen dat ik in de afgelopen vijf minuten een keer 
nutteloos heb gekeken of ik nog een appje had gekregen. Ping. Weer 
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een prikkel voor het brein. Het komt erop neer dat we met een druk 
werkend leven, een druk sociaal leven en veelvuldig gebruik van onze 
smartphone in een maatschappij leven waarin we (onnodig) (te) veel 
van onszelf vragen. Dat we van te veel hardlopen geblesseerd raken, 
weten we allemaal. We weten ook wat we daaraan fysiek kunnen doen, 
omdat wij in het Westen daarover heer en meester zijn. Maar door een 
teveel aan prikkels richting ons brein kan in de bovenkamer ook een en 
ander geblesseerd raken. Dat noem je geen blessure, maar een burn-
out. Gelukkig durven we in onze westerse samenleving steeds meer 
ruimte te bieden aan oosterse oplossingen, want in het Oosten hebben 
ze toch echt de beste oplossingen voor mentale blessures.

DOOR EEN TEVEEL AAN PRIKKELS RICHTING ONS BREIN,  
KAN IN DE BOVENKAMER OOK EEN EN ANDER  
GEBLESSEERD RAKEN

Het heeft mij ertoe gebracht met twee zaken aan de slag te gaan in 
mijn leven. Allereerst heb ik met mezelf afgesproken dat ik het aantal 
prikkels op een dag limiteer. Dat klinkt eenvoudig, alleen heb je er een 
sterke geest en een krachtige mindset voor nodig. In het begin kan 
het verstandig zijn om concrete afspraken te maken, zoals: maximaal 
drie keer per dag e-mail en social media checken, een halfuur per dag 
een boek lezen, twee weken lang geen nieuws volgen. Na verloop van 
tijd ontdek je dat het onderdeel van je systeem wordt en raak je eraan 
gewend. Het heeft er bij mij voor gezorgd dat ik inderdaad minder vaak 
mijn e-mail lees en minder vaak het nieuws in de gaten houd. 

Pas trouwens wel op voor terugvallen in oude gewoontes. Ons 
drie delige brein is daarvoor bijzonder gevoelig. Dat zit zo, een lesje 
biologie: 
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Brein 1: wat ons onderscheidt van alle andere diersoorten is 
het mensenbrein, ook wel de neocortex. Dat is de buitenste 
laag van onze hersenen en daarin zitten geheugen, leer-
vermogen en taal. Zo hebben wij de wereld naar onze hand 
kunnen zetten, met alle moderne snufjes, technologische 
hoogstandjes en handige vervoersmiddelen.

Brein 2: het zoogdierenbrein ligt onder de neocortex. Dat 
hebben zoogdieren dus ook. Het bevat onze emoties. Van 
daaruit word je boos, verdrietig, blij, bang, verliefd, noem 
maar op.

Brein 3: het reptielenbrein. Daardoor gaan veel dingen op 
de automatische piloot. Denk jij na over iedere ademhaling? 
Of denk jij er elk moment aan dat je hart weer een keer 
moet kloppen? Precies, dat gaat vanzelf en wordt geregeld 
door je reptielenbrein. Niet nadenken, gewoon doen. Het 
reptielenbrein draait om overleven: als er nu een beer uit 
de bosjes komt, is het eerste wat jij doet zo hard mogelijk 
wegrennen. Pas daarna ga je nadenken. Het klinkt wat cru, 
maar dit deel van de hersenen brengt jou zo eenvoudig en 
efficiënt mogelijk van je wieg naar je graf.

Veel zaken zijn ingesleten in ons leven. Onze hartslag en onze adem-
haling dus, maar we denken ook lang niet altijd uitgebreid na over wat 
te eten. Wat ook ingesleten kan zijn, is dat we overdag tig keer onze 
e-mail lezen, in de avond automatisch netflixen, social media checken 
of een boek lezen, en tijdens een rondje hardlopen exact dezelfde 
route als de vorige keer lopen. Door een bepaalde manier van leven 
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is het reptielenbrein erop ingesteld om allerlei dingen als stabiele 
basis te zien. Ze zijn namelijk veilig en je weet wat je eraan hebt. Het 
werkt gewoon, het werkt om te overleven. Op onbewaakte momen-
ten – die zijn er veel op een dag, gelukkig soms ook maar – schiet de 
overlevingsmodus als eerste aan en pak je automatisch een bestaand 
patroon of een gewoonte uit het ladekastje van je reptielenbrein. 
Wanneer je de andere twee breinen weet aan te spreken, kun je jezelf 
tot de orde roepen. Maar dan kan het al te laat zijn: shit, weer zes keer 
mijn e-mail bekeken, weer die zak chips helemaal leeggegeten, weer 
niet hardgelopen. Het vraagt van jouw mensenbrein flink wat investe-
ring om patronen te doorbreken.

MEDITATIE IS EEN MANIER OM TIJD MET MEZELF  
DOOR TE BRENGEN

De eerste manier is dus om het aantal prikkels te limiteren. De tweede 
manier is om met breinkalmerende oefeningen zoals meditatie, 
yoga en mindfulness aan de slag te gaan. Ik heb hier in het Westen 
geleerd het Oosten te omarmen. Het komt erop neer dat je kalmte, 
rust, overzicht, dankbaarheid, focus en tal van positieve zaken gaat 
onderscheiden. Voor mij is bijvoorbeeld meditatie geen zweverig iets 
wat een religieuze associatie oproept, nee, voor mij is het een manier 
om te ontdekken wat ertoe doet in mijn leven. Meditatie is een manier 
om tijd met mezelf door te brengen. In die tijd leer ik veel over mezelf: 
wie ik ben, wat ik belangrijk vind, waar ik sterker van word, wat ik beter 
niet kan doen en ik leer mijn emoties een plek te geven.
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OPDRACHT
Hoeveel minuten per dag besteed je nou echt aan jezelf? 
En daarmee bedoel ik dat je jezelf zowel fysiek als mentaal 
oprecht verzorgt en verder helpt. Je e-mail checken is bezig 
zijn met verzonden berichten van anderen, een halfuurtje 
youtuben is bezig zijn met filmpjes van anderen, een boek 
lezen telt ook niet mee, al brengt dat al meer ontspanning 
met zich mee dan koppensnellen op een willekeurige 
nieuws pagina. Echt tijd met jezelf dus, in het hier-en-nu.

Ik doe dus veel aan meditatie, bijvoorbeeld ’s morgens voor de dag be-
gint een halfuur. Ik heb ontdekt hoe vreselijk moeilijk het is. Mediteren 
is voor mij niet veel meer dan comfortabel gaan zitten of liggen en fo-
cussen op bijvoorbeeld mijn ademhaling. Ik oordeel nergens over, niet 
over mijn manier van ademhalen, maar ook niet over de gedachten die 
de revue passeren. Je zult ontdekken dat je na tien of twintig seconden, 
of misschien wat langer, al niet meer naar je ademhaling luistert, 
maar bent afgeleid door dat berichtje dat je nog moet sturen naar een 
vriend, die vervelende kwestie op het werk die je nog moet afhandelen, 
de lekkere taart op dat verjaardagsfeestje van gisteren, de vlucht voor 
de vakantie die je nog moet boeken. Oordeel er niet over. Je vindt er 
niks van, om het maar zo te zeggen. Misschien is die vriend geen fijne 
vriend, misschien is die vervelende kwestie oprecht erg vervelend en 
zou je die taart vandaag liefst zelf willen bakken. Je vindt er niks van. Je 
laat de gedachten komen en weer gaan. Zodra je opmerkt dat je met je 
hoofd niet meer bij je ademhaling bent, breng je jezelf er wel weer naar 
terug. Ik heb op deze manier al zoveel rust, focus en vooral dankbaar-
heid ervaren. Het leven lacht mij een stuk meer toe sinds ik mediteer. 
Ik heb het gevoel meer controle over mijn leven te hebben. Belangrijk 
hierbij is wel, net als bij het trainen voor een marathon: je moet er 
gewoon aan beginnen en je moet volhardend zijn. Een marathon kun 
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je niet uitlopen als je na twee weken stopt met trainen of alleen maar 
één keer per week een rondje om de kerk doet. Een blije en vrije geest 
kun je ook wel vergeten als je het iedere week maar even een keer snel 
vijf minuutjes doet. De resultaten zijn talrijk, dat blijkt ook uit tal van 
onderzoeken, zo schetst psycholoog Ap Dijksterhuis: vermindering van 
stress en van depressieve gevoelens, betere controle van je emoties en 
een positieve uitwerking op je bloeddruk en immuunsysteem.

DOOR HET KWEKEN VAN MENTALE WEERBAARHEID KUN 
JE OOK FYSIEK BETER PRESTEREN

Ik voeg eraan toe dat je door mentale weerbaarheid te kweken ook 
fysiek beter kunt presteren. Als geen ander weet ik hoe onzeker je 
kunt worden van mentale problemen en wat dat vervolgens doet met 
je lichaam. Ik had tijdens de voorbereidingen op de marathon van 
Valencia, zoals je hebt kunnen lezen, nogal wat zorgen aan mijn hoofd. 
In een van de weekverslagen die ik naar mijn trainer stuurde, legde 
ik uit waarmee ik zat en schreef onder andere het volgende: ‘Ik had 
allesbehalve zin om te trainen. De training [op dinsdag] ging toch super 
tot ineens m’n rechterkuit opspeelde.’ Mijn trainer stuurde terug: ‘Het is 
pure mentale en geestelijke spanning die dit veroorzaakt.’ Je kunt met 
gemak concluderen dat je fysieke en mentale gesteldheid hand in hand 
gaan met elkaar. 

Wat overigens ook voor mentale ontspanning kan zorgen, is wandelen. 
De effecten zijn anders dan wanneer je in alle rust mediteert, maar 
wandelen in bijvoorbeeld het bos werkt erg goed. Houd het wel bij 
wandelen, hardlopen raad ik af, want dat vraagt te veel focus en 
voor je het weet is het een serieuze training en allesbehalve bedoeld 



223

om je brein tot rust te laten komen. Wat ik zelf ervaar met wandelen 
in de natuur, is dat er zoveel meer is dan de drukke wereld in mijn 
directe, dagelijkse omgeving. Het geluid van vogelgetjilp en ruisende 
boom toppen, de geur van een dennenbos en gewoon de geur van het 
seizoen werken kalmerend voor het brein. Wandelen in de stad kan 
ook, maar dan bereik je het gedroomde effect wat langzamer, met 
toeterende trams, voorbij scheurende auto’s en felrode verkeerslichten.

Overigens zijn er nog tal van andere voordelen te noemen van wande-
len, volgens hoogleraar klinische neuropsychologie Erik Scherder. Hij 
stelt dat je creatiever wordt door te wandelen, dat het je stressgevoel 
verlaagt en dat het je productiviteit verhoogt, allemaal zaken die goed 
zijn voor een positievere en krachtigere mindset.

In het boek Wanderlust van Rebecca Solnit gaat het over de kracht van 
wandelen ter ontspanning. Zij stelt wel dat een echte wandeling er 
een is waarin het om het wandelen draait. Dingen ‘die in de categorie 
van niets bijzonders doen vallen, van wat voor je uit peinzen, naar de 
wolken staren, dwalen, etalages kijken, dat dat niet meer dan leegtes 
zijn die gevuld moeten worden met iets wat meer bepaald is, meer 
productief, of iets wat een sneller tempo heeft’.

Dus ga wandelen, niet met oordopjes in, niet bellend of append, maar 
gewoon wandelen. Ik hoor vrij vaak mensen zeggen dat wandelen saai 
is. Dat komt doordat we gewend zijn geraakt aan een maatschappij 
waarin altijd iets te doen is dat, zoals gezegd, meer bepaald of meer 
productief is, of een sneller tempo heeft. Ja, dan is wandelen nogal, uh, 
saai. Totdat je er de tijd en ruimte voor neemt, dan gaan de voordelen 
die Erik Scherder noemt werken.
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EN NU PRAKTISCH AAN DE SLAG

1. Gooi alle randvoorwaarden om te gaan hardlopen 
overboord en begin er gewoon aan.

2. Als jij weet waarvoor je gaat trainen of hoeveel minuten 
per week je gaat hardlopen, besteed dan ook minstens 
zoveel tijd aan alternatieve vormen van beweging.

3. Besteed veel tijd en aandacht aan krachttraining, 
helemaal wanneer je een zittend bestaan hebt.

4. Zorg voor mentale rust door oefeningen te doen op 
het gebied van ademhaling, mindfulness en meditatie. 
Dat vraagt net zoveel aandacht en toewijding als een 
marathon lopen.

ENKELE TIPS DIE HIERBIJ KUNNEN HELPEN

 ■ Krachttraining is iets wat veel hardlopers niet graag 
doen. Doe het daarom samen met iemand of plan er 
vaste momenten voor in je agenda in.

 ■ Ga minder zitten. Soms kan dat al met kleine oplossin-
gen: staand werken, een actieve wandelpauze, staand 
vergaderen, fietsend naar je werk, de auto wat verder 
van je werk vandaan parkeren, altijd en overal de trap 
pakken.

 ■ Schakel de hulp in van een coach zoals Marathonbaas 
om je concreet op weg te helpen.


