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WAAROM
NATUURLIJK
HARDLOPEN?



RUNNING WITH
THE ART OF
NATURE

Door op een natuurlijke manier, dus op
minimalistisch schoeisel of blote voeten te gaan
hardlopen, ga je je lichaam minder belasten. Je
gebruikt je lichaam, zoals de natuur dit bedoeld
heeft of zoals je van nature in elkaar zit.  
Door deze manier van bewegen kan je een hoop
gezondheidsvoordelen behalen. Ik zet ze even
voor je op een rijtje!

Bekijke hier de video over het dragen van schoenen

https://youtu.be/x_rDFa6kZfI


Minder belastend voor spieren, pezen en
gewrichten     
Versterken van spieren en pezen 
Verbeteren van houding 
Verbeteren doorbloeding 
Activering hersenen 
Stimuleren zenuwstelsel 
Aarding 
Efficiënter, dus minder energieverlies
Betere verbinding met jezelf en je omgeving

Natuurlijk hardlopen heeft als voordelen t.o.v.
regulier hardlopen:

Daarnaast heeft natural running ook de positieve
effecten van hardlopen op reguliere schoenen. Je
maakt namelijk stofjes aan waardoor je beter in je
vel komt te zitten! 
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VERANDER VAN
SCHOEISEL



WHAT'S WRONG
WITH OUR
FOOTWEAR?

Hierboven zie je het verschil tussen twee moderne
schoenen een minimalistische schoen (links), die de stand
van de blote voet het best benadert. De voordelen van deze
schoen, ten opzichte van veel moderne schoenen:

Foto: Vivobarefoot

Houd hier dus rekening mee met de aanschaf
van je volgende schoenen! Op een
minimalistische schoen loop je natuurlijker dan
een moderne, gedempte hardloopschoen. 
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DE BASIS
BEGINSELEN



RELAXATION IS
THE KEY....

Zoals de titel al zegt: ontspannen is het
belangrijkste aspect bij natuurlijk bewegen. 

Zolang jij spanning zet op je systeem, kan dit
niet bewegen zoals het dit van nature wil. 

Spanning komt vaak voort uit gedachten,
verhalen die je jezelf vertelt, die zich in je hoofd
afspelen, terwijl bewegen het beste ingegeven
kan worden door je lichaam zelf. 

Dus ontspannen, ontspannen, ontspannen!



Dus basisprincipe 1: ontspanning

Neem deze steeds mee in de rest van de opbouw
van je techniek. Gaat het niet lekker? Ga terug
naar ontspannen!

Dit zijn de belangrijkste punten van de techniek
van Natural Running:

A. Ademhaling

B. Basishouding

C. Cadans

D. Niet afzetten, maar optillen

E. Losse  enkels



A. Ademhaling 
Met een rustige ademhaling begin je ontspannen aan je
trainen. 

B. Basishouding
Lijn je lichaam uit, zodat kruin, schouders, heupen en enkel
in een lijn zijn. 

C. Cadans
Loop met een hoge cadans. 3 passen per seconde werkt
voor vrijwel iedereen. 

D. Niet afzetten, maar optillen
Je tilt als het ware je bovenbenen op en de rest volgt.

E. Losse  enkels
Door te lopen met een ontspannen enkel, wordt je natuurlijk
veer- en dempings-mechanisme in werking gezet. 

Mogelijk dat je een punt mist, waar je al de hele tijd op zit te
wachten; moet ik nu op mijn hakken landen of op mijn
voorvoet? 
En je zult merken dat als je met de bovenstaande punten
aan de slag gaat, je het antwoord op deze vraag al zelf kan
beantwoorden!

Je gaat automatisch naar een omgekeerde afwikkeling  als
je landt. Eerst komt je voorvoet op de grond en daarna kort
je hiel. Dus precies andersom, dan wanneer je voet van de
grond komt! Als je maar ontspant!
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INTEGREREN IN
JE BEWEGEN



TAKE IT
SLOW....

Bouw de bovenstaande techniek rustig op met behulp
van een schema dat speciaal gemaakt is voor barefoot
hardlopen. 

Grofweg kan je aannemen dat je er ongeveer 3x zo lang
over doet om naar een 5 km op te bouwen dan op
gedempte schoenen. 

Dit komt, doordat je je lichaam rustig moet laten
wennen aan de nieuwe manier van bewegen en zo te
voorkomen dat je niet alsnog blessures krijgt!
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PRAKTISCHE
TIPS



Hoe minder demping in je schoenen, hoe beter je de
techniek je eigen maakt

Datzelfde geldt voor de ondergrond, dus liever op
asfalt dan in het bos!

Je kan het niet meteen; je transitie kan wel 6
maanden tot 3 jaar in beslag nemen, dus neem de
tijd!

DON'T THINK,
JUST RUN!



EN NU AAN DE
SLAG!

Heel veel plezier met het oppakken van je
trainingen!

Wil je liever live met mij aan de slag om je deze
techniek eigen maken?

En wil je meteen leren hoe je moeiteloos en
blessurevrij kan gaan hardlopen



"Voor hardlopen vanuit
je natuur!"

Kijk voor meer info op de
website door onderstaande QR-

code te scannen of schrijf je
meteen in voor de cursus

Natural Running door deze link
aan te klikken!

http://www.runwaysamersfoort.com/inschrijven

