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Tips voor het hardlopen in het koude weer  
 
Tijdens de warming-up 
Zorg voor dat je gaat lopen een goede warming-up neemt. Door om een goede warming-up te 
nemen zorg je ervoor dat de spieren warm en soepeler zijn. Als de warming-up niet goed wordt 
gedaan zorgt ervoor stijfheid in de spieren, als je gaat hardlopen duurt het lang om op het ritme te 
komen.  
 
Zorg voor een goede warming-up. Voor een duurloop loop eerst een temp van 50 tot 70% en 
ongeveer een afstand van max 2 km. Nadat je het hebt gedaan pak je een bankje voer je dynamische 
rek en strek oefeningen uit, om de spieren langer te maken. Doordat je de spieren langer maakt zorgt 
ervoor dat het bloed beter stroomt en voorkom je vooral blessures.  
 
Tijdens het hardlopen 
Als je gaat beginnen met een lange duurloop of interval zoek je het juiste ritme op. Door om het 
juiste ritme te opzoeken, gaat het lopen veel makkelijker en beter. Als je dan het juiste ritme hebt 
gevonden loop je dan met een trotse houding (schouders naar achteren, borst vooruit en hoofd 
recht naar voren) de afstand af. Door om met een trotse houding te lopen: 

• Krijg je meer zuurstof  

• Je kan je core beter aanspannen  

• Het lopen gaat makkelijker 
Vooral in het koude weer is van belang dat je met een trotse houding loopt. En op een gegeven 
moment kan je sneller de afstand afleggen. Door het koude weer krijg je meer zuurstof en door meer 
zuurstof te ontvangen kan je ook sneller lopen.  
 
Na het hardlopen: 
Als je de duurloop rondje of de interval training heb afgerond zorg je ervoor dat je in beweging blijft. 
In deze omstandigheden koel je te snel af. De spieren worden daardoor stijver en is de kans op 
blessures groter.  
Na de training kan je bijvoorbeeld een rondje wandelen om rustig bij te komen. Of dat je na het 
wandelen erbij nog gaat rekken en strekken om de spieren langer te maken.  
 
In de sneeuw trainen 
Trainen in de sneeuw is vooral heel uitdagend maar kan voor jouw gezondheid wel gevaarlijk zijn. Als 
je gaat trainen in de sneeuw is het verstandig om de training aan te passen Om minder snel weg te 
glijden is het verstandig om wat kleinere passen te maken. Dit zorgt er ook voor dat er minder 
spanning op de liezen komt te staan. Het is van groot belang om je tempo aan te passen en ook de 
passen die je zet erop moet gaan kijken. Het kan op sommige punten glad zijn of je stapt verkeerd en 
je loopt een blessure op.  
 
Let op met gladheid  
Het risico op blessures is tijdens gladheid veel groter. Probeer je dus met gladheid niet te veel op een 
bepaald tempo te richten, maar loop een training gewoon lekker ontspannen. Het is slim om tijdens 
gladheid interval trainingen achterwege te laten.  
 
Als je met gladheid gaat trainen controleer eerst even of het schoeisel van je schoenen in orde zijn. 
Grip is nu in deze weersomstandigheden van groot belang. Het loopt makkelijker en het is veiliger.  
Het gaat bijvoorbeeld om trail run schoenen of schoenen waar een goed profiel erop zit.  

 
Succes! 


