
Een beetje 'dom' hardlopen 

Er zijn mensen die denken dat je voor hardlopen helemaal niet slim hoeft te zijn. Een beetje dom het 

ene been voor het andere zetten, oogkleppen op en verstand op nul. Nou dat is afgelopen zaterdag 

niet echt gelukt. Dat verstand op nul dat ging bij velen wel goed trouwens want we kregen van 

trainster Lenie een oefening voorgeschoteld die een ernstige aanval deed op onze intelligentie. Na 

haar perfecte uitleg (want daar kan het natuurlijk niet aan gelegen hebben) bleek ons verstand toch 

niet echt op "ON" gestaan te hebben. Natuurlijk was het nog vroeg maar bij velen bleek het muntje 

niet te vallen. Ja, in de emmer om negen uur maar verder niet. Wellicht hebben velen in het verleden 

achterin de rij gestaan toen het verstand werd uitgedeeld of erger nog stonden ze helemaal niet in 

de rij!!! Er was slechts één team bestaande uit 1 vrouw (ondergetekende jawel!) en 2 mannen die de 

uitleg wel snapten en de oefening na een klein startfoutje wel correct uitvoerde (op een charmante 

sliding in de modder na dan....). Volgens trainster Lenie zou de oefening door vrouwen beter 

uitgevoerd worden dan door mannen en inderdaad was het aantal mannen in de groep van 

afgelopen zaterdag ruim in de meerderheid. Na twee keer een poging is de oefening gestaakt tot 

groot verdriet van de trainster. In de categorie "mama is niet boos, mama is verdrietig" heeft ze de 

training voortgezet waarschijnlijk ernstig teleurgesteld in ons kunnen. Wij voelden ons zo schuldig 

dat we bijna de slappe lach kregen. We hebben tijdens de training zelfs een achterhoede veroorzaakt 

die de zogenaamde "denktank" vormden omdat ze op internet de uitleg probeerde te vinden van 

deze wiskunde-achtige oefening. Zelf heb ik ook gezocht maar niets gevonden om deze uitleg een 

beetje simpel aan de man te brengen. Dus heb ik uiteindelijk maar zelf wat geëpibreerd (staat niet in 

de Dikke...) en hopelijk is de oefening na onderstaande uitleg nu voor een ieder duidelijk. Aangezien 

wij deze week van trainster Lenie de oefening als huiswerk meekregen en menigeen al zenuwachtig 

werd voor de ongetwijfeld komende overhoring en de praktijkoefening is het misschien voor velen 

een handig hulpmiddel.  

Ik zal een poging doen om het uit te leggen maar net als Lenie geeft dat geen garantie voor het 

begrijpen ervan!  

Er staan drie teamleden achter een streep A 
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     De eerste loper gaat na het startsein in tempo naar de lijn B   
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 en keert terug naar A en loper 2    

   A                                             B                                           C 

 

 

 

die hij meeneemt opnieuw naar de lijn B (dus nu lopen er twee lopers naar B).      

            A                                             B                                             C 

  

 

 

De eerste loper loopt nu echter door naar lijn C en de tweede loper gaat van B weer terug naar A om 

de derde loper op te halen     

            A                                               B                           C                

 

 

 

Nu lopen loper 2 en 3 samen naar B en ondertussen loopt loper 1 van C weer terug naar A     

                A                                               B                                              C                

 

 

 

Loper 3 keert nadat hij samen met loper 2 bij B is gekomen terug naar A en nu loopt  loper 2 door 

naar C. Ondertussen loopt loper 1 nog steeds naar A 
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Loper 1 en 3 zijn weer bij A aangekomen en loper 3 gaat nu samen met loper 1 weer naar B. 

Ondertussen loopt loper 2 terug van C naar A. 

               A                                                  B                                              C 

                                                                                                                             

 

Loper 3 gaat nu door tot C, loper 1 keert na B weer terug naar A. Ondertussen is daar loper 2 weer 

aangekomen.  

               A                                                  B                                               C            

 

 

 

Loper 1 en loper 2 gaan opnieuw naar B maar loper 1 gaat nu door naar C, loper 2 keert weer terug 

naar A waar ondertussen loper 3 weer is aangekomen en zo gaat het weer van voor af aan.  

                A                                                 B                                               C      

 

 

 

En? Een beetje duidelijk zo? Misschien moeten we nog een leuke naam voor deze estafette 

bedenken. Iets van - het heen en weer krijgen - of zo?  

Epibreer en oefen  lekker verder. Tot de volgende training.  

Messica van Veen 
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