
oog voor...
Rock-’n-rollhardlopen

T 
railrunning laat zich 
het beste omschrijven 
als offroad hardlo-
pen. Marc Weening, 
oprichter van trail-

runorganisator Mud sweattrails, 
legt uit: ‘Een trailrun gaat bij voor-
keur over paden die zo smal zijn 
dat je er niet met zijn tweeën naast 
elkaar kunt lopen. Daarnaast 
zitten er hoogteverschillen in het 
traject en is minimaal negentig 
procent onverhard.’ 

Weening maakte tien jaar 
geleden kennis met trailrunning 
in Canada en rent nu over de hele 
wereld. Zijn bedrijf organiseert 
clinics, reizen en wedstrijden.

Er zijn trailruns van tien kilo-
meter tot runs met een lengte 

van meerdere marathons achter 
elkaar, maar anders dan bij 
‘gewoon’ hardlopen is het aantal 
kilometers van ondergeschikt be-
lang. Een geslaagde trailrun is een 
uitdagend parcours door mooie 
natuur mét respect voor diezelfde 
natuur. Renners nemen hun eigen 
afval mee, ook tijdens wedstrijden.

In Italië, Zwitserland, Frank-
rijk, de Verenigde Staten en 
Canada is de sport al langer sterk 

in opkomst. Maar je hoeft niet af 
te reizen naar de bergen. Ook in 
Nederland hebben trailrunners 
hoogteverschillen gevonden, zegt 
trailrunfanaat Peter Jan Haas: ‘Ik 
ren bijvoorbeeld de Veluwezoom-
trail. Vanwege het oneffen pad 
moet je gefocust blijven, dat zorgt 
voor rust in het hoofd. Trailrun-
nen is een beetje rock-’n-roll. Veel 
hardloopwedstrijden zijn erg 
massaal en georganiseerd. Trail-
running is kleinschaliger en meer 
voor vrijbuiters.’

Met wat voorbereiding kun je 
snel van start. Marc Weening: ‘Ie-
dereen die tien kilometer binnen 
een uur kan rennen, kan ook trail-
runnen.’ Altijd mee in de rugtas: 
mobiel, drinken, beschermende 

‘Iedereen die tien 
kilometer binnen een 
uur kan rennen, kan 
ook trailrunnen’

Het lijkt gewoon 
hardlopen in de bergen, 
maar vergis u niet: 
trailrunners nemen 
hun sport zeer serieus. 
Dit najaar vindt een 
heus Nederlands 
kampioenschap plaats 
in Zwitserland.

Met hun lichte rugzakjes en gestoken in sportkleding 
bedwingen trailrunners in snel tempo bergtoppen.  
Nu verovert hun sport ook het bergloze Nederland.
Door Linda van de Pavoordt
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kleding voor het geval het weer 
omslaat en eventueel een kaart of 
gps. Wie vaker gaat trailrunnen, 
kan trailrunschoenen aanschaf-
fen, bijvoorbeeld met noppen 
voor modderige routes, of met een 
stugge zool voor rotsachtige trails 
in de bergen. 

Meer informatie vind je 
op mudsweattrails.nl en 
trail-running.nl  
Op beide sites staat een agenda 
met georganiseerde trailruns. 
Op Mudsweattrails staat ook 
een overzicht van door lopers 
gecreëerde trails in binnen- en 
buitenland, compleet met kaartje. 
In oktober vindt in Zwitserland (!) 
het eerste NK trailrunning plaats. Speciale trailrunschoenen.

De beste 
trailrunroutes 

voeren over 
paden waar op je 
niet naast elkaar 

kunt lopen.
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