
Voorbereiding en training
40 of 20 km lopen is niet niks. Zorg dat u goed voorbereid aan de start verschijnt!

Een goede voorbereiding

Het wandelen vereist een goede voor-
bereiding. Het is zeer verstandig om 
dit systematisch op te bouwen zodat 
uw lichaam aan deze inspanningen kan 
wennen. Hierdoor voorkomt u blessures 
en teleurstellingen en wandelt u een 
stuk plezieriger.

Luister naar uw lichaam

‘Luister’ goed naar uw lichaam en 
neem, indien nodig, een stapje terug. 
Als u twijfelt over uw gezondheid en/ 
of lichamelijke conditie, raadpleeg  
een arts!

Warming up

Ga altijd langzaam van start met een 
wandeltocht, zodat uw spieren rustig 
warm kunnen worden. Verhoog het 
tempo wanneer uw spieren warm  
zijn geworden.

Voeding

Wanneer u intensiever gaat wande-
len, is het belangrijk dat u voldoende 
eet, zodat u over genoeg ‘brandstof’ 
beschikt om de tocht op een prettige 
manier uit te lopen. Tijdens de tocht 
een energierijk tussendoortje eten, 
geeft weer even wat extra energie. 
Het is ook belangrijk om voldoende te 
drinken. De hoeveelheid hangt af van 
de weersomstandigheden (temperatuur 
en luchtvochtigheid). Neem water mee 
en drink regelmatig. 

Wandel in een 
gevarieerd tempo

Wanneer u uw conditie wilt verbeteren, 
wandel dan geregeld een stuk in een 
sneller tempo en neem daarna uw 
‘normale’ tempo weer aan. Doet u dit 
vaker, dan zult u zien dat uw ‘normale’ 
tempo omhoog gaat. Raakt u tijdens 
het wandelen vermoeid, stop dan niet, 
maar loop even in een lager wandel-
tempo. Muziek kan u helpen met het 
bepalen van het wandeltempo.

Samen wandelen

Tochten maken met een collega-wan-
delaar die hetzelfde wandeltempo 
prettig vindt, kan erg gezellig zijn. Indien 
u met anderen op stap gaat, laat u dan 
niet verleiden om mee te gaan met een 
te hoog tempo. U zult dan namelijk 
na enkele kilometers merken dat het 
wandelen minder goed gaat en heeft 
daardoor kans blessures op te lopen.

Gevarieerde routes

Varieer bij het lopen van trainingstoch-
ten. Kies eens voor een andere pro-
vincie, wissel verharde en onverharde 
wegen af, kies afwisselend voor vlakke 
en heuvelachtige omgeving. Slingeren-
de wegen bieden ook afwisseling, aan 
lange rechte stukken lijkt soms geen 
einde te komen.

Neem de tijd

Neem de tijd om uw wandeling te  
maken. Het dragen van een horloge 
kan druk veroorzaken om de wan-
deltocht binnen een bepaalde tijd te 
volbrengen. Dit kan uw wandelritme  
negatief beïnvloeden. Neem in ieder 
geval bewust de tijd om te wandelen  
en rust op tijd. Ga dan niet op de koude 
grond zitten. Uw spieren koelen daar-
door snel af en worden stijf. Als  
u het gevoel heeft dat uw benen  
zwaar worden, neem dan de tijd om  
alle beenspieren te rekken. Zo geeft 
u de spieren even rust. Na het rekken 
van de spieren zullen uw benen pretti-
ger aanvoelen.

Trainingsplanning

Het trainingsplan zal in de praktijk 
afhangen van de beschikbare tijd en uw 
enthousiasme. Bedenk dat een rustige 
opbouw plezieriger is en ook meer ple-
zier geeft bij uw uiteindelijke wandeling. 
Hieronder treft u enkele voorbeelden 
aan van een trainingsopbouw. We gaan 
er dan van uit dat u nauwelijks ervaring 
heeft. Maak een keuze die bij u past.



wat trek ik aan?

Bij een goede voorbereiding op de wandeltochten is het van belang dat u goede
kleding en schoenen draagt.

1.  De keuze voor kleding of schoenen is zeer persoonlijk. Win daarom goed  
 advies in over voetverzorging en het juiste schoeisel. De één loopt fijner  
 op wandelschoenen waarbij de enkel vrij is, terwijl de ander de extra steun  
 van een half hoge wandelschoen juist als prettig ervaart. 

2.  Draag wandelschoenen met een soepele afwikkeling. Een stugge schoen  
 geeft veel weerstand en kan blessures veroorzaken. 

3.  Kijk niet alleen naar de lengtemaat maar ook naar de breedtemaat van de
 schoen, want voeten worden dikker tijdens het wandelen.

4.  Bergschoenen zijn af te raden. Deze zijn zwaarder, stugger en de hoge  
 schacht geeft bij warme omstandigheden een warmte stuwing.

5.  Draag sokken die zweet afvoeren en geen hinderlijke naden hebben.

6.  Draag dunne, technische kleding die geen vocht opneemt, maar het vocht
 doorlaat naar de buitenlucht. Draag dus géén katoen, dit neemt juist veel  
 vocht op, waardoor men snel afkoelt en het koud krijgt. Draag verschillen- 
 de lagen over elkaar, zodat je de kleding kunt aanpassen aan de tempera- 
 turen van het moment van de dag.

7.  Neem bij (dreigend) slecht weer eventueel extra kleding mee en eventueel  
 een extra paar sokken.

8.  Een poncho is aan te raden tegen de regen. Draag een ruime poncho waar  
 een rugzak onder past.

9.  Paraplu’s zijn niet wenselijk omdat deze medewandelaars kunnen raken.

10.  Draag wanneer nodig een pet. Maak bij warm weer de pet regelmatig nat  
 ter verkoeling. Als het regent zorgt een hoofddeksel ervoor dat uw lichaam  
 niet te snel afkoelt.

40 km         40 km 
                      (minder tijd)

20 km         20 km 
                      (minder tijd)

1e week 5 km          5 km 5 km          

2e week 5-10 km      10 km 5 km          

3e week 10- 15 km          5-10 km      5 km

4e week 10-20 km    15-20 km 10 km          

5e week 20-25 km         10 km         5 - 10 km

6e week 20-25 km    20-25 km 15 km          

7e week 25-30 km          15 km         10-15 km

8e week 25-30 km    25-30 km 10 km          

9e week 30-35 km          20 km         15-20 km

10e week 30-35 km    35-40 km 10 km          

11e week 40 km         20 km         20 km

12e week 15-20 km    25 km 10 km         10 km

De tocht 40  km        40 km 20 km          20 km


