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Loop eens zonder 
sporthorloge. Loop op 

gevoel.

LUISTER NAAR JE LICHAAM

M 
ensen die in paniek raken als ze hun 
sporthorloge zijn vergeten. Die ’s 
ochtends een app checken om te zien 
of ze goed geslapen hebben. Hij kent ze 
uit zijn eigen trainingsgroep. Was zelf 

vroeger ook zo. Maar tegenwoordig moet trai-
ner en topatleet Ben Vriends (29) er vooral om 
glimlachen. ‘Als je er over nadenkt, is het toch 
grappig? Om te weten hoe we ons voelen zijn 
we afhankelijk van een telefoon of horloge. 
Kunnen we dat echt niet zelf ervaren?’ De 
fixatie op apps, testen en metingen; Vriends 
snapt wel waar het vandaan komt. Feitelijk 
draait de hele samenleving op cijfers, zo ziet 
de Eindhovense trainer en langeafstandslo-
per. Gaan we met onze partners uit eten, dan 
checken we online welke restaurants de beste 
ratings krijgen, plannen we een city trip dan 
kiezen we voor de stad met de hoogste score. 
En gaan we sporten dan is het logisch dat we 
ook onze training en ontwikkeling via getalle-
tjes willen monitoren. ‘We hebben de neiging 
om alles wat we kunnen meten te overwaar-
deren en datgene wat we nog niet in cijfers 
kunnen vatten onder het tapijt te moffelen. 
Terwijl dat zeker wat sport betreft vreemd is. 
Het grootste deel van wat er zich tijdens in-
spanning in ons lichaam afspeelt, kunnen we 
niet meten. Met een goed horloge heb je alleen 
zicht op hartslag, pasfrequentie, snelheid en 
misschien wattage. Waarom zouden we daar 
dan zoveel waarde aan hechten? Ik geloof dat 

we beter gaan presteren als we loskomen  
van die fetish voor wat meetbaar is.’
 Vriends ondervond dat zelf. Nadat hij pas 
op 21-jarige leeftijd met hardlopen begon en 
snel progressie boekte, besloot hij in de zomer 
van 2017 zijn leven een jaar in het teken van 
sport te zetten. Kijken hoever hij kon komen. 
Op basis van wetenschappelijke literatuur, gaf 
hij zichzelf nóg een extra opdracht mee: twaalf 
maanden lopen zonder sporthorloge. ‘Het re-
sultaat was bizar. Ik herinner me nog dat ik bij 
de Mastboscross in een groepje zat met gasten 
die op de tien kilometer tijden van 29 minu-
ten liepen, terwijl ikzelf nog nooit een 32’er 
had neergezet. Ik begon te twijfelen. Dit kon 
toch niet goed gaan? Maar het ging wel goed. 
Zonder horloge liep ik in die cross een tijd 
van 32.30 minuten die ik zelfs op de weg nog 
nooit had genoteerd. Door minder op cijfers te 
letten, bleek ik meer te kunnen dan ik dacht.’

 Kunnen we wat we meten tijdens het lopen 
niet zelf ervaren? Zeker wel, zo is zijn overtui-
ging. Hij verwijst naar zijn persoonlijk record 
op de halve marathon. Hij liep die 1.08.57 uur 
met een snelheid van 18,4 kilometer per uur, 
terwijl een week eerder uit twee inspannings-
tests juist bleek dat zijn omslagpunt – het 
moment waarop hij begint te verzuren – rond 
de 18 kilometer per uur zou liggen.  

 ‘DOOR MINDER OP 
CIJFERS TE LETTEN, BLEEK 
IK MEER TE KUNNEN DAN 
IK DACHT’
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DE RPE-SCHA AL 

1.   NET IETS ZWA ARDER 
DAN STEVIG DOORWANDELEN

  Tempo kost erg weinig moeite
2. RUSTIG JOGGEN
  Tempo kost weinig moeite
3.  HET IS M AKKELIJK  

EEN GESPREK TE 
 VOEREN EN TE ADEMEN
  Focus op ontspanning
4.  JE ADEMT RITMISCH EN  

VOELT JE COMFORTABEL
  Kunt niet meer continu praten, 
 zonder te hijgen
5.  EEN KORT GESPREK 
 HOUDEN LUKT NOG
  Het wordt steeds uitdagender, 
 net boven comfortabel
6. TEMPO VOELT STEVIG,  
 M A AR GOED TE DOEN
   Je kan nog hele zinnen maken
7.   TEMPO VOELT MINDER 

COMFORTABEL, 
 ADEMHALING IS RITMISCH 
  Korte zinnen maken is nog mogelijk
8.    JE VOELT DAT DIT NIET 
 LANG VOL TE HOUDEN IS
  Focus op techniek en frequentie
9.     BIJNA M A XIM ALE 

INSPANNING, DIT HOUD 
 JE M A AR KORT VOL
  Focus op techniek en frequentie
10.   M A XIM ALE 
 INSPANNING 
  Bewaar dit voor het laatste 
 stukje van een wedstrijd

Meer info?  
Check gewoonlekkerrennen.nl

 ‘Op basis van die resultaten had ik de 
halve marathon dus nooit zo snel kunnen 
lopen als ik hem heb gelopen. Dat bewijst 
dat een inspanningstest maar een moment-
opname is. Maar ook dat je je beste presta-
ties kunt leveren door goed naar je lichaam 
te luisteren in plaats van blind te varen op 
tests en metingen.’ Begrijp Vriends niet ver-
keerd: hij vindt technologische ontwikke-
lingen prima. Ze geven hem mooie tools om 
de ontwikkeling van een sporter op lange 
termijn te monitoren. ‘Alleen is het voor een 
gewone loper zonder goede trainer lastig 
al de gegevens die technologie oplevert op 
waarde te schatten.’

Testmethodes
Het is niet voor niets dat Vriends het loop-
coachingsbedrijf dat hij in 2016 opstartte 
Gewoon lekker rennen heeft gedoopt. Want 
hoe meer de aan de Academie voor Licha-
melijke Opvoeding afgestudeerde loopfa-
naat las over training, hoe meer hij inzag 
dat goed presteren vooral een kwestie van 
goed naar je lichaam luisteren was. Voor 
zijn lopers geen ingewikkelde testmetho-
des of technische snufjes, maar de zogehe-
ten Ratings of Perceived Exertion-schaal: een 
hulpmiddel waarvan de naam ingewik-
kelder is dan de inhoud. Op de RPE-schaal 
kunnen sporters met een getal van 1 tot 
10 aangeven hoe zwaar een inspanning is 
(zie kader). ‘Veel lopers stemmen hun hele 
trainingsschema af op één inspannings-
test, terwijl de uitslag van die test iedere 
dag anders kan zijn.’ Wat de RPE-schaal 
daarmee te maken heeft? ‘Uit onderzoek 
blijkt dat lopers die die schaal goed kennen, 
hun omslagpunt of anaerobe drempel, met 
behulp van de schaal perfect in kunnen 
schatten. Als ze een score van 7 of 8 geven, 
lopen ze rond dat punt. Mooi toch. Zo zie je 
dat je eigen lichaam de beste tools heeft om 
tijdens het sporten je inspanning te meten.’
 Vriends benadrukt dat lopen op gevoel 
niet dé oplossing is. ‘Er bestaat nog geen 
gouden sleutel tot succes. Géén rekensom 
waar we de gegevens van een hardloper 
invoeren en het perfecte trainingsschema 
uitrolt. Maar de RPE-manier komt voorals-
nog het dichtst in de buurt.’

 Dat is fijn om te weten voor hen 
die in paniek raken als ze hun horloge 
niet bij hebben op training. Maar er 
zijn meer voordelen, meent Vriends. 
‘Trainen op hartslag is lastig. Je 
hartslag is van zoveel factoren af-
hankelijk. Als je stress hebt of slecht 
slaapt, heeft dat al invloed. Iedere 
dag kunnen je zones anders liggen. 
Als je de RPE-schaal gebruikt, heb je 
daar geen last meer van.’
Wie een lange rustige duurloop wil 
doen, kiest voor een training die 
nooit zwaarder voelt dan een 3. Wil je 
lopen rond het omslagpunt? Voer de 
belasting dan op tot het voor jou als 
een 8 voelt.
De theorie klinkt verbazingwekkend 
eenvoudig. Maar hoe weet je als 
loper zeker dat de RPE-scores die 
jijzelf inschat, kloppen? ‘Kwestie van 
oefenen,’ zegt Vriends. ‘Sommigen 
schatten zichzelf binnen een week al 
perfect in, anderen hebben daar een 
jaar voor nodig. Maar het basisprin-
cipe blijft hetzelfde: vertrouw op je 
eigen lichaam, sport op gevoel en ga 
gewoon lekker lopen.’  
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