
'Alleen maar rennen is niet saai'
 

Start van Kidsrun 2012, voorafgaand
aan de Bruggenloop in Nijmegen. Ook
bij de marathon van Rotterdam kunnen
kinderen tussen 7 en 15 jaar zaterdag
op twee afstanden deelnemen.
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ARNHEM
Er zijn kinderen die het liefst willen
hardlopen. Maar bij een atletiekclub
moeten ze ook springen en
werpen. Dom, vinden kenners.
Gymleraren gaan kinderen met
looptalent scouten.

VAN ONZE VERSLAGGEVER MARK VAN
DRIEL

Ruim 2.500 kinderen zullen
zaterdag in Rotterdam over een
deel van het marathonparcours
verschillende afstanden hardlopen.
Het evenement is zo populair dat
de wedstrijd speciaal is losgemaakt
van de marathon op zondag, om
meer kinderen tussen 7 en 15 jaar
de kans te geven hard te lopen.
Maar wie daarna wekelijks wil gaan
trainen bij een atletiekclub komt
bedrogen uit. Dat kan niet.

Die situatie is bondscoach Honoré
Hoedt een doorn in het oog. Hij
vindt dat kinderen bij atletiekclubs
de kans moeten krijgen om zich toe
te leggen op hardlopen. Nu zijn ze
tot hun 15de jaar verplicht zich te
bekwamen in de meerkamp:
sprinten, werpen en springen. Pas
daarna mogen ze zich
specialiseren. 'Daardoor haken
kinderen die willen rennen af. Het
doel moet zijn dat ieder kind dat wil
hardlopen bij een club terechtkan.'

Hoedt, de voormalige coach van
Europees kampioenen Bram Som
en Arnoud Okken (800 meter), is
ervan overtuigd dat er veel

kinderen zijn die vooral willen
rennen. Bij vrijwel elke
wegwedstrijd in Nederland zijn er
aparte wedstrijdjes voor kinderen.
Ze haken naar zijn idee vaak af als
ze zich aanmelden bij een club en
te horen krijgen dat ze ook aan
hoogspringen, kogelstoten en
sprinten moeten doen.

Hoedt schat dat minimaal 10
duizend kinderen vanaf 6 jaar zich
graag zouden toeleggen op
hardlopen. Op dit moment telt de
Atletiekunie 22.786 jeugdleden.

'In Nederland doen 3 miljoen
mensen aan hardlopen. Kinderen
zien hun ouders rennen en denken:
dat wil ik ook. Maar bij onze
atletiekclubs kunnen ze niet
terecht. De cultuur van de
meerkamp is heel dominant. Het is
alle onderdelen, of niets. De
gedachte is dat je kinderen niet
moet laten rennen. Ik ben niet
tegen de meerkamp, maar vind dat
je twee profielen moet aanbieden:
meerkamp en allround hardlopen.'

De bondscoach vindt de vrees voor
het maken van kilometers
onterecht. In Engeland en
Noorwegen is het heel gewoon om
op jonge leeftijd duursporten te
beoefenen. In Engeland staat
veldlopen in de schoolatletiek
centraal, niet de meerkamp. In
Kenia, het land met de meeste
goede marathonlopers, is het
helemaal gewoon om op jonge
leeftijd spelenderwijs veel te
rennen, bijvoorbeeld onderweg
naar school.

Hoedt benadrukt dat het niet zijn
bedoeling is kinderen op een
sukkeldrafje rondjes te laten lopen.
Hij ziet een gevarieerde training
voor zich: kriskras over de
atletiekbanen rennen, hardlopen
met hindernissen in het bos en
estafettes over verschillende
afstanden. Hij vindt ook dat een
kwart van de trainingstijd besteed
moet worden aan sprinten,
springen en werpen.

Cultuuromslag

Hoedt verzet zich wel tegen de
gedachte dat hardlopen moet
worden verpakt in leuke spelletjes.
Kinderen vinden rennen niet saai.
'Je zoekt kinderen die het heerlijk
vinden om te bewegen. Die probeer
je gevarieerde trainingen te bieden,
met een duidelijk einddoel. Zoals
een half uur lopen, of een
kilometer. Dat vinden kinderen
lekker.'

Hoedt hoopt een cultuuromslag
teweeg te brengen bij de
atletiekclubs. Bij de nationale
trainersdag op sportcentrum
Papendal hield hij recentelijk een
hartstochtelijk pleidooi voor een
aparte loopscholing. In de regio
Arnhem is deze week een proef
begonnen op middelbare scholen.
Aan de gymleraren is gevraagd
kinderen van 12 tot 15 jaar met
looptalent te scouten. De twintig
grootste talenten krijgen de kans
om eenmaal per week op Papendal
een groepstraining te volgen.

Het is de bedoeling het project in
heel Gelderland te introduceren.
Hoedt gelooft dat in iedere stad
looptalenten als Bram Som en
Michel Butter, de beste
marathonloper van dit moment, te
vinden zijn. Nu gaan die volgens
hem verloren voor de atletiek.

Hoedt: 'Je hebt kinderen die willen
kogelstoten tot ze erbij neervallen.
En je hebt kinderen die willen
rennen, rennen, rennen. Dat zijn
totaal verschillende zielen. Ik denk
dat je vaak al bij 6-jarigen het
verschil kunt zien. Als je alleen van
rennen houdt, ga je echt geen
voldoening halen uit kogelstoten.'

Voor de topsport is laat beginnen
met hardlopen funest, meent de
bondscoach. Door de
meerkamptrainingen ontwikkelen
spieren zich wel, maar het hart en
de longen worden nauwelijks
gestimuleerd. Ook de
belastbaarheid van pezen voor
hardlopen wordt niet ontwikkeld.
Daardoor krijgen veel atleten last
van blessures als ze vanaf hun
15de kiezen voor hardlopen.
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'Als je tot je die tijd je hartspier
nauwelijks aanspreekt, heb je een
ongelooflijke achterstand op de
Kenianen, die hun hartspier en
pezen wel spelenderwijs hebben
ontwikkeld. Dat maak je niet meer
goed. Wil je op de marathon
succes hebben, dan moet je vroeg
beginnen.'
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