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Gezonde groene (sport) smoothies

tigen en door natuurlijk hard te lopen en/of te wandelen. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat bepaalde
producten juist helemaal niet zo gezond zijn als de meeste mensen denken. Waar we het bijna allemaal wel
over eens zijn: eet veel groente! Hoe je dit op een lekkere en super gezonde manier kunt doen, vertellen we je
in dit magazine.
De Kennedymars, een loop van 80 kilometer, durf jij dat aan? Natuurlijk is wandelen een erg goede manier
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Fit zijn, daar gaat het om in dit voorjaarsnummer. Je kunt fitter worden door de juiste voedingstoffen te nut-

Esther Keij, Freddy van Maurik

om fitter te zijn, maar bouw het wel rustig op. En erg belangrijk is: laat wandelschoenen altijd aanmeten! Niet

De redactie heeft zich ingespannen om rechthebbenden van de geplaatste afbeeldingen te achterhalen. De aard van het materiaal brengt evenwel
met zich mee dat in sommige gevallen de identiteit
of verblijfplaats van rechthebbenden niet kon worden achterhaald. Mocht u menen rechten te kunnen
doen gelden, dan kunt u zich melden bij de redactie.

elke wandelschoen is namelijk geschikt voor jou. Dit geldt natuurlijk ook voor hardloopschoenen. Een klant
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Druk Drukwerkrijk, Uden
Adverteren

persoonlijke begeleiding en leuke wandel- en hardloopevenementen vind je in dit magazine.

Met een advertentie in PK Run & Walk Magazine bereik je een grote groep hardlopers en wandelaars.
Informeer vrijblijvend naar de gunstige advertentietarieven.

Reageren

Wil je reageren op een artikel in dit magazine of
heb je een idee voor een bijdrage, stuur je reactie
dan naar PK Dodewaard, redactie PK Run & Walk
Magazine, Dalwagen 43, 6669 CB Dodewaard. Of
mail naar info@pkrun.nl o.v.v. PK Run & Walk Magazine.
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www.pkrun.nl
www.pkwalking.nl

www.pkwebshop.nl
www.pkteamkleding.nl

van PK vertelt ons hoe zij de Bergrace by Night heeft ervaren. Een erg leuk evenement om aan deel te nemen.
Dit geldt ook voor dé damesloop van Nederland: de Marikenloop. Schrijf je gewoon eens in! Dan heb je een
doel om naartoe te trainen. Natuurlijk kan PK jou helpen om bij de eindstreep te komen. Meer informatie over
Deze zomer mag je gezien worden! Kleur en printen zijn de trend van 2015. Niet alleen in kleding, maar er is
ook veel kleur in hardloop- en zelf in wandelschoenen te vinden.
We wensen je veel plezier met het lezen van deze editie en hopen, dat je weer nieuwe ideeën
opdoet met ons magazine. Suggesties, opmerkingen en vragen zijn van harte welkom – laat
ons via info@pkrun.nl weten, wat je van het PK Run & Walk Magazine vindt.
De redactie
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PK RUNNINGSHOP

Voorkom klachten en blessures!
Laat wandel- en hardloopschoenen altijd aanmeten!

Helaas zijn er nog steeds mensen die zomaar ergens hardloop- of wandelschoenen kopen, zonder een
deskundig advies te hebben gehad. Vaak beseft men niet wat de gevolgen kunnen zijn van schoenen die
niet bij hun lichaam en trainingsstijl passen.
De belangrijkste gevolgen zijn:
• Voetklachten, zoals een branderig of doof
gevoel onder de voorvoet
• Achillespees- en kuitklachten
• Scheenbeenklachten (shin splints)
• Knieklachten
• Heupproblemen
• Onderrugklachten

Een verkeerd gekozen schoen kan in de toekomst zelfs schade
aanbrengen aan spieren en gewrichten.

korting sparen
Bij PK Runningshop spaar je altijd voor

Hoe simpel het ook klinkt, vaak voorkom je deze klachten door te

korting. Bij iedere aankoop (speciale

lopen op de juiste schoenen en de juiste traingsstijl toe te passen.

kortingen uitgezonderd) spaar je bij

Het is van groot belang dat je hardloopschoenen aansluiten bij je voet-

type en loopstijl. PK analyseert je voeten en loopbeweging op uiterst
deskundige wijze. Mocht je eerder hardloopschoenen gekocht hebben,

elke 10 euro die je besteedt 1 spaarpunt t.w.v. € 1,- (= 10% korting). Op
verschillende momenten door het jaar
heen ontvang je het opgebouwde

dan is het verstandig om die mee te nemen. De slijtage van je huidige

tegoed in de vorm van een kortings-

schoenen wordt beoordeeld en eventuele fysieke

voucher.

klachten of blessures worden ook in de overweging
meegenomen.

PK Biedt:
• Persoonlijk advies op maat
• Gratis deskundige voet- en loopanalyse
• 35m lange hardloopbaan met video-opname

Cadeaubon
Geef een sportief cadeau,
geef een PK cadeaubon!
Er zijn bonnen van 5, 10 en 50 euro
verkrijgbaar. Deze zijn ook te
besteden in

Niet alleen schoenadvies
Alle adviseurs van PK Runningshop zijn ervaren hardlopers. De grote

de webshop.

PK CADEAUBON
eerste
Gefeliciteerd met je
nog vele
wedstrijd! Dat er
kilometers mogen volgen!

€ 10,ter waarde van:

tien euro

De cadeaubon is niet inwisselbaar voor contanten

schat aan gedeelde kennis biedt je de garantie dat zij de schoen

thank you running

You make getting the daily run in blissfully silent. And with the Adrenaline GTS 15’s
legendary combination of comfort and support, it’s an unbelievably smooth one, too.
The ultimate go-to-shoe’s BioMoGo DNA midsole instantly adapts to your unique
step to keep you running strong and fast, mile after quiet mile.
Learn more at brooksrunning.eu

kunnen vinden die bij uitstek voor jou geschikt is. Niet alleen is advies
over schoenen noodzakelijk, ook advies over sport bh’s, kleding, hart-

Like PK op Facebook

slagmeters, voeding en accessoires is van belang.

Volg PK op Facebook en maak elke

Wil je naast een schoenadvies een compleet advies om bijvoorbeeld te
5
Adren ne G TS 1
ali

starten met lopen of om de marathon te voltooien? Dan heeft PK het
complete advies op maat. Dit is een schoenadvies gecombineerd met
een trainingsadvies, voedingsadvies en eventueel kledingadvies.
Kijk voor meer informatie op www.pkrun.nl bij het complete PK advies.

©2015 Brooks Sports, Inc.

TRAILSCHOENEN
| WANDELSCHOENEN |
HARDLOOPSCHOENEN
| SPORTVOEDING
HARDLOOPKLEDING | WANDELKLEDING
HARTSLAGMETERS | ACCESSOIRES

maand kans op fantastische

prijzen! Bovendien word je op de
hoogte gehouden van de laatste

nieuwtjes, aanbiedingen en
andere leuke wetenswaardigheden. Facebook.com/pkrun
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Tip: Gambia is

schoenen heb ik zelf meegenomen in mijn koffer naar

PK helpt
Gambia,
jij ook?

Gambia, zodat ik er direct al een paar weg kon geven. Ik

een zeer mooi

heb daarmee al een aantal fantastische sporters blij ge-

vakantieland om

maakt! Ze waren zo blij dat ze ons uitgenodigd hebben

lekker te genieten

om naar hun training te komen kijken op het natio-

van de zon, zee,

nale trainingsveld. Het klinkt heel luxe, maar het is een

strand, cultuur

simpel zandstuk waar ze op trainen. Wat een armoede

en vooral de

mensen!

zie je dan toch om je heen. Veel mensen lopen op blote
voeten en andere lopen met gaten in de schoenen.
Maar ze blijven altijd lachen, want ze zijn zo blij dat ze
kunnen sporten. Met de nieuwe schoenen van PK kunnen ze beter sporten dan voorheen! Wat is dat geweldig,
hier zijn we PK Runningshop erg dankbaar voor!

Buba Darboe (rood groene shirt)
één van de beste hardlopers en verspringers in Gambia.

Het is erg jammer dat de Gambiaanse sporters vaak

Wil je Gambia ook steunen?

geen toekomst hebben in het sporten. Maar blijven trai-

Ongeveer één keer in de twee maanden worden mijn verzamel-

nen doen ze zeker, want wie weet komt die dag er wel en

de artikelen via Gambia For You naar Gambia toegestuurd. Dit

kunnen ze nog eens ergens aan mee doen.

doe ik allemaal op eigen kosten. Heb je ook nog sportkleding of
sportschoenen staan die nog in goede staat zijn, dan is dit erg

Het lijkt soms allemaal zo vanzelfsprekend, in je sportoutfit de deur uit gaan om lekker een stukje te lopen
op mooie geasfalteerde wegen. Helaas is het niet overal op deze wereld zo vanzelfsprekend. Een nationaal

welkom! Je kunt de artikelen bij PK Runningshop inleveren.
Zij zorgen dat het weer bij mij terecht komt.

trainingsveld in Gambia is een simpel zandstuk waar mensen met gaten in hun schoenen of zelfs met blote
voeten trainen. Hoe mooi en tegelijkertijd oneerlijk is het dan als je deze mensen niet hoort klagen? Maar ze
blijven vrolijk, tevreden en dankbaar, want ze kunnen tenminste sporten! En dat is voor hen het belangrijkste…
Willemijn Jalow – van Maurik reist sinds 2012 een aantal keer per jaar naar Gambia om de mensen daar te
helpen. Ze deelt met ons haar verhaal.

maar dan nog is dit maandloon ont-

Gambia geweest, ik was gelijk
verkocht aan het land!

In Gambia sporten de mensen
enorm veel om fit te blijven. Er
wordt veel gevoetbald in teams en

hebben maar één keer per dag een

De mensen zijn zo arm, maar zo

hardgelopen op het strand of op

maaltijd, meestal om 14.00 uur. Je

vriendelijk en hartelijk. Ze zijn

straat. Vaak sporten deze mensen

kunt je voorstellen dat ze daarom

blij met niets. Hier kunnen wij als

op blote voeten of op hele oude

Nederlanders nog eens een voor-

schoenen met de gaten er in, die

nooit zelf sportschoenen kunnen betalen.

beeld aan nemen. Ik verzamel van

wij hier in Nederland nooit meer

alles voor de mensen in Gambia, zo-

aan zouden trekken. Het maand-

Daarom heb ik bij PK Runningshop

als (sport)kleding, (sport)schoenen,

loon ligt ongeveer rond de € 30,00.

aangeklopt om te vragen of zij nog

medische artikelen, speelgoed etc.

Hiervan moeten ze alles doen,

schoenen hebben voor de sporters

We geven dit aan de mensen en aan

zoals de huur betalen en eten en

in Gambia. PK heeft veel schoenen

klinieken en ziekenhuizen.

drinken. Natuurlijk liggen de prijzen

aan mij geleverd, die verstuurd

in Gambia lager dan in Nederland,

worden naar Gambia. Een aantal

In 2012 ben ik voor het eerst naar

zettend laag. De meeste mensen
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THINGS THAT MAKE YOU WANT TO RUN:

WIST JE DAT?

Wist je dat...?
Angry Grizzly Bears

Wist je dat hardlopen een effectief middel is om in stressvolle
periodes stress te verminderen, om beter met stress om te
kunnen gaan en om een burn-out te voorkomen?
Monday After Vacation

... 45%

van de
hardlopers graag in de
regen loopt?

82% van de hardlopers naar een
hardloopspeciaalzaak gaat om daar
zijn hardloopschoenen te kopen?

Triumph ISO • SERIES

Step into a shoe so comfortable, you can’t help but run in them. TRIUMPH | ISO • SERIES

... Je door alcohol te
drinken vaak vaker
moet plassen?

SAUCONY.NL

Het antidiuretisch hormoon (ADH) zorgt
15020 Saucony adv PK things 185x130.indd 1

24-02-15 09:44

ervoor dat de drang om te plassen enigszins wordt gecontroleerd, zodat je niet de

... Een ei dat op de
bodem ligt en lichtjes omhoog wijst oud, maar nog
net eetbaar is?

... Een rot ei
blijft drijven?

hele dag op de wc zit. Alcohol verstoort

...

In één keer een uur
wandelen effectiever
is om af te vallen dan vier
keer een kwartier?
Het eerste kwartier haalt
je lijf zijn energie nog uit
de opgeslagen reserves
in je spieren. Zodra deze
zijn verbruikt, begint je lichaam pas de opgeslagen
vetten aan te spreken.

... Een van de grootste
...

Teken zich vooral
vastbijten in je liezen, knieholtes, oksels, bilspleet,
achter je oren en rond je
haargrens in de nek.

dit systeem en remt de aanmaak van het hormoon. Dit is
het punt waarop de nieren
minder water absorberen en
de hoeveelheid vloeistof in
de urineblaas groter wordt.
Daarom moet je vaker naar
de wc en per keer plas je ook
nog eens meer. Je verliest
veel vocht en dit heeft weer
tot gevolg dat je sneller een
kater krijgt, nadorst hebt en je

fouten tijdens de marathon te snel starten is?

lichaam uitdroogt.

... Een volwassen per-

minder alcohol drinken, of

soon van 75 kg met een
uur wandelen ongeveer
263 (recreatief wandelen)
tot 398 (hiking) calorieën
verbrandt?

De oplossing ligt voor de hand;
in ieder geval op een rustiger tempo.
Daarnaast is het verstandig om tussen de
alcohol door af en toe een glas water te
nemen om het vocht in je lichaam enigszins op peil te houden.
pk run&walk magazine | 9

WANDELEN – DE KENNEDYMARS

Wandelen -

de Kennedymars

DURF JIJ HET AAN?

lopen, is het natuurlijk verstandig
om te trainen. Als je een Vierdaagseloper bent, zullen een paar
langere tochten volstaan. Ik heb zelf
ook een aantal keer de Nijmeegse

Ineke Wolters, adviseur van PK, is de uitdaging om een Kennedy-

Vierdaagse gelopen, dat vond ik zelf

mars te lopen aangegaan. Ze deelt met ons haar ervaring en geeft

zwaarder dan de Kennedymars. De

ons meer informatie over deze mars.

Kennedymars is maar één keer en je
kunt erna zo lang rusten als je zelf
wilt. Bij de Vierdaagse moet je de

Wandelen is een sport die door

zo’n 30 marsen in Nederland tussen

volgende dag weer lopen, dat is wel

bijna iedereen beoefend kan

half februari en eind september, die

een belangrijk verschil. Ik heb de

worden. Een rondje met de hond,

worden georganiseerd door een

mars in september, dus na de Vier-

een wandeling in het bos op een

wandelvereniging die is aangeslo-

daagse, gelopen. De Vierdaagse was

zondagmiddag, we hebben het

ten bij de NWB of de KNBLO. De

voor mij dus al een goede training,

allemaal wel eens gedaan. Als je

meeste marsen zijn nachttochten.

waardoor ik ook niet veel spierpijn

een stapje verder wilt gaan, zijn

De start is in de avonduren en de

had de volgende dag. Anders is het

er georganiseerde tochten. De

finish in de namiddag van de vol-

avondvierdaagsen en natuurlijk
de bekende Nijmeegse Vierdaagse. Daar loopt men afstanden waar

verstandig een schema te volgen,

gende dag.

waarbij je de afstand steeds iets

De route van de Kennedymars is

training voor de mars hebt gehad,

vaak al voor getraind moet worden.

vaak uitgezet op niet al te drukke

Er zijn ook wandelaars die nog een

raad ik aan om een schema te

wegen, maar zeker ’s nachts is het

stapje verder willen gaan, die een

volgen, waarbij je de afstand steeds

verstandig (en vaak zelfs verplicht)

iets uitbreidt. Probeer een keer 20,

grotere uitdaging zoeken. Dan heb

om een reflecterend hesje en

40 en een keer 60 km te lopen.

je de zogenaamde Kennedymarsen;

verlichting te dragen. Je kunt een

wandeltochten van maar liefst
80 km die je binnen 20 uur moet
afleggen.

reservetas met bijvoorbeeld schoe-

Een tip die ik mee kan geven is:

nen en droge kleding afgeven die

eet voldoende! Van te voren had ik

ergens onderweg zal staan. Ook is

veel koolhydraten genuttigd, maar

het prettig, en zeker als het je eerste

ook tijdens de loop is het belangrijk

uitbreidt. Als je nog geen goede

De Kennedymarsen

tocht is, om niet alleen te

dat je voldoende eet. Ook hierbij

zijn vernoemd naar de

lopen. Er is overigens een

zijn koolhydraten belangrijk. Om de

Amerikaanse president

ongeschreven regel bij de

7 á 8 km zijn er rustplaatsen waar

John F. Kennedy (1917-

Kennedywalkers dat iemand

je van de organisatie eten krijgt,

1963). Hij vroeg zich af of

die voor de eerste keer

zoals soep, een broodje of yoghurt.

zijn officieren 50 Engelse

meedoet, nooit alleen loopt.

Per tocht en organisatie kan dit iets

mijl (80km) binnen 20 uur

De onderlinge sfeer is er een van

verschillen, dus informeer even bij

wandelend af konden leggen. Velen

saamhorigheid en zeker niet van

de desbetreffende organisatie als

slaagden daar overigens niet in. De

concurrentie, het gaat niet om de

je van plan bent een tocht te lopen.

marsen werden populair, niet alleen

snelste tijd.

Het is aan te raden om zelf ook nog

in de VS, maar ook in Engeland en
Nederland. Op dit moment zijn er

voedsel zoals een banaan en brood
Voordat je een Kennedymars gaat

mee te nemen.
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Let op: om klachten en blessures te voorkomen, kies je niet zelf een schoen. Kom langs bij PK om

bank Kennedywalk. Een bijzondere

je er natuurlijk van te voren op in,

samen met een adviseur te bekijken welke schoen voor jouw lichaam en trainingsstijl geschikt is.

ervaring, zeker het ’s nachts lopen.

dat maakt het ook een stuk mak-

Van tevoren was ik benieuwd of

kelijker. Overdag kun je heerlijk

in de nacht lopen zwaar zou zijn.

genieten van het mooie par-

Wat mij erg heeft geholpen, is

cours en natuurlijk de voldoe-

om met een groepje te gaan. We

ning en de medaille bij de finish.

waren met een groepje van 5.

En voor wie een Kennedymars

Door de gezelligheid gaat de tijd

nog niet lang genoeg is, er zijn ook

dan veel sneller, het wakker blijven

!

tochten van 100 km en meer…

Lowa Vantage GTX mid – categorie B
Een nieuw model van Lowa in 2015 is de Vantage, die uiteraard bij
PK beschikbaar is. Deze lichtgewicht trekkingschoen is een van de
lichtste en soepelste schoenen in zijn klasse (B). Deze schoen zorgt
voor veel steun en comfort tijdens lange (meerdaagse) tochten
met bepakking, maar is ook prima te gebruiken tijdens bijvoorbeeld de Nijmeegse Vierdaagse. De schoen heeft een suède bovenwerk, een Goretex binnenvoering en een slijtvaste Lowa traclite
2 slijtzool. De schoen is uitstekend geschikt voor een wandelaar die
iets meer stevigheid zoekt. PK heeft deze schoen zowel voor heren
als voor dames in haar assortiment.

En natuurlijk: zorg ervoor dat je goede wandelschoenen aan hebt die bij jouw lichaam passen. Zonder

Meindl Florida GTX – categorie A

goede wandelschoenen is het bijna onmogelijk om een lange tocht te lopen. Wanneer je op je wandelschoe-

De Florida GTX komt alleen voor dames in het assortiment van PK.
Het is een schoen met een soepel bovenwerk en met een slijtvaste
Vibram slijtzool die voor veel steun zorgt. Deze schoen is uitermate
geschikt om enkele uurtjes mee te lopen, maar is ook prima
geschikt voor langere afstanden. De schoen is door zijn sportieve
uiterlijk ook geschikt voor mensen die veel dienen te lopen of te
staan tijdens hun werk, zoals mensen in de verzorging.

nen kunt vertrouwen, geeft dit veel rust en maakt het een stuk minder zwaar. Ben je van plan om te gaan
wandelen? Kom dan altijd langs bij PK om je wandelschoenen aan te laten meten. De juiste schoen voorkomt
overbelasting, knie- en rugklachten, blaren en zelfs blessures. Ook kan een verkeerd gekozen schoen in de
toekomst schade aanbrengen aan spieren en gewrichten.

WANDELSCHOENEN

NIEUWE MODELLEN

was daardoor geen punt. En je stelt

DE NIEUW STE MODELLEN

WANDELSCHOENEN

Zelf heb ik meegedaan met de Pos-

Meindl X-so 30 – categorie A

Wandelschoenen aanmeten bij pk:
1 Introductiegesprek
In het introductiegesprek worden er verschillende gegevens met je
besproken, zoals trainingsgegevens, klachten- en blessuregeschiedenis. Deze informatie speelt namelijk een belangrijke rol bij het vinden van
de juiste wandelschoen.
2 Voetspiegelanalyse
Bij de voetspiegelanalyse ga je met je blote voeten bovenop een verlichte plaat
staan. Daarbij wordt je voet van onder belicht, zodat een adviseur van PK kan zien
welk voettype je hebt en welk voetbed je in de schoen nodig hebt.
3 De juiste schoen
Na de voetspiegelanalyse weet de adviseur van PK al welke wandelschoenen er
afvallen en welke er eventueel geschikt zijn. Vanuit deze selectie wandelschoenen
zal de adviseur samen met je kijken welke schoenen het beste zitten qua pasvorm en
afwikkeling. Je kunt hier zelf je wensen aangeven betreffende de schoen. Ook worden
de verschillende materialen besproken en wordt er gekeken wat het beste bij jouw
trainingsvorm past.
4 Video-opname
Wanneer je een aantal geschikte schoenen gepast hebt, heb je vaak al een lichte
voorkeur voor een bepaalde schoen. Om er zeker van te zijn dat dit echt de beste
keus voor jou is, wordt op de 35 meter lange indoor loopbaan met video-opname, de afwikkeling nog eens goed bekeken. Zo weten we zeker dat dit echt de
meest geschikte schoen voor je is.

De eerste Meindl wandelschoen en überhaupt een van de eerste
wandelschoenen waarin Goretex Surround is verwerkt. Goretex
Surround is een nieuwe technische vinding, die het ademend
vermogen van Goretex sterk vergroot. De warmte die ontstaat in
de schoen wordt tijdens de afwikkeling als het ware uit de schoen
geperst. De perfecte schoen voor mensen die snel warme voeten
hebben, maar toch graag een waterdichte schoen willen hebben.

Hanwag Comox Lady GTX – categorie A/B
Deze halfhoge schoen van Hanwag heeft een speciale trekkingleest en –zool, waarbij modder snel onder de schoen vandaan
wordt gelopen. Op onverhard terrein behoud je daarom veel grip,
wat zorgt voor een veilig gevoel. De VIBRAM slijtzool maakt de
schoen ook prima geschikt om op het asfalt te gebruiken. Deze
schoen is dus een echte, waterdichte alleskunner om lekker lange
stukken mee te wandelen. De smalle pasvorm van de schacht van
de schoen is erg prettig voor mensen met een smal hielbeen. Indien je vaak een gevoel hebt dat je “slipt” met je hiel in een schoen,
is deze schoen zeker het proberen waard.

Hi-Tec v Alltitude pro
Deze halfhoge schoen van het merk Hi-Tec, bekend als hoofdsponsor van de Nijmeegse Vierdaagse, heeft een compleet nieuwe slijtzool van VIBRAM: Rollingate systeem. Deze slijtzool heeft Hi-Tec
samen met VIBRAM ontwikkeld. De zool bevordert de afwikkeling
door een speciale afwikkelbalk in de zool. Dit maakt langeafstandswandelingen een stuk makkelijker. De Dri-Tec binnenvoering zorgt
ervoor dat je met deze schoenen droge voeten houdt tijdens
regenachtige wandelingen.
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New Balance 860 versie 5
De opvolger van het succesvolle model 860v4. Deze hele stabiele anti-pronatie
schoen met een zachte demping heeft een geweldige opvolger gekregen!
In de nieuwe versie is het bovenwerk verbeterd: de stiknaden zijn vervangen
door plaknaden en het bovenwerk is iets strakker op de leest gezet. Hierdoor
is de pasvorm erg fraai en in combinatie met de overige sterke eigenschappen wordt dit mogelijk dé topper voor 2015 in de categorie anti-pronatie voor
lopers tot +/- 90 kg (voor heren) en tot +/-75 kg (voor dames).

Brooks Ghost 7
Nieuw in de collectie bij PK is de Brooks Ghost 7. Deze schoen is opgenomen
in de collectie naast de succesvolle Brooks Defyance 7. De Ghost heeft een
soepeler bovenwerk met minder gestikte naden, wat de pasvorm prettiger
maakt. De tussenzool van de Ghost 7 is iets harder/directer. Hierdoor wikkelt
de schoen echt anders af. De Ghost 7 is een zeer stabiele, neutrale hardloopschoen voor hardlopers met een gemiddeld gewicht. Trouwe Defyance lopers
kunnen overwegen om deze schoen af te wisselen met hun eigen schoen, voor
een minder eenzijdige belasting.

HARDLOOPSCHOENEN

NIEUWE MODELLEN

DE NIEUW STE MODELLEN

HARDLOOPSCHOENEN

Saucony Ride 7

IT’S A BIG WORLD.GO RUN IT.

De Saucony Ride is na een aantal jaren ook weer terug in de collectie van PK.
De pasvorm van deze stabiel-neutrale hardloopschoen sluit mooi aan de voet
en de schoen is zeer stabiel. De schoen is lekker direct en dit geeft de loper een
gevoel dat hij actief aan het afwikkelen is. Je verliest weinig energie tijdens de
landing en je kunt direct door richting steunfase en afwikkelfase. Je hebt het
gevoel dat je een stuk sneller loopt. Toch dempt de schoen wel goed en dat
maakt deze schoen voor intervaltraining en lange duurlopen geschikt. Deze
schoen is geschikt voor hardlopers met een gemiddeld gewicht.

Asics GT 2000v3
Er is weer een opvolger in de GT serie van Asics, 2000 versie 3. Het bovenwerk
is onder handen genomen, wat heeft geresulteerd in een soepeler bovenwerk
met minder stiksels en zadels, wat zorgt voor meer draagcomfort. De hielkap
is nu extern geplaats, wat rond de hiel voor minder druk zorgt. Verder is de
gelpad in de hak wat groter geworden en de tussenzool een fractie dikker.
Ook dit zorgt voor meer comfort. De Asics GT 2000v3 heeft verder geen grote
veranderingen ondergaan. De schoen voelt bij de eerste keer passen direct
heel vertrouwd, maar loopt nog comfortabeler. Deze schoen is geschikt voor
lopers met een normaal gewicht.

Mizuno Wave Inspire 11

ASICS.COM / GO RUN IT

De Mizuno Wave Inspire 10 heeft vorig jaar grote veranderingen ondergaan
met de U4ic tussenzool, wat de schoen zachter en lichter heeft gemaakt. Bij de
Inspire 11 heeft Mizuno de kleine “problemen” in de pasvorm eruit weten te
halen. De schoen heeft hierdoor iets meer stiknaden i.p.v. gelijmde plaknaden
gekregen, maar dit zorgt voor een veel vertrouwder Mizuno gevoel. Ondanks
het vervangen van de plaknaden is de schoen nog steeds een stuk lichter dan
zijn naaste concurrenten. Voor dames met een smalle voet hebben we de Wave
Inspire 11 ook in de smalle 2A leest, naast de normale B leest. De Wave Inspire
11 is een licht tot gemiddeld corrigerende schoen tegen het overproneren.
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TEAMKLEDING EN CLINICS

PK Teamkleding
alles is mogelijk!

Zorg dat uw team
klaar is voor het
evenement met

Als organisatie wil je een stukje extra naamsbekendheid
opdoen en de gezondheid van je medewerkers en daarmee het hart van de organisatie versterken. Als vereniging

PK-clinics!

wil je het eenheidsgevoel versterken door je leden in
dezelfde kleuren met clublogo te laten sporten. En als
particulier wil je met een groep mensen een bepaald
doel uitstralen.
Kortom, je wilt op een professionele en sportieve
manier je imago uitdragen. Dit is allemaal mogelijk bij
PK Teamkleding!

.................................................................................................................................

Altijd functionele kleding
Verschillende prijsklassen
Breed assortiment (A-merken en
onbekende kwalitatief hoogwaardige merken)
Snelle levering
Korting op hardloopschoenen voor het gehele team
Custom made mogelijk – precies zoals jij het wilt!

PK-adviseur Erik Sanders,
voormalig Nederlands vice
kampioen op de marathon,
traint je team een aantal
weken, zodat je team klaar
is voor bijvoorbeeld een
evenement. Het zijn geen
standaard looptrainingen,
maar veel verschillende

Heb je bepaalde wensen? Zoals kleuren, een V-hals of juist een ronde hals, een
logo en/of een tekst? Geef dit dan aan een teamkledingadviseur door. PK komt vervolgens met een passend voorstel met verschillende mogelijkheden. Het is mogelijk om
alles online of telefonisch te regelen. Wil je liever de mogelijkheden komen bekijken,
passen en voelen? Dan ben je van harte welkom in de showroom van PK. Ook bestaat
de mogelijkheid, dat PK bij je langskomt.
Laat PK het werk doen om een passende outfit voor jullie team te zoeken.
Stuur geheel vrijblijvend een mailtje naar teamkleding@pkrun.nl of bel naar 0488
480350.

uitdagende en speelse oefenvormen, waarbij ook aan
teambuilding wordt gedaan.
Daarbij ontvangt het gehele

× 1 keer per week een gezamenlijke training;
× Inclusief een stukje teambuilding;
× Schema voor twee andere trainingen per week om zelf uit te voeren;
Vanaf € 5,- p.p. per week excl. BTW
× (gebaseerd
op 1 training per week met 40 personen)
× Geen minimaal aantal personen nodig.

team nog een schema voor
twee andere trainingen per
week die iedereen zelf thuis
uit kan voeren.
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WANDELROUTE

MARIKENLOOP

Dagwandeling

Oude IJsselvallei

Groeten uit Nijmegen

Marikenloop: het gezelligste hardloopdagje uit
Op zondag 17 mei komen ruim 12.000 vrouwen naar Nijmegen voor de 13e editie van de grootste en gezelligste ladiesrun van Nederland, de Marikenloop. De deelneemsters kunnen bij dit hardloopevenement kiezen uit

PK Walking biedt u in samenwerking met Wandelnet.nl deze fraaie wandelroute aan.

een hardloopwedstrijd van 5 of 10 kilometer. Beide parcoursen lopen grotendeels door het mooie bosgebied

Deze stevige rondwandeling vanuit de versterkte

de mosterd vandaan haalt: uit Doesburg zelf. Neem een

Heumensoord. Naast het hardlopen biedt de Marikenloop nog veel meer aan alle deelneemsters: muziek,

Hanzestad Doesburg neemt u mee naar het stroom-

potje ambachtelijke mosterd mee!

winkelen, eten en drinken.

dal van de Oude IJssel. U wandelt via het bosrijke Heek-

De wandeling heeft een lengte van 22,4 kilometer en

enbroek en de weelderige landgoederen Uilenpas

maakt deel uit van het Hanzestedenpad.

en Keppel naar de stadsherberg De Gouden Leeuw.

Toploopsters
Onder de 12.000 vrouwen die van start gaan zijn

moeders, dochters en collega’s. De dag begint met een

ieder jaar diverse nationale toploopsters die voor

gezamenlijke warming-up onder leiding van schaats-

de overwinning strijden. In 2014 was Ruth van der

ter Annamarie Thomas. Voor en na de wedstrijd kan

Meijden als eerste bij de finish van de 5 kilometer na

er gewinkeld worden op de MarikenloopExpo, waar

16.34 minuten. De Nijmeegse Susan Kuijken liep in

veel hardloopgerelateerde producten te koop zijn. Een

2013 het parcoursrecord in een razendsnelle tijd van

verfrissend drankje is verkrijgbaar bij de diverse hore-

15.43 minuten. Ook de namen van Miranda Boonstra

cagelegenheden en wie na het lopen nog energie over

en Lornah Kiplagat prijken op de lijst met winnaressen

heeft kan swingen op de live-muziek. De dag wordt

van de twaalf voorgaande edities.

afgesloten met een gezellige pasta-party.

Dagje uit

Inschrijven?

Rondom de hardloopwedstrijd biedt de Mariken-

Inschrijven voor de gezelligste ladiesrun kan op

loop een sportieve dag uit samen met vriendinnen,

www.marikenloop.nl.

Een landschap dat de schrijver Craandijk al beschreef in

Voor meer informatie kijkt u op www.wandelnet.nl/

1885 als een waar wandelgenoegen. Via de landelijke

traject/sp-11-dagwandeling-oude-ijsselvallei of u scant

dorpjes Hoog-Keppel en Drempt komt u terug naar

onderstaande QR-code met uw smartphone of tablet.

Doesburg. In deze plaats, op de rand van de Achterhoek,

Na (gratis) registratie kunt u hier de precieze route-aan-

de Veluwe en de Liemers, wist men letterlijk waar men

wijzingen downloaden.
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STEKEN IN DE ZIJ

zorgen is de milt. Het kan voorkomen dat je lichaam
tijdens de training een tekort aan bloed ervaart. Je

Steken in
je zij
tijdens het
hardlopen...

milt gaat dan samenknijpen om de toevoer van bloed
te vergroten. Het samenknijpen zorgt voor een felle
stekende pijn in je linkerzij.
Wanneer er een stekende en als het ware een verlam-

Waar komen ze
vandaan en hoe
kun je ze voorkomen?

mende pijn ook in je linker borststreek optreedt

Een aantal tips om de

steken in je linker- en rechterzij te
voorkomen.

• Eet twee uur voor je training licht verteerbaar

voedsel, zoals (gedroogd)fruit of brood met jam. Eet erna

tijdens het hardlopen, moet je direct stopen met je

niets meer, zodat je maag leeg is. Een suikerrijk drankje voor

training en je melden bij een arts. Het zou een dis-

de inspanning kan zijsteken verergeren.

functioneren van je hart kunnen zijn. Laat dit altijd
direct onderzoeken.

• Maak gebruik van een goede warming-up van
ongeveer

door op een heel rustig tempo hard te lopen, dribbelen of

vaker last van stijfheid en verminderde beweging in

te fietsen. Neem na de warming-up even 5 minuten de tijd

de heupspier die de bovenkant van het dijbeen met

om je spieren te rekken. Neem alle spiergroepen mee,

de onderkant van de wervelkolom verbindt (musculus

begin onder in het lichaam en werk naar boven. Dus kuiten,

psoas major). Vooral op hoge snelheid zet je deze spier

bovenbeen, dijbeen, hamstrings, lies en vergeet ook niet je

aan het werk. Ook een stijve rompspier (quadratus

rug, schouders en nek.

lumborum) kan tot een stekende pijn leiden. Deze

verschillende theorieën wat de oorzaak van die steken zouden kunnen zijn. Waar komen die steken nu

spier verbindt de onderste ribben met het heupbek-

precies vandaan? Zijn het je spieren en gewrichten die op gang moeten komen of zijn het reacties van je
organen? En het belangrijkste: hoe kun je ze voorkomen?

van lucht en strekking van de wervelkolom.

bij inspanning (en dus vergrote excursie) enige

zelden helemaal aan het begin van de training.

weerstand van het longweefsel verwacht worden.

Mocht je toch bij het starten van het hardlopen al

Doordat het weefsel wordt opgerekt, kan dit een

een steek in je zij voelen, dan kan dit te maken heb-

stekende pijn in je rechterzij veroorzaken.

ben met een gewricht, zoals het SI-gewricht, dat

Ook kan je middenrif, een ademhalingsspier, pro-

niet helemaal mee wil werken. Deze steken kunnen

testeren. Tijdens het hardlopen trekken je organen

zowel aan je linker als aan je rechterzij plaatsvinden.

bij elke stap aan je middenrif. Zeker als je een volle

Steken in je rechterzij,
tijdens de training.

maag hebt, staat hier veel druk op. Je middenrif is
ook bezig om adem door je longen naar buiten te
persen. Hierdoor kan spierspanning ontstaan, wat

Door de inspanning kan het zijn dat je dikke darm

voelt als een steek.

tijdens het hardlopen meer gaat werken. Door een

Wanneer je lichaam te weinig brandstof heeft, kun

verandering in de peristaltiek (het verplaatsen van

je ook steken in je rechterzij krijgen. Dit gaat vooral

voedsel door je darmen door spierwerking) kunnen

om een tekort aan koolhydraten. Het gevolg hier-

eventuele luchtbellen in je darmen verplaatst wor-

van is dat je lever wat kan samenknijpen.

den. Hierdoor kun je pijn in je rechterzij krijgen.
Pijn in je rechterzij tijdens je training kan ook een
reactie van een longkwab zijn. Wanneer je longen

Steken in je linkerzij,
tijdens de training.

enige tijd een verminderde ademhalingsexcursie

De hierboven besproken longkwab en darmpijn

(het groter worden van je borstkast bij het inade-

kunnen ook pijn in je linkerzij veroorzaken. Een ander

men van lucht) hebben moeten verrichten, kan er

orgaan dat voor een stekende pijn in je linkerzij kan

om je spieren warm te maken

Lopers die vaak last hebben van zijsteken hebben ook

Steken in je zij… Het is een vervelend probleem waar helaas veel hardlopers weleens last van hebben. Er zijn

Steken in je zij treden vaak op tijdens de training,

10 minuten

ken en is actief bij zijwaarts draaien, het uitademen

• Ga niet te hard van stapel. Begin je training rustig en

bouw je tempo langzaam op. Wees na een lange
periode van stilstand extra voorzichtig om je training weer
op te pakken.

Wat te doen

• Bouw je trainingsintensiteit en –diversi-

Wanneer je toch nog een ste-

teit goed op. Dit betekent dat je begint met een rustige
warming-up gevolgd door loopscholing, vervolgens je training en als afsluiting een coolingdown.

kende pijn in je linker- of rechter-

Bouw veranderingen in je training langzaam op. Loop je

zij ervaart, kun je het beste je tempo

normaal drie keer in de week een duurloop van 10 km, kies

verlagen totdat de pijn wegtrekt.

dan niet voor twee keer in de week een intensieve interval-

Soms betekent dit dat je moet gaan

training naast een rustige duurloop. Begin met een rustige

wandelen. Let op je ademhaling, probeer

intervaltraining en twee duurlopen per week.

bij steken in je zij?

regelmatig en diep via je buik te ademen. Iets
voorover buigen bij uitademing kan helpen.
Rek je buikspieren door je armen omhoog te brengen

• Probeer regelmatig en via je buik te ademen.
• Als je hijgt en je middenrif niet volledig laat ontspannen

en probeer wat dieper in te ademen. De pijn verdwijnt

en uitrekken, neemt de kans op kramp in je middenrif toe.

meestal vanzelf wanneer er weer voldoende bloed in

Het is daarom belangrijk om je

je lichaam stroomt (bij samentrekken van je milt), door
een flatus (ontsnappen van darmgassen bij darm-

longen regelmatig
krachtig leeg te persen, waardoor je middenrif weer op volledige lengte komt.

steken), door voldoende koolhydraten te nuttigen
en door rekking en beweging. Wanneer de steken
verdwijnen, zorg dan dat je je tempo weer rustig

• Zorg voor een goede core-stability: train je buik-,
rug-, heup- en rompspieren.

opbouwt, anders komt de steek weer terug.
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druten

Op zondag 12 april 2015 zal de
Stichting Drutenloop voor de 9e
keer het startschot geven voor deze
prachtige hardloopwedstrijd. Na het
daverend succes van 2014 met ruim
1250 deelnemers, waarvan ruim een
kwart jeugd, zet de organisatie dit jaar
in op nog meer hardlopers. De jeugd
kan weer inschrijven op de 1 km, 3 km
en 5 km. En de volwassenen hebben
dit jaar weer de keuze uit 5 km, 10
km en voor de lange afstandlopers
een halve marathon! Het parcours is
gevarieerd en gaat door het Land van
Maas en Waal. Durf je het aan om je in
te schrijven voor de Drutenloop? De
inschrijving loopt tot 9 april (let op:
inschrijving op de dag van het evenement is niet mogelijk). Kijk voor meer
informatie en om je in te schrijven op:

24
april

wageningen

9
mei

8 van
boveneind

Boven-Leeuwen

Tijdens deze jubileumeditie keert

8000 lopers naar de

de PK Runningshop Trailrun terug,

Bergrace by Night Xperience. Dus dan

nu zelfs over 2 afstanden. Overige

moet het wel bijzonder zijn. Was je

onderdelen zijn een 10 km en 5 km,

nog nooit van de partij? Schrijf je dan

en jeugdlopen van 3,3 km, 1 km en

zeker in, dit moet je gewoon beleven!

500 meter. Het parcours loopt door

De IJsselsteinloop

In deze eerste Bergrace by Night -

de dorpskern, over de dijk en door de

behoort al jaren tot de

Xperience op vrijdag 24 april 2015

fruitboomgaarden, en deelnemers

grootste loopevenementen

keren de oude, succesvolle elementen

aan eerdere edities roemen de sfeer

van de regio Midden-

terug en wordt een aantal nieuwe

die het aanwezige publiek brengt:

Nederland. Jaarlijks

toegevoegd. Na afloop van de unieke

“Het start/finish-punt wordt meerdere

wordt de IJsselstein-

nachtloop over een afstand van 3,3

malen gepasseerd en het lijkt wel of je

loop georganiseerd, op

– 5,6 – 7,6 of 11,6 kilometer, biedt de

bij iedere passage harder wordt aan-

de zaterdag voor Pinkste-

danceparty in het Junglerestaurant

gemoedigd!” Zorg dat je dit gezellige

ren, door de vrijwilligers en sponsoren. De

DijkenSport.nl is het veelzijdigste sportieve evenement van

van Ouwehands Dierenpark een

evenement niet mist! Kijk voor meer

33e editie van de IJsselsteinloop gaat van

Nederland. In het weekend van 6 en 7 september kun je

prachtige afsluiting!

info en inschrijven op:

start op zaterdag 23 mei 2015. Er zijn drie

wandelen, fietsen, wielrennen, skeeleren, steppen en/of hardlopen. Samen met

www.de8vanboveneind.nl

verschillende loopafstanden te kiezen,

de 6000 andere deelnemers kun je volop sportief genieten dankzij de dijken

mer op pagina 24.

namelijk de halve marathon, 10 km en 5

van het Land van Maas en Waal. Het oudste onderdeel van DijkenSport.nl is

Kijk voor meer info en om je in te

km. Deze afstanden zijn onderverdeeld in

de DijkenLoop met de Rivierenland Marathon als koningsnummer. Daarnaast

schrijven op:

een heren- en damesklassement. Tevens is

zijn er de halve marathon en de 10, 5, 3 en 1 km. Reacties van deelnemers aan

www.bergracebynight.nl

er een jeugdloop voor de groepen 3 t/m 8

eerdere edities waren: ‘Schitterend festijn’, ‘Prachtig parcours over slingerende

van de basisschool. Wilt u samen met uw

dijkjes met adembenemende vergezichten‘ en ‘Wat een lust is het toch om

collega’s meedoen? Stimuleer elkaar, daag

mee te doen met de Dijkenloop!’. Laat je dus ook verleiden tot deelname en

elkaar sportief uit en schrijf als bedrijf in!

zondag 6 september 2015 wordt – dankzij de dijken – ook voor jou een dag om

Er wordt door de politie vrij baan gemaakt

altijd te herinneren!

tijdens de loop. Alle voorinschrijvers krijgen

Als je uiterlijk 22 augustus inschrijft, profiteer je o.a. van lagere inschrijfgelden.

via de mail een bon voor 15% korting van

De inschrijving voor de meeste onderdelen sluit op 4 september als de limiet

PK Runningshop. Kijk voor meer informatie

nog niet is bereikt. Alle informatie, ook over het inschrijven, vind je op:

op: www.ijsselsteinloop.nl

www.dijkensport.nl

Lees ook het verslag van een deelne-

finishen staan hierbij voorop. Iedereen kan een winnaar
zijn! Er worden in oktober acht PK-waardebonnen van
€100,- verloot onder acht volwassen finishers. Daarnaast
worden onder de deelnemende jeugd ook mooie prijzen verdeeld.
zijn, maar daarbij is de eindtijd niet van belang.
De evenementen in het PK HardloopCircuit zijn:

Zondag 6 september: Dijkensport.nl Maas en Waalse DijkenLoop

pagina 18 van dit magazine lees je meer
over deze populaire vrouwenloop.

17
mei

ijsselsteinloop
IJsselstein

Deze gezellige loop maakt deel uit van het PK Hardloopcircuit.
De loopafstanden zijn 5, 10 en 15 km, en er is een jeugdloop
met 3 afstanden. Voorinschrijven is mogelijk tot 8 juli. Kijk voor
meer informatie en inschrijven op:
www.komnaardekern.nl

maas en waalse dijkenloop
6se+7
pt
beneden leeuwen

WANDELEVENEMENTEN
Bosbesjestocht

28 en 29 maart 2015, Groesbeek
www.bosbesjes.nl

De winnaars moeten wel bij ten minste drie van de vier evenementen gefinisht

Appelternloop

Op zaterdag 11 juli 2015 vindt de 27e Appelternloop plaats.

dan 300 plaatsen zo’n

Runningshop in het PK HardloopCircuit. Meedoen en

8 van Boveneind

Marikenloop plaats in Nijmegen. Op

Appeltern

editie van De 8 van Boveneind plaats.

hardloopevenementen hun krachten bundelen met PK

Zaterdag 11 juli:

Op zondag 17 mei 2015 vindt de 13e

appelternloop
11
juli

men dit jaar uit meer

Voor het derde jaar op rij zullen vier Maas en Waalse

Zaterdag 9 mei:

nijmegen

Op zaterdag 9 mei 2015 vindt de 5e

PK HardloopCircuit

Drutenloop

marikenloop

Voor de 38e keer ko-

www.drutenloop.nl

Zondag 12 april:

1m7ei

EVENEMENTEN

1ap2ril drutenloop

bergrace
by night

Leeuwenmars

Op zaterdag 25 en zondag 26 april
2015 vindt al weer voor de 54e keer
de Leeuwenmars plaats. Zo’n 1.500
wandelaars wandelen dan door het
fraaie Maas en Waalse landschap rond
Boven-Leeuwen. Dit evenement kent
een zeer compleet aanbod. Er kan

gewandeld worden op de afstanden 5,
10, 15, 20, 25, 30 en 40 km. De Leeuwenmars biedt daarbij de mogelijkheid
om met een wandelgroep te ontbijten.
Bovendien ontvangen deelnemers een
kortingsbon voor PK Walking.
Kijk voor meer informatie op
www.leeuwenmars.nl

Pro Corporetocht
11 en 12 april 2015, Gendt
www.procorpore.nl

Bourgondisch
Fruitwandelen

Dit populaire wandelevenement, onderdeel van DijkenSport.nl, vindt plaats
op 5 september 2015. PK Walking is
partner en naamsponsor van dit mooie
evenement. De wandelroutes voeren
je door boomgaarden, weilanden,
uiterwaarden en over dijken van het
veel bezongen Land van Maas en Waal.
Tijdens de wandeltocht worden gratis
eet- en drinkwaren uitgedeeld. Tevens
is er op diverse plaatsen muziek.

De inschrijving start op zaterdag 18
april 2015 om 8:00 uur. Wees er snel bij,
want de 3.000 startkaarten zijn vaak
binnen enkele uren uitverkocht! Kijk
voor meer informatie op:
www.dijkensport.nl/nl/wandelen
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VERSLAG

Bergrace by Night: Een feest!

KLEDING

COLLECTIE

De inschrijving voor de Bergrace by Night van 24 april is geopend en ja: ik heb me weer ingeschreven!
3 jaar geleden ben ik – samen met mijn partner – begonnen met hardlopen. Zoals zovelen rond de 40 jaar
wilde ik – na vroeger veel gesport te hebben – het sporten weer oppakken. In eerste instantie begonnen met
conditie zwemmen, wat het meest logisch was gezien mijn zwemverleden.
1

Toch haalde ik daar niet voldoende

sfeer van de nachtloop versterkten.

plezier uit. Daarom gezocht naar

En dan de Grebbeberg: de laatste

een andere sport en zo begonnen

km bergopwaarts. Ondanks de

met hardlopen. Programmaatje

trainingen en de sfeervolle lichtjes

van Evy gedownload voor de Ipod,

langs het pad omhoog, moest ik

goede hardloopschoenen gekocht

hier toch even wandelen. Boven-

en zo het lopen opgebouwd naar

aan de berg hielpen de enthou-

5 km.

siaste aanmoedigingen van alle

Er kwam een moment dat ik ergens

finish.

voor wilde trainen. Zo ontstond

Het gezellige en sfeervolle feest

begin vorig jaar het plan om mee

na de finish in het Junglerestau-

FOCUS
HOOD
JACKET

toeschouwers ook mij naar de

te doen met de Bergrace by Night.

rant, met een band en een prima

Ik wilde wel eens meemaken wat

DJ, maakten dit hardloopfestijn

het is om een hardloopwedstijd

helemaal top!

te lopen. In eerste instantie met

Na de Bergrace ten gevolge van

het idee om 5,6 km te gaan lopen.

de hielspoor eerst rust gehouden.

Maar na verhalen dat de start op

Vervolgens met adviezen en zool-

de Markt en het lopen over de dijk

tjes van podoloog Spee weer rustig

nog bijzonderder was, de inschrij-

begonnen met hardlopen. Bij PK

ving omgezet naar 7,6 km. Ook een

– na uitgebreid testen – nieuwe

collega en mijn partner enthousiast

hardloopschoenen aangeschaft

gekregen mee te doen.

(met de andere al ruim 1000 km

2

3

5
4

s

Dame

6

9
12

Ik had nog een paar maanden tijd
om op te bouwen van 5 naar 8 km. Het doel van de

Vervolgens wederom de Bergrace by Night (van

Bergrace hielp enorm bij deze opbouw. Achteraf

november) als motivator om weer op te bouwen met

toch wat te snel/verkeerd opgebouwd met een

de trainingen. Wel bedacht dat 5,6 km dit keer echt

hielspoor als gevolg.

genoeg zou zijn…

op de Markt was al een heel bijzondere gebeurtenis:
ruim 1000 sporters die enthousiast meedoen, met de
nodige lichtstaafjes, lampjes en andere licht-gadgets
op/aan. Vervolgens de start, waarbij we werden aangemoedigd door alle mannen, die 15 minuten later
mochten starten dan de vrouwen: dat voelt goed!
Een sliert aan (verlichte) lopers over de dijk, op weg
naar Rhenen. Onderweg enkele vuurkorven, die de

14

13

gelopen!).

Maar wat een feest was het in mei: de warming-up

Ultra licht en
packable (geheel
opvouwbaar in
borstzak) jack.
Beschermt je
lichaam tegen
wind en regen.
Ideaal voor
deze zomer!
€ 99,95

8
7
15

16

Ook deze startlocatie, dit parcours
en niet te vergeten het feest na
afloop zorgden wederom voor
een sfeervolle nachtrace!
En dus ben ik weer van de

partij op 24 april!
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17

Monique Schouten
1. € 99,95 - 2. € 59,95 - 3. € 34,95 - 4. € 44,95 - 5. € 29,95 - 6. € 34,95 - 7. € 34,95 - 8. € 35,95 - 9. € 69,95 - 10. € 39,95 - 11. € 39,95
12. € 34,95 - 13. € 34,95 - 14. € 89,95 - 15. € 29,95 - 16. € 34,95 - 17. € 39,95
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FUNCTIONEEL,
ADEMEND EN
HOOG COMFORT.
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17 mei 2015

SCHRIJF JE IN!
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KLEDINGCOLLECTIE dames

BOTTOM TREND
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1. € 39,95 - 2. € 14,95 - 3.1.€€44,95
54,95--4.2.€€34,95
29,95--5.3.€€39,95
44,95--6.4.€€7,50
49,95
- 7.- €5. 99,95
€ 44,95
- 8.- €6.17,50
€ 49,95
- 9.- €7.39,95
€ 29,95
- 10.
- 8.€ €39,95
44,95- 11.
- 9.€€6,95
59,95- 12. € 64,95 - 13. € 29,95
14. € 39,50 - 15. € 44,95 - 16. € 44,95 - 17. € 49,95 - 18. € 34,95 - 19. € 34,95
10. € 44,95 - 11. € 34,95 - 12. € 34,95 - 13. € 49,95 - 14. € 49,95 - 15. € 44,95 - 16. € 34,95
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KLEDINGCOLLECTIE heren

Voetproblemendag
bij PK Runningshop i.s.m.
OMS Vermolen

3
4

1

Loop jij op gezonde voeten?

2

Heb je tijdens of na het lopen last van rugklachten,
voorvoetklachten, hielklachten, branderige voetzolen, pijn door overbelasting of andere klachten
waarvan je vermoedt dat ze verband houden met je
voeten? Of ben je in de voorbereiding op de Nijmeegse
Vierdaagse en herken je de problemen die hier genoemd
worden, of wil je de problemen die je vorig jaar tijdens
de Vierdaagse ondervond voorkomen? Kom dan naar
PK Runningshop voor de Voetproblemendag! Op deze
dag is orthopedisch instrumentmaker Martien Vermolen van Orthopedisch Medisch Speciaalzaak Vermolen
bij ons aanwezig om je (op afspraak!) te helpen met je
problemen en klachten.

7
6

5

8
10

OMS Vermolen is al ruim twintig jaar dé specialist op
het gebied van orthopedische hulpmiddelen. Bij PK
Runningshop, al ruim twintig jaar dé toonaangevende
hardloopspecialist, vinden we de schoenen die voor jou
het meest geschikt zijn, maar soms kunnen je voeten
nog wat hulp gebruiken. Op deze voetproblemendag

9

analyseert Martien Vermolen je klacht. Vervolgens biedt
OMS Vermolen je een oplossing op maat, die aansluit bij
het advies op maat dat PK je geeft. In beide gevallen is
het advies geheel gratis!
De volgende Voetproblemendagen in 2015 zijn op:
• Vrijdag 24 april
• Vrijdag 12 juni
• Vrijdag 11 september

Maak een afspraak
Voor een afspraak mail je naar info@pkrun.nl
o.v.v. ‘Voetproblemendag’. Geef daarbij
je naam en telefoonnummer op en noem
Orthopaedisch
de datum waarop je een afspraak wilt
Medisch
maken en eventueel een voorkeurstijd
Speciaalzaak
(tussen 14:30 en 19:30). Je ontvangt dan
een bevestiging met de precieze tijd
waarop je bent ingepland.

VERMOLEN

11

15

LOOPGROEP PK

14
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13

20
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17

18

19

Loopgroep PK is dé manier om tegen minimale
kosten een wedstrijdlicentie van de Atletiekunie te
krijgen. Je betaalt alleen voor het lidmaatschap, niet
voor de kosten van de accommodatie, niet voor een
trainer, niet voor het krachthonk, het clubblad etc.
Want dat heeft Loopgroep PK allemaal niet.
Natuurlijk kun je lid worden van een atletiekvereniging,
voor sommige mensen is dat dé manier om een stok
achter de deur te hebben. Lekker samen trainen op de
clubavond, onder begeleiding van een trainer.
Maar er zijn atleten die om uiteenlopende redenen geen
lid willen worden van een atletiekvereniging.
Omdat ze dat met hun werk, gezin of andere hobby’s

1. € 39,95 - 2. € 14,95
1. € 34,95
- 3. € 44,95
- 2. € 29,95
- 4. € 34,95
- 3. € 34,95
- 5. € 39,95
- 4. € 29,95
- 6. € 7,50
- 5. €- 34,95
7. € 99,95
- 6. €- 8.
29,95
€ 17,50
- 7. €- 9.
79,95
€ 39,95
- 8. €- 10.
24,95
€ 39,95
- 9. € -39,95
11. € 6,95
- 10. -€12.
44,95
€ 64,95 - 13. € 29,95
14. € 39,50 - 15. € 44,95 - 16. € 44,95 - 17. € 49,95 - 18. € 34,95 - 19. € 34,95
11. € 34,95 - 12. € 29,95 - 13. € 24,95 - 14. € 44,95 - 15. € 54,95 - 16. € 44,95 - 17. € 99,95 - 18. € 39,95 - 19. € 29,95 - 20. € 29,95

niet willen of kunnen combineren. Veel
atleten zijn individualist en willen zelf
hun zaakjes regelen, ongebonden. Om toch aan wedstrijden te kunnen deelnemen en te mogen starten in
het startvak voor de wedstrijdatleten, is een licentie van
de Atletiekunie nodig. Dat biedt Loopgroep PK, tegen
minimale kosten.

Korting
Leden van Loopgroep PK ontvangen 10% korting op al
hun aankopen bij PK Runningshop. Ook heeft Loopgroep
PK zijn eigen clubtenue, te bestellen via
www.pkwebshop.nl.
Kijk voor meer informatie en de kosten op www.pkrun.nl

niet van als de groentesmaak te veel overheerst in

en bouwt mee aan je gelukshormoon serotonine.

de smoothie, dus kies ik altijd voor groenten die niet

VOEDING

Gezonde
Groene (sport)
smoothies

sterk van smaak zijn, zoals spinazie, andijvie, sla, bleek-

Na sojabonen is hennepzaad het rijkst aan eiwitten

selderij of paksoi. Boerenkool, rucola en waterkers

maar hennepzaad is beter verteerbaar. Hennepzaad

vind ik wat sterker van smaak en daarom raad ik deze

bestaat voor 2/3 deel

groenten alleen aan voor ‘gevorderden’. Je kunt zowel

kwaliteit

eiwit dat heel veel

voor ingevroren als voor verse groente kiezen.

lijkt op onze

lichaamseigen
daarom heel goed

eiwitten en
opneembaar

Fruit
Zelf vind ik verse sinaasappelsap

uit een zeer hoge

is door ons lichaam.
er energie van krijgt.

Dit betekent dat je

Eiwitten heb je o.a. nodig voor je spieropbouw, je

heerlijk. Daarom bereid ik de sap vaak met aardbeien,

uithoudingsvermogen en om je bloedsuikerspiegel in

mango, ananas, banaan, kiwi of verschillende soorten

balans te houden. Als je als sporter een eiwitrijk dieet

bosvruchten. Hoe meer fruit je in je smoothie doet,

wil hebben om je spieren en uithoudingsvermogen

hoe zoeter de smoothie wordt. Vanaf 3 stuks fruit zal

op te bouwen, is hennepzaad een prima aanvulling.

Veel mensen drinken elke dag koeienmelk, die bekend staat als een belangrijke bron voor eiwitten en

zelfs de grootste groente-hater de smoothie lusten.

mineralen zoals calcium en B-vitamines. Dat lijk een perfecte aanvulling op het dagelijkse eetpatroon,

Door fruitsuikers schijnt te veel fruit overigens ook

Verder bevat hennepzaad o.a. omega 3, omega 6

toch? Onderzoekers zoals de Amerikaanse dr. Campbell beweren dat melk juist ongezond is. Hij linkt het

niet goed te zijn. Je kunt daarom ook voor water met

en omega 9 vetzuren, mineralen zoals calcium, ijzer,

consumeren van melk met sommige soorten kanker en andere ziekten. Ook de ‘o zo gezonde’ granen-

een paar stuks fruit kiezen. Een avocado in je smoot-

fosfor, magnesium, zink, kalium, jodium en koper,

repen blijken door al de toegevoegde suikers en vetten juist ongezond te zijn. En dan nog al die toege-

hie maakt hem een stuk romiger en is rijk aan goede

vitamine E, C en B1, B2, B3 en B6, alfa, beta en gam-

voegde E-nummers die in ons eten verwerkt zitten…

vetten.

maglobuline (helpt je immuunsysteem te versterken

We willen bijna allemaal gezonder eten en meer bewust worden van wat je in je lichaam ‘gooit’. Maar wat
is gezond eten? Over één ding zijn we het bijna allemaal eens: veel groente eten is gezond!

Zadenmix
Om een smoothie nog een gezondere boost te ge-

en werkt tevens mee om beschadigd weefsel te vervangen door nieuw weefsel) en gammalinoleenzuur
(komt voor in moedermelk).

ven kun je er nog een zadenmix aan toevoegen zoals

PK maakt...

gezonde ingrediënten. Eén groene smoothie van

Groene smoothies!

ongeveer 400 ml is voor mij voor de gehele ochtend

Een medewerker van PK, Esther Keij, deelt haar erva-

ook geen groter eter ben. Na vier weken elke och-

ring met groene smoothies.

tend een groene smoothie gedronken te hebben,

Groente en fruit in een blender stoppen en dat vroeg

voel ik me fitter en heb ik de hele dag meer energie.

in de ochtend drinken. Jak! Dat was wat ik dacht

Je kunt gewicht verliezen als je elke ochtend en

toen ik de term ‘groene smoothie’ voor het eerst

groene smoothie drinkt, maar dat is niet mijn doel.

hoorde. Veel boeken zeggen dat je door groene

Ik probeer op gewicht te blijven door meer gezonde

smoothies jezelf fitter en energieker gaat voelen,

voldoende. Al moet ik wel zeggen dat ik ’s ochtends

chiazaad of hennepzaad.

Chiazaad is vrijwel smaakloos en hennepzaad heeft
een soort nootachtige smaak. Je kunt de zaden ge-

Chiazaad

makkelijk met elkaar afwisselen. Doe bijvoorbeeld de

Chiazaad is een enorm krachtige bron van gezonde

ene dag 1 á 2 eetlepels chiazaad door je smoothie en

stoffen. Voor zover bekend is het de rijkste plantaardi-

wissel het de dag erna af met hennepzaad. Zorg dat

ge bron van omega-3 vetzuren. Het zaad bestaat voor

de rest van je voedingspatroon ook gezond is.

circa 20% uit deze gezonde onverzadigde vetzuren.
Daarnaast bevat chiazaad eiwitten, vitaminen en
mineralen en bestaat het voor 40% uit vezels, wat

De spinazie sportsmoothie
Spinazie zit boordevol vitamines en mineralen

tussendoortjes te nemen, zoals een handje noten.

weer goed voor je darmwerking is. Laat het zaad eerst

waaronder: vitamine A, B, K, C en E en de mineralen

20 minuten weken in een laagje koud water. Hierdoor

magnesium, ijzer, calcium, kalium en zink. Vanwege

reacties en acne vermindert, het de kans op aandoe-

Groente

wordt het een beetje gel-achtig en neemt je lichaam

zijn magnesium is spinazie o.a. goed tegen kramp

ningen als kanker en osteoporose verkleint en ga zo

Uit onderzoek blijkt dat het veel gezonder is als je

de stoffen makkelijker op.

en zo is ijzer goed tegen bloedarmoede. Door het

maar door. Dat moest ik gaan proberen!

meer bladgroenten toevoegt aan je dagelijkse

je huid mooier wordt, je vet verliest, het allergische

voeding en dat we dit juist veel te weinig binnen
Ik drink nu inmiddels al vier weken lang elke ochtend

krijgen. Groene bladgroenten zijn een belangrijke

een groene smoothie als ontbijt. En echt, ik vind

bron van eiwit, vitaminen, vezels, anti-oxidanten en

het heerlijk! Een groene smoothie is makkelijker

mineralen. Aan de basis van iedere groene smoothie

om te maken dan ik in eerste instantie dacht. Alleen

ligt groene bladgroente.

was ik in het begin nog niet bekend met alle super

Smaak is natuurlijk erg persoonlijk. Zelf hou ik er

bijvoorbeeld te combineren met verse ananas, water

Hennepzaad

en verschillende zaden (chiazaad of hennepzaad),

Een ander super gezond zaad is hennepzaad. Hen-

wordt het ondanks de gifgroene kleur een lekkere en

nepzaad klinkt misschien niet zo gezond vanwege de

gezonde mix van vitamines en minarelen die voor jou

associatie met marihuana, maar met de hennepplant

als sporter onmisbaar zijn!

kunnen we meer dan je zou denken. Hennepzaad kan
meehelpen om je gewrichten, hart-en bloedvaten,
je huid en je geheugen in goede conditie te houden

!

ELIJK
EET SMAK
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PK Teamkleding
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precies zoals

PK RUNNINGSHOP
Dalwagen 43
6669 CB Dodewaard
Tel: 0488 480 350
www.pkrun.nl
Facebook.com/pkrun

GRATIS PARKEREN
VOOR DE DEUR

jij het wilt!

