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Een marathon lopen…

Heel veel mensen willen in hun leven wel-
eens een marathon lopen. Maar hoe begin 
je daaraan?

Het is niet omdat je geregeld loopt of sport 
dat je in staat bent om een marathon te 
lopen. In voorbereiding op een marathon 
kan je overal wel schema’s vinden of mis-
schien gewoon meetrainen met een vriend 
of collega-marathonloper. Maar dit is niet 
altijd de beste oplossing. Gelukkig is iedere 
persoon anders en vraagt een marathon-
training dan ook een individuele aanpak. 
Bij een marathon gaat het niet alleen om 
conditie en kilometers lopen. Er komt veel 
meer bij kijken. Zo zijn onder meer voeding 
en rust ook belangrijke pijlers in de opbouw 
naar een marathon.

Roger Embrechts is er in dit boek in ge-
slaagd om een massa informatie te verza-
melen voor zowel atleet als trainer, die ze 
kunnen gebruiken om een marathon tot 
een goed einde te brengen. Lactaat, VO2 
max, belasting en herstel, uithouding, 
krachttraining, enz. Dit alles wordt in dit 
boek op een eenvoudige en vooral verstaan-
bare manier uitgelegd. De auteur geeft vele 
voorbeelden van hoe anderen hun mara-
thonvoorbereiding opbouwen. Niet alleen 
de voorbereiding van profatleten komt 

aan bod maar ook die van sporters die hun 
training moeten combineren met werk en 
familie. In functie van tijd en lichamelijke 
mogelijkheden moet iedereen zoeken naar 
zijn eigen ideale voorbereiding. Dit alles 
vind je perfect terug in dit boek. Een must 
voor alle marathonlopers.

Er zijn heel veel lopers die bij aankomst van 
hun eerste marathon zeggen ‘nooit meer’, 
maar die enkele weken later alweer bezig 
zijn met de planning van een volgende 
marathon. Daarom is het heel belangrijk 
dat iedere marathonloper weet met wat hij 
bezig is. Des te meer geldt: een gezonde 
geest in een gezond lichaam.
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