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Hardlopen kan niet zonder techniek 

 
De nieuwe hardlooptechniek werd de Pose-methode genoemd. Ze is 
gebaseerd op een vrij eenvoudig principe: "men moet lopen alsof men op hete 
kolen loopt". Dit herinnert ons aan een uitspraak van de legendarische Jesse 
Owens, toen hem gevraagd werd welke de geheimen waren van zijn 
buitengewone snelheid. Hij antwoordde: "De piste brandt aan mijn voeten." De 
Pose-methode was reeds een veelbesproken onderwerp in tijdschriften, 
boeken, videofilms… Alle details staan op www.posetech.com. De methode werd 
ontwikkeld door Nicholas Romanov, een ex-atleet (hoogspringen en 110 meter 
horden), die achteraf actief was als atletiek- en triatlontrainer. Hij was onder 
meer trainer van nationale teams uit Rusland, Engeland, Mexico en de 
Verenigde Staten. Met de Pose-methode stelt hij een nieuwe manier van 
lopen voor. Een methode met een dubbel voordeel: men kan sneller lopen en 
de kans op blessures is duidelijk kleiner. 
 
 
 
Aanbevelingen voor hardlopers 

 
Nicholas Romanov heeft een lijst aanbevelingen voor hardlopers opgesteld. 
Een overzicht: 
 
1/ Bij elke stap, moet de loper landen op de bal van de voet. 
 
2/ Het contact met de grond moet zo kort mogelijk zijn. Dat contact moet 
voorbij zijn nog voordat het lichaamsgewicht op de tenen terechtkomt. 
 
3/ Het enkelgewricht is praktisch inactief. Het is dus gedaan met het 'afrollen' 
van de voet. 
 
4/ De knieën zijn licht gebogen op het ogenblik dat het lichaam recht boven de 
steunpunten staat. 
 
5/ Men moet kleine stappen doen. 
 
6/ Men moet zich concentreren op de 'grip' van de voet en niet op het breken 
van de schok. Bij elke stap, is het alsof men de voet naar achter wil duwen 
binnen de schoen. 
 
7/ De schouders, heupen en enkels blijven constant op een verticale as. De 

Hardlopen: kent u de Pose-methode al? 

In de Verenigde Staten is men op z'n minst zeer enthousiast over een 
nieuwe hardlooptechniek: de Pose-methode. 
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loper moet niet vooroverbuigen en ook niet achterover. 
 
8/ De armbeweging dient uitsluitend om het evenwicht te behouden en niet om 
kracht uit te oefenen. 
 
 
 
Een looptechniek die eigenlijk niet zo nieuw is 

 
De benadering van de Pose-methode is interessant. Ze wil tijdens het lopen 
de zwaartepuntschommelingen, die inderdaad een belangrijk energieverlies 
vertegenwoordigen, zoveel mogelijk beperken. De loper moet dus proberen 
vooruit te geraken zonder op te springen. Vroeger werd de klemtoon gelegd op 
de kwaliteit van de aanzet. In dit geval doet zich het omgekeerde voor. Men 
moet de indruk geven dat men op de baan 'rijdt', zoals op een fiets als het 
ware. Vóór Romanov hebben anderen zich ook beziggehouden met de beste 
looptechniek. Onder hen was een zekere Louis Charles Schroeder, die reeds in 
1927 een boek publiceerde waarin hij op een geavanceerde manier de 
opeenvolgende fasen van de loopbeweging beschreef. Uiteindelijk is de 
belangrijkste verdienste van de Pose-methode niet dat ze zogezegd 'nieuw' is 
– verschillende voorschriften die Romanov aanprijst, bestonden reeds eerder – 
maar wel het feit dat hardlopen nog steeds een aanleiding is voor vurige 
debatten en enthousiaste discussies. 
 
 
 
 
10/08/2009 
Gilles Goetghebuer, gezondheidsjournalist  
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