Snelwandelen
Techniek en training van het snelwandelen
Techniek van het snelwandelen
De snelwandelaar moet zich aan internationaal bepaalde wedstrijdregels houden die onderscheid maken
tussen het snelwandelen en het lopen.
Deze regels zijn:
-

Snelwandelen is het zich voortbewegen door middel van stappen waarbij, voor zover (met het
menselijk oog) zichtbaar, het contact met de grond ononderbroken gehandhaafd blijft.

-

Het voorste been moet gestrekt zijn (dat wil zeggen, niet gebogen in de knie) vanaf het moment
van het eerste contact met de grond tot het moment dat dit been zich in verticale stand bevindt.

(wedstrijdreglement 2012-2013)
Een technisch goed ontwikkelde snelwandelaar hoeft zijn aandacht minder op de uitvoering te richten en
kan zich daardoor volledig concentreren op een maximale prestatie.
Een beheersing van de techniek is dus een vereiste voor het behalen van goede prestaties. Voordat een
snelwandelaar zich ten volle kan concentreren op het behalen van goede resultaten moet hij veel tijd
wijden aan het technische aspect, omdat anders later hier een prestatiebarrière ligt, die ondanks een
verbeterde conditie niet overschreden kan worden.
De beenbeweging
Een lange en efficiënte pas wordt door een benadrukte afzet van het achterste been verkregen. Vanaf het
begin moet hierop gelet worden. Door een volledig afrollen van de voet over de bal tot de tenen wordt de
stuwkracht geproduceerd die voor de lengte van de pas bepalend is. Kort na het heffen van de voet vanaf
de grond is de strekking van het standbeen het duidelijkst zichtbaar en op dit moment moet het voorste
been op de hiel neerkomen. Deze zogenaamde tweebenige steunfase is het typische kenmerk van correct
snelwandelen.
Bij het neerzetten van de voet moet het been volledig gestrekt zijn tot het moment dat het been zich in de
verticale stand bevindt. Na het plaatsen van het voorste been moet het achterste been ontspannen naar
voren gevoerd worden, zonder dat daarbij een boog (vanwege het naar buiten draaien van voet of knie)
beschreven wordt. Opdat een vlak uitgevoerde pas tot stand komt, moet een overmatig heffen van het
bovenbeen vermeden worden; ook een te hoog en ver naar voren zwaaien van de voet kan tot een
“springen” leiden. Samengevat is de rustige vlakke beenarbeid karakteristiek voor goede snelwandelaars.
De romphouding
De houding van de romp is rechtop, met een afwijking tot max. 5 graden. De blik wordt 20 tot 25 meter
voor de loper op de grond gericht.

De armarbeid
De armen ondersteunen met hun ritme de pasfrequentie en houden het lichaam in balans. In de regel
worden zij gebogen in een hoek van tussen de 70 en 100 graden.
De armbeweging moet de door de afzet ingeleide voorwaartse stuwing van het lichaam effectief
ondersteunen. De armbeweging zet zich voort in de schouder gordel waardoor deze ten opzichte van het
bekken een tegenovergestelde beweging maakt. Deze contrabeweging heeft een positieve invloed op de
paslengte. Een natuurlijke armvoering waarbij de armen ongeveer tot het midden van het lichaam zwaaien
is de beste manier. Een benadrukt heffen van de schouders blijft achterwege omdat dit tot een ongunstige
verschuiving van het LZP (lichaamszwaartepunt) en daaruit volgend tot een gemakkelijk verlies van
bodemcontact leidt.
Een beginner die een korte onrustige en een tot springen neigende pas heeft is aan te bevelen zijn armen
bewust lager en minder gebogen te hebben, omdat dit helpt bij het voorkomen van verlies van
bodemcontact.
De arbeid van het bekken
De ontspannenheid en de pasuitvoering hangen van een goede beweeglijkheid in het bekken af. De voeten
dienen recht naar voren (dus niet naar buiten c.q. binnen gekeerd) neergezet te worden. De voeten nooit
kruislings voor elkaar plaatsen, want door dit te doen maken de benen een slingerbeweging waardoor zij
een langere weg afleggen. Dit heeft een teruggang van het bewegingsritme tot gevolg.
De heup dient noch naar links noch naar rechts uit te wijken, zij dient zowel links als rechts een onderdoor
draaiende beweging te maken in een horizontale en verticale richting. Deze gecombineerde beweging
veroorzaakt de karakteristieke stijl van de snelwandelaar. Hij is enkel bestemd voor de doelmatigheid van
de bewegingsloop en is bij goede snelwandelaars nooit onnatuurlijk of verkrampt. Een overdreven
zijwaartse verschuiving van het bekken moet echter vermeden worden omdat dit de voorwaartse beweging
tegenwerkt.

Criteria voor de snelwandeltechniek
-

Voortdurend bodemcontact (voor zo ver zichtbaar met het oog).
Strekking van het voorste been vanaf het moment van het eerste contact met de grond tot het
moment dat dit been zich in verticale stand bevindt.
Vlakke pas.
Optimale verhouding tussen paslengte en pasfrequentie.
Harmonie tussen arm-, schouder-, been- en heupbeweging.
Romphouding rechtop.
Armbeweging in de bewegingsrichting.
Rechtlijnige voetplaatsing op de hiel.
Elastisch opvangen van het lichaamsgewicht bij de voetplaatsing zonder snelheidsverlies.
Goede afrolbeweging van het lichaamsgewicht bij de voetplaatsing zonder snelheidsverlies.
Goede afrolbeweging van ‘hak tot teen’ met de optimale strekking van het voetgewricht.
Horizontale gerichte krachtstoot aan het einde van de achterste steunfase.

Training van het snelwandelen
Oefencomplex en methodische aanwijzingen bij de leerdoelstellingen
1E LEERDOELSTELLNG
Voorbereiding van het snelwandelen.
Doel
Vervolmaking van de totaalbeweging van het wandelen en rechtlijnigheid van de beweging.
Verzwaring
Verlenging van de afstand en verhoging van het tempo.
Voorbereidende oefeningen
Normaal wandelen met opdrachten zoals:
-

met lijn tussen de voeten
met handen in de nek
met handen gevouwen op de rug
met armen gevouwen op de borst
met voor- en achterwaarts buigen van de romp
op de hielen
op de tenen
met afwikkeling van hielen naar tenen.

Basisoefeningen
Wandelen met verhoogde snelheid:
-

normaal en/of met geleidelijke versnelling
korte afstanden 30 tot 100m.

Vervolmakingsoefeningen
Oefeningen ter verbetering van de romp- en beenmusculatuur.
Observatiepunten
-

Rechtlijnig plaatsen van de voeten, armbeweging in de bewegingsrichting.
Romp rechtop en een rustige hoofdhouding.
Tegenovergestelde en harmonische beweging tussen armen en benen.
Goed afrollen van hak naar teen.

Methodisch-organisatorische aanwijzingen
-

Met korte gemarkeerde afstanden beginnen.
Lijn op de grond voor een rechtlijnige voetplaatsing (lijn tussen voeten).
Versnelling van het tempo individueel (op signaal of bij markering).
Spelvormen: inhalen, plaatswissel, e.d.

2E LEERDOELSTELLNG
Snelwandelen in verhoogde (beheersbare) snelheid met bijzondere aandacht voor de beenbeweging.
Doel
Ontwikkeling van paslengte met voortdurend bodemcontact en correcte kniestrekking.
Verzwaring
Langere afstand, wedstrijdvormen.
Voorbereidende oefeningen
-

-

Oefeningen ter versterking en rekking van de been- en rompmusculatuur.
Medicinbaloefeningen zoals romp buigen voorwaarts, zijwaarts, rompdraaien of
kogelslingerdraaien.
Gewichtsverplaatsing van het ene been op het andere met duidelijke strekking van het
kniegewricht van het belaste been:
o Op de plaats
o In een langzame voorwaartse beweging.
Kruispassen, voorwaarts met romp buigen.

Basisoefeningen
-

Snelwandelen in een verhoogd tempo en/of versnelling tot een nog beheersbare snelheid, met
versterkte afzet vanuit het voetgewricht (afstand 30 - 100m).

Vervolmakingsoefeningen
-

Snelwandelen als een lange tempoversnelling of als snelheidsloop (afstanden 400 - 1000m.).
Bijzondere aandacht voor technische elementen (behoud voortdurend bodemcontact en een
correcte kniestrekking).
Conditieprogramma ter ontwikkeling van de beenmusculatuur.
Gymnastiekprogramma ter ontwikkeling van de heupbeweeglijkheid en versterking van de
rompmusculatuur.

Observatiepunten
-

Verhoging van de snelheid moet het resultaat zijn van een versterkte afzet vanuit het
voetgewricht.
Lange pas met een relatief hoge frequentie.
Benadrukte afrolbeweging van hak via bal naar teen, daarbij een duidelijke strekking in het
kniegewricht vanaf het eerste moment van contact tot het moment van de achterste steunfase.
Armen zwaaien licht gebogen in de bewegingsrichting.

Methodisch-organisatorische aanwijzingen
-

Na beëindiging van de voorgeschreven afstand ontspanningsoefeningen uit laten voeren
(kuitspieren losschudden).
Lijn als bodemoriëntatie toepassen, plaats de hiel langs de lijn.
Spelvormen: Wie legt een afstand af in het minst aantal passen ?
Individueel, partnergewijs of groepsgewijs oefenen, bij ieder doorgang wordt een andere atleet
aangewezen om het tempo te bepalen.

3E LEERDOELSTELLNG
Snelwandelen in verhoogde (beheersbare) snelheid met bijzondere aandacht voor de armbeweging.
Doel
Ondersteuning van de voortstuwing door soepele armzwaaibewegingen.
Verzwaring
Langere afstand, hogere snelheid, wedstrijdvormen.
Voorbereidende oefeningen
-

Nadruk op een soepel armzwaaien in stand met wisselende gewichtsverplaatsing op het standbeen.
Snelwandelen met rompdraaien (armen draaiend of in de nek), nadruk op tegenovergestelde
beweging van de schouderas t.o.v. de bekkenas.

Basisoefeningen
-

Snelwandelen in een verhoogd tempo en/of versnelling tot een nog beheersbare snelheid, met
soepel armzwaaiactie (afstand 30 - 100m).

Observatiepunten
-

Soepele armzwaaibewegingen mogen niet resulteren in een heffen van de schouders en daarmee
een mogelijk verlies van bodemcontact.
Wanneer verlies van bodemcontact ontstaat, dan vlakke armzwaaibeweging met een relatie open
ellebooghoek laten uitvoeren, en schouders laag houden.
Armzwaaibewegingen in de bewegingsrichting uit laten voeren met een zeer geringe tendens naar
het midden van het lichaam. Vooral niet toestaan dat de armen voor het lichaam langs worden
gezwaaid.

Methodisch-organisatorische aanwijzingen
-

Lijn als bodemoriëntatie toepassen.
Impulsen geven voor verhoging van de snelheid en voor een versterkte inzet van de benen.
Ontspanningsoefeningen voor armen en benen nadat de oefeningen zijn afgelopen.

4E LEERDOELSTELLNG
Totaalbeweging van het snelwandelen in een middelmatige en hoge snelheid conform de wedstrijdregels.
Doel
Vastleggen van de totaalbeweging met stijgende eisen d.m.v. een langere pas, een duidelijke dubbele
steunfase, en strekking van het been vanaf het moment van het eerste contact met de grond tot het moment
dat dit been zich in verticale stand bevindt.
Verzwaring
Spelvorming, wedstrijden en training.
Voorbereidende oefeningen
-

-

Spelvormen: plaatswissel, pendelestafette.
Snelwandelen met rompdraaien:
o Armen in de nek
o Armen op de rug gevouwen
o Armen voor de borst gevouwen
o Stok achter de rug
o Stok op de schouders.
Snelwandelen met nadruk op afrolbeweging van hak of bal resp. nadruk op strekking in het
voetgewricht.
Snelwandelen met actieve deelname van de heupbeweging (verwringing tussen bekken- en
schouderas).

Basisoefeningen
-

Snelwandelen in middelmatig, hoog en individueel hoogste snelheid op verschillende afstanden
(50 - 400m).
Vastleggen van de totaalbeweging.

Vervolmakingsoefeningen
-

Snelwandelen in tempo over korte afstanden met bijzondere aandacht op de techniek.

Observatiepunten
-

Voortdurend bodemcontact en correcte kniestrekking, ook bij hogere en hoogste snelheid.
Optimale verhouding tussen pasfrequentie en paslengte is afhankelijk van snelheid.
Optimale paslengte door benutten van de heupbewegelijkheid.
Harmonie tussen been- en armbeweging.
Soepele armzwaaibeweging zonder omhoog heffen van de schouders.
Houding van de romp en het hoofd moeten rechtop blijven.

Methodisch-organisatorische aanwijzingen
-

Tempo moet altijd beheerst worden met een correcte techniek
Intervaltraining over 400 - 1000m op tijd.
Snelwandelen in groepen.
Individuele correctie op afzonderlijke techniekelementen zoals voetplaatsing, beenstrekking,
afrolbeweging, armbeweging.

