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Als aanbieder van o.a. hardloop clinics en trainin-
gen is Hardloop-begeleiding alweer 5 jaar actief 
in de Ronde Venen en omgeving.

Oprichter Theo Noij heeft eerst een verdienste-
lijke carrière achter de rug als wielrenner waarbij, 
naast honderden ereplaatsen in binnen- en bui-
tenland, een derde plaats bij het WK-veteranen in 
Oostenrijk, meerdere malen provinciaal kampioen 
in verschillende categorieën, deelname nationale 
selectie tijdens zijn militaire dienstplicht, voor-
dracht sporter van het jaar in de Ronde Venen, 
een paar van de vele hoogtepunten waren in ruim 
33 jaar wielrennen.

Tijdens zijn wielerloopbaan publiceerde Theo 
ook een 7-tal boeken over wielrennen waarbij het 
aspect training zijn favoriete onderwerp was en 
met name het boek “Wielrennen training- tech-
niek-tactiek” een bestseller bleek te zijn, destijds 
uitgegeven bij Uitgeverij Elmar.

Door gezondheidsproblemen, vooral veroorzaakt 
door een zogenaamd “sporthart” moest er een 
stapje terug worden gedaan en nadat hij op zijn 
vijftigste verjaardag een paar hardloopschoenen 
kado kreeg leek dat de volgende uitdaging te 
worden.

Theo Noij werd lid van een atletiekclub in 
Uithoorn en hij verbaasde zich over de aparte 
manier van trainen ten opzichte van zijn oude 
sport wielrennen. Bij het wielrennen voor klassie-
kers werd er op òf de tijd òf de afstand getraind 
(meerdere keren zelfs), maar bij het hardlopen is 
het normaal om voor een marathon (de langste 
duurloop) hooguit 1 keer in de week maar circa 
32 km te lopen. 

Hardloop-begeleiding van Theo Noij
Theo trainde altijd 3 x in de week flinke duurlopen 
en wat kortere afstanden voor de snelheid en liep 
al zijn marathons tussen de 3 uren en 3.30 uur 
gemakkelijk uit. Ook lopers die tegenwoordig voor 
deze afstand bij “hardloop-begeleiding voor de 
marathon” hebben getraind lopen allemaal binnen 
de 3.30 uur. 

Met de hardloopwedstrijden won Theo af en toe 
ereplaatsen, maar al gauw bleek helaas dat de 
klachten van het sporthart terugkwamen. Dit 
resulteerde in twee hartoperaties in twee jaar tijd.
Theo volgde daarna een trainersopleiding bij een 
van de grootse clubs van Nederland en kon al 

gauw aan de bak bij verschillende verenigingen, 
maar zijn hang naar zelfstandigheid en het op 
zijn eigen manier uitleg en uitvoering geven van 
trainingen was toch te sterk. 

En hoewel Theo nog invaltrainer is bij o.a. De 
Veenlopers geeft hij nu zelfstandig trainingen bij 
o.a. PK sportschool in Vinkeveen op meerdere 
dagen en in Abcoude op meerdere dagen. 

Daarnaast zijn er nog individuele lopers en loops-
ters die worden begeleid met schema’s voor o.a. 
de Dam tot Damloop en marathons.

Het plezier in het hardlopen staat hier centraal. 
Geen eindeloos rondjes lopen of oefeningen doen 
die niets met hardlopen van doen hebben, maar 
afwisselende trainingen zoals interval-heuvello-
pen-tempolopen-duintraining e.d. en regelmatig 
een wedstrijd voor het tempogevoel.
Het is belangrijk om in een groep te trainen, je 
trekt je dan aan elkaar op en hebt een stok achter 

de deur om bij wat minder aantrekkelijk weer toch 
samen te gaan trainen.

Lopers uit de gehele regio, van Uithoorn tot en 
met Amsterdam, hebben inmiddels Hardloop-
begeleiding ontdekt en zelfs lopers die bij hun 
vereniging geen progressie meer boekten hebben 
hier weer een PR gehaald.

Kalender:
• Vanaf maart wordt er weer een nieuwe clinic 
gestart op zondagochtend voor lopers die zich 
willen voorbereiden op de Ronde Hoeploop en 
AMC-loop en  er zijn doorlopende trainingen 
voor gevorderde lopers op de dinsdagavond in 
Abcoude.

• Voor de Ronde Venen is er op zaterdagochtend 
en maandagavond hardlooptraining bij sport-
school PK in Vinkeveen.

• Binnenkort zal er gestart worden met overdag 
hardlopen voor kinderen: Running Bootcamp en 
hardloopclinics.

• Hardloop-begeleiding is mede-organisator van 
de dorpsloop in Wilnis en de nieuw op te zetten  
scholieren veldloop in Abcoude.  Hievoorr zoeken 
we nog enkele sponsoren die middels spandoe-
ken of anderzijds willen bijdragen tot het slagen 
van deze evenementen.

Voor meer info kunt u mailen naar:
info@hardloop-begeleiding.nl 
of de website bezoeken:
www.hardloop-begeleiding.nl


