
Onderzoeksresultaten Leiden marathon 2014

De demografische gegevens laten zien dat 

deelnemers de 10km hebben ingeschreven en 233 de 21km afstand. Daarvan zijn 79 vrouwen op

10km en 85 vrouwen op de 21km aktief. 

De gemiddelde leeftijd van de gehele groep is 41,5 jaar. Er zijn 13 deelnemers die hebben 

aangegeven te roken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Demografische 

gegevens 

Gehele 

groep 

(n=365) 

Leeftijd (j),  mean (SD)  41,5  (12,1) 

Geslacht(vrouw),n (%)  164  (44,9) 

BMI mean (SD)  24,0  (16,7)

Rokers n (%)  13  (3,6) 

Onderzoeksresultaten Leiden marathon 2014 

laten zien dat van de 365 deelnemers aan het onderzoek, 132 

deelnemers de 10km hebben ingeschreven en 233 de 21km afstand. Daarvan zijn 79 vrouwen op

km aktief.  

De gemiddelde leeftijd van de gehele groep is 41,5 jaar. Er zijn 13 deelnemers die hebben 

 

Gehele 

groep 

(n=365)  

10km 

(n=132)  

21km 

(n=233)  

p-waarde 

(2-tailed)

   

41,5  (12,1)  38,8  (11,4) 43,1  (12,2) 0,00 

164  (44,9)  79  (59,8) 85  (36,5) 0,00 

24,0  (16,7) 23,1  (2,4) 24,6  (20,8) 0,41 

13  (3,6)  7  (5,3) 6  (2,6) 0,22 

Ervaring met hardlopen:  

De meeste lopers zijn op wekelijkse basis aan 

het hardlopen en hebben ervaring.
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Motivatie deelname LM 2014

De motivatie voor deelname aan de Leiden 

marathon ligt bij het merendeel van de 

deelnemers bij de persoonlijke uitdaging en 

niet op het vlak van gezondheid of competitie 

met anderen. 

 

Trainingtype voor de wedstrijd

We hebben gevraagd wat voor type training 

men volgden. Daarbij zijn twee groepen te 

onderscheiden: lopers die alleen 

lopers die zowel duutraining als intervaltraining 

volgen. 
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persoonlijke uitdaging en 
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De intensiteit van het hardlopen 1 maand 

grafiek. Op de horizontale as staat 

deelnemers. De 21km groep (groen lijn) loopt 

uren per week hard dan de 10km groep (blauwe lijn). 

 

 

 

 

 

 

De intensiteit van het hardlopen 1 week voor de wedstrijddag i

grafiek. Op de horizontale as het aantal uren in die week. Op de verticale as het aantal deelnemers. 

De 21km groep (groen lijn) en de 10km groep (blauwe lijn) verschillen niet significant van elkaar als 

het gaat om het aantal uren hardlopen 1 week voor de wedstrijddag.

duidelijk afkappunt: meer dan 2 uur

 

 

 
ntensiteit van het hardlopen 1 maand voor de wedstrijddag is weergegeven in bovenstaande 

staat het aantal uren in die week. Op de verticale as het aantal 

deelnemers. De 21km groep (groen lijn) loopt op 1 maand  voor de wedstrijddag significant meer 

uren per week hard dan de 10km groep (blauwe lijn).  

  
De intensiteit van het hardlopen 1 week voor de wedstrijddag is weergegeven in bovenstaande 

grafiek. Op de horizontale as het aantal uren in die week. Op de verticale as het aantal deelnemers. 

De 21km groep (groen lijn) en de 10km groep (blauwe lijn) verschillen niet significant van elkaar als 

uren hardlopen 1 week voor de wedstrijddag. Bij 2 uur hardlopen is een 

meer dan 2 uur loopt men nauwelijks meer in die laatste week.
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Hardloopblessures en de risico’s 

Hieronder de resultaten uit het onderzoek 2014 mbt risico’s voor het oplopen van een 

hardloopblessure: 

• De meest voorkomende locatie voor een hardloopblessure is het kniegewricht en 

kuit/achillespees. 

• Bij de 21km lopers zijn significant meer lopers niet gestart wegens een al bestaande 

hardloopblessure, dan bij 10km lopers. 

• Het lijkt erop dat mannelijke hardlopers een hoger risico hebben op het krijgen van een 

hardloopblessure. Dit zien we als een trend. Mannen lopen in de maand voor de 

wedstrijddag meer kilometers dan vrouwen, dit zou een mogelijke verklaring kunnen zijn. 

• Hardlopers die in de 12 maanden voorafgaande aan de wedstrijddag geen wedstrijd hebben 

gelopen, hebben een grotere kans op een recidief hardloopblessure in aanloop naar de 

wedstrijd. Dit kan te maken hebben met minder trainingsprikkels.  

• Eerdere hardloopblessures zijn een belangrijke risicofactor voor het opnieuw ontwikkelen 

van een hardloopblessure. 

• Vermijd plotselinge verhoging van de trainingsintensiteit, zeker in de laatste maand voor de 

wedstrijddag. 

• Andere sportactiviteiten naast hardlopen hebben geen invloed op het ontwikkelen van een 

hardloopblessure.  
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