
Uitgebreide anamnese, blessureverleden, 
doelen en trainingsgedrag

Van Test
naar Topresultaat

Blessurevrij en plezierig 
hardlopen is ook voor jou 
weggelegd! 

Een loopanalyse in het SmartRunners 
Sportslab is een full-body analyse:

De meetgegevens uit het onderzoek vormen 
de input voor een compleet advies op maat; 
Met welke scoenen en inlegzolen, kracht- en 
mobiliteit oefeningen, trainingsopbouw, 
looptechniek behaal jij jouw sportieve doelen.Functietesten van lichaam en voeten

Sportpodologisch onderzoek
Digitale statische en dynamische voetanalyse
Analyse sportschoenen en (steun-)zolen
5D loopanalyse

Smart - 5D loopanalyse

Smarter - Uitgebreide check voor 
hardlopers die vooruit willen

Smartest - Meest uitgebreide check voor 
geblesseerde hardlopers

Voor een uitgebreid overzicht van de 
inhoud van de testen en actuele prijzen zie 
www.smartrunners.nl

Deze testen vallen niet onder de reguliere 
medische zorg en worden niet vergoed 
door je ziektekostenverzekeraar. 

Bekijk hier de video! 



Personal looptraining en smallgroup cursussen 
Van absolute starter tot doorgewinterde 
marathonloper. Elke loper heeft baat bij een 
goede looptechniek en slimmer trainen. In 
onze cursussen en loopprogramma’s leer je 
een efficiënte looptechniek die bij jouw 
mogelijkheden en doelen past.

Een greep uit de mogelijkheden:
StartRunning Smart, onze 8 weekse 
Startrunning cursus waarin we jou helpen een 
fitte lifestyle op te pakken en op een gezonde 
manier hard te lopen.

SmartRunners go next Level, techniekcursus 
voor recreatieve hardlopers die ca. 5 km 
kunnen hardlopen en die toe zijn aan de 
volgende stap.

1 op 1 en wedstrijdbegeleiding voor hardlopers 
die hun prestatie willen verbeteren op de 10 
km, halve of hele marathon.

Groepstrainingen, gericht op techniekverbetering, kracht en mobiliteit. 

Wat je doel ook is, in een groep hardlopen is gezellig en motiveert enorm. Dat 
maakt het gemakkelijker om consistent aan je techniek te werken en moeiteloos te 

leren hardlopen. Zodat je voortaan lekker en blessurevrij hardloopt.

Kijk voor het actuele cursusaanbod op facebook.com/smartrunnersonline

Hanneke Hurst
+31 6 23 51 49 17
hanneke@smartrunners.nl
www.smartrunners.nl

Hardlopen is het middel, het doel ben jij!


