
 

 

 

Waarom zijn Afrikanen goede hardlopers? 
Het zit in hun genen 
 

Hardloopwedstrijden worden vaak gewonnen door Afrikanen. Hebben ze een betere conditie, sterkere 

spieren of gewoon veel boterhammen met pindakaas gegeten? 

 

In Oost-Afrika heb je de savannes; enorme, uitgestrekte vlaktes waar je bijna vanzelf van gaat hardlopen. 

Vanaf het moment dat een klein Keniaantje kan lopen, gaat-ie op pad. En dat is dan geen ‘joggen’, maar 

‘jagen’: ze rennen lange afstanden achter wilde beesten aan, en soms andersom als ze op de vlucht moeten 

voor een hongerig jachtluipaard. Het hardlopen is in die contreien dus bittere noodzaak, ’t is deel van de 

cultuur en daar heeft het lichaam zich op aangepast. 

Zo hebben de Oost-Afrikanen bijvoorbeeld een hele lange achillespees, en in combinatie met hun dunne 

onderbenen maakt dit hun benenwerk superefficiënt. 

Die elastische achillespees vangt bij de landing van de voet meer energie op, waardoor de loper zelf minder 

energie hoeft op te wekken. 

En Afrikaanse atleten hebben het voordeel dat bepaalde enzymen in hun spieren gewoon wat beter hun best 

doen. Hierdoor ‘verzuren’ ze minder snel dan hun blanke evenknieën, evenkuiten en evenbovenbenen. Dat zie 

je goed in slowmotionbeelden van Oost-Afrikaanse renners. Ze sturen hun lichaam beter aan, waardoor ze 

soepeler lopen. Ze lopen als een trein! Maar dan zonder rails, en zonder vertraging. 

Het rennen zit de Oost-Afrikaan dus gewoon in het bloed, en in het lichaam, in hun genen, en in hun benen. 

De enige tegen wie ze het nog altijd afleggen is het jachtluipaard, maar ja, die mag toch niet meedoen aan de 

marathon. 
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