
Beste hardloopschoenen 

Wat zijn de beste hardloopschoenen? Ik ben eruit! Na veel modellen geprobeerd te hebben zijn dit 
de beste hardloopschoen… 
 

Goede hardloopschoenen 
Zo, dat is eruit en laat de reacties maar komen. Want laten we eerlijk zijn: de beste 
hardloopschoenen is volgens alle hardloopgoeroe’s: 

 Afhankelijk van je loop (neutraal, onder- of overpronatie) 
 Man of vrouw 
 ersoonlijke voorkeur 
 De stand van de maan 
 En weet ik veel wat 

 
En om eerlijk te zijn: dit is ook deels waar. 
 

Hardloopschoenen test 
Maar aan de andere kant: wij zijn er om hardlopers en hardloopsters te helpen en een van de meest 
gestelde vragen is: ‘Wat is de beste hardloopschoen?’. Het antwoord dat ze dus krijgen ‘hangt ervan 
af’ wordt uiteindelijk beantwoord in de hardloopzaak of online na het passen en terugsturen van een 
aantal paar schoenen totdat men goede hardloopschoenen heeft. 
 

Optie 1: de hardloopzaak is de beste. 
Dat gezegd hebbende: Helaas moet ik constateren dat de ene hardloopzaak bij voorbeeld wat anders 
adviseert dan de andere hardloopzaak. Dit heb ik zelf ondervonden tijdens 2 verschillende 
aankoopmomenten plus ik hoor van erg veel lopers om mij heen dat hen dat ook erg vaak overkomt. 
 

Beste voor de klant 
De reden hiervoor is verschillend maar het heeft zeker te maken met het feit dat niet alle 
hardloopzaken alle merken, modellen en maten heeft. Dus daar ga je met je ‘beste hardloopschoen 
is alleen te koop bij de hardloopzaak’- statement. Daarnaast heb ik (ik zal geen namen noemen) van 
een aantal eigenaren van hardloopzaken gehoord dat merk A minder goed is vanwege niet-klant-
beste-hardloopschoen redenen. De ene keer was het dat de contactpersoon van dat merk voor die 
hardloopzaakeigenaar koppig doet/ niet aardig is, de andere keer was het dat merk B (ander merk 
dus) niet zo goed is omdat ze niet snel schoenen leveren en nog een andere keer was het puur een 
marge-ding. De hardloopzaak verdiende op schoenmerk Z meer dan op merk X. 
 

Mening van HRDLPR’s 
Natuurlijk ben ik de enige die dit mee heeft gemaakt 😉 en komt het voor de rest nooit voor. Maar 
feit is wel dat ik zo vaak die vraag en doorvragen heb gehoord van ‘Wat is de beste hardloopschoen?’ 
dat ik heb besloten om maar gewoon de mening van HRDLPR’s en mijzelf hier te plaatsen met de 
hoop dat mensen die deze schoen kiezen wel echt voor zichzelf uitmaken of het voor hen ook de 
beste hardloopschoen is. Ander stuur je dus gewoon de Asics Kayano of Mizuno Prophecy terug en 
koop je toch die Nike, Brooks of Saucony. Want dat zijn ook erg goede merken en ik heb aan niemand 
een hekel. 
  

http://www.hrdlpn.nl/beste-hardloopschoenen/


Expertise 
Dus daarom lees je hier de beste hardloopschoenen. Dit zijn de duurste modellen en dat is niet 
omdat wij er het meeste aan verdienen maar omdat de topmerken Asics en Mizuno al hun ervaring, 
expertise en liefde erin hebben gestopt om het allerbeste te maken wat zij kunnen. En dat wordt dan 
automatisch het duurste topmodel van ze. 
 

Eisen 
Waar moet een goede hardloopschoen aan voldoen: 

 Lekker zitten 
 Demping geven 
 Voorkomen van blessures 
 Voorkomen van blaren 
 Niet al te duur zijn 
 Op veel plaatsen verkrijgbaar zijn 
 Prijs 

 

Prijs 
En ja, die zijn dus een dikke 150 euro en dus duurder dan de instapmodellen hardloopschoenen van 
75 euro. Als deze ruim 150 euro een bezwaar is (en dat kan zeker) dan adviseer ik lekker te kijken 
naar een ‘nummertje’ ouder. Dus als nu de Asics Kayano 22 de nieuwste is voor 160 euro dan weet je 
dat er online best nog shops te vinden zijn die de Asics kayano 21 aanbieden voor 130 of 140 euro. 
Deze ‘nummertje eerder’ hardloopschoenen zijn zeker niet slecht maar let er wel op dat de schoen 
niet oud is geworden. Als een schoen een half jaar in de doos in het magazijn staat is dat (van wat ik 
heb horen zeggen) niet zo erg maar als datzelfde paar 6 maanden in de vitrine in de zon in een 
zuidgevel hebben staan opwarmen en afkoelen dan wordt een hardloopschoen daar niet beter van. 
Ben je daarvan dus bewust en ruil ze om bij enige twijfel. 

 
Conclusie 
Na lang niets zeggen op de vraag ‘wat zijn de beste hardloopschoenen?’ hebben we het zwijgen 
doorbroken en echt merken en types genoemd. Ik zou het super vinden als jij onder dit bericht jouw 
mening of tips hierover plaatst. Loop jij liever met een ander merk/ model dan hoor ik het graag 
want daar wordt de informatie alleen maar beter van. Bedankt alvast en loop ze! 
 

Hardloopschoenen aanbiedingen 
Vergelijk webshops   Prijsnivo 

 
Verzendkosten  Bezorging 

     

Aanbieding >> Gratis vanaf €50 Binnen 1-2 werkdagen 

     

Aanbieding >> Gratis (retour ook) Voor 21.00u = Morgen bezorgd 

     

Aanbieding >> Gratis (retour ook) Volgende dag in huis 

 

 

Aanbieding >> Gratis vanaf €50 Voor 16.00u = Morgen bezorgd 

 

http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-hardloopaanbiedingen
http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-futurum
http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-zalando
http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-hardloopgeest
http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-hardloopaanbiedingen
http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-hardloopaanbiedingen
http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-futurum
http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-futurum
http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-zalando
http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-zalando
http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-hardloopgeest
http://www.hrdlpn.nl/link/hardloopschoenen-bol

