
Marlou van Rhijn is hardloopster.  
Ze is zelfs een van de beste van  
de wereld! En dat is bijzonder, want  
Marlou mist de helft van haar benen.  
Ze loopt op benen van kunststof.

Marlou heeft al veel  
prijzen gewonnen.  
Ze werd benoemd tot 
gehandicapte sporter  
van het jaar. En ze werd 
Paralympisch kampioen!

Zwemmen, dansen, lopen
Marlou is geboren zonder 
onderbenen. Ze weet niet hoe 
het voelt om met je tenen te 
wiebelen, of met je enkels te 
draaien. Toch deed ze aan 
zwemmen, ballet en later 
hardlopen. Zonder benen 
lukt dat niet, daarom heeft ze 
kunstbenen die aan haar knieën 
worden vastgemaakt. Die zijn 
heel licht en stevig.

Veerkrachtig
Met blades duurt het ook langer om op gang te 
komen. Andere hardlopers zetten af met hun voeten. 
Marlou moet alle kracht uit haar bovenbenen halen. 
Maar als ze eenmaal vaart heeft, veren de blades mee 
met elke stap. Dan is het lastig om ze onder controle 
te houden. ‘Als je niet uitkijkt, gaan ze er met jou 
vandoor!’ zegt Marlou.

Hardloopbenen
Marlous hardloopbenen worden ‘blades’ 
genoemd. Het valt niet mee om erop te rennen. 
‘Bochten nemen is lastig,’ legt haar trainer 
Guido uit. ‘Marlou voelt niet waar ze haar blade 
neerzet, zoals wij met onze voet. Als ze hem 
verkeerd neerzet, gaat ze direct de verkeerde 
kant uit. In een voet zitten spiertjes die dat bij 
kunnen sturen.’

les 1 – Snel zonder benen

thema 4 – Jij bent een bouwpakket

Snel en mooi
Op blades kun je rennen, maar niet 
rustig lopen. Stilstaan lukt al helemaal 
niet, je staat de hele tijd te wiebelen. 
Daarom heeft Marlou ook ‘gewone’ 
kunstbenen. Want je hebt benen 
nodig om te rennen, maar ook om 
op stil te staan. Dan houden ze je lijf 
mooi rechtop. En dat staat wel zo leuk 
als je zo’n mooie feestjurk draagt.

Waarom heb je benen?

6362


