
Wadlopen door diep slik 
 
Voor veel gidsen is lopen door diep slik een nachtmerrie. We hebben het dan over slik waar je 
tot 50 à 60 cm in zakt. Tijdens een oversteek naar Terschelling zul je merken dat je lichaam het 
belangrijkste instrument is om een diep slikveld van pakweg een kilometer door te komen.  
Je kunt je behangen met allerlei elektronica, het beste materiaal bezitten, maar in 
omstandigheden van diep slik zal het lichaam het moeten doen. Bovendien tors je vaak ook een 
zware rugzak mee. Waarom gaat het de één beter af dan de ander? Waarom ‘rent’ de een door 
het slik en blijft de ander na een paar meter al dodelijk vermoeid steken? Op deze vragen 
proberen we voor zover mogelijk een antwoord te geven. 
 
 
Samen met mijn collega fysiotherapeut Rob 
Bennema heb ik een analyse gemaakt van 
de krachten die op het lichaam inwerken 
tijdens het lopen door diep slik. Het is geen 
puur wetenschappelijk verhaal, maar een 
analyse gebaseerd op observaties van en 
interviews met gidsen over hun ervaringen. 
Tijdens lopen door diep slik treden in het 
lichaam mechanismen in werking. De 
belangrijkste zijn een groep spieren rondom 
de heupen en het onderste deel van de 
wervelkolom met het bekken.  
 
Wat gebeurt er precies? Je doet een stap in 
het slik met het rechterbeen. Dit been zakt 
een aantal decimeters weg tot het harde 
ondergrond vindt. Dit been noemen we het 
standbeen. Het linkerbeen moet worden 
opgetild om een volgende stap te kunnen 
maken en wel zo hoog dat het boven het 
slik uit komt. Het heffen van dit linkerbeen 
kost zeer veel moeite en energie. De totale 
(zuig)kracht die op dit been wordt 
uitgeoefend kan soms oplopen tot een 
gewicht dat overeenkomt met 2 à 3 keer het 
lichaamsgewicht. Dat is nogal wat! Er is dus 
veel samenwerking tussen een aantal 
spieren nodig.  
 
De meest verantwoordelijke spier voor dit 
heffen is de m.illiopsoas (zie afbeelding). 
Een spier die zijn oorsprong heeft aan de 
onderste rugwervels en de bovenrand van 
de bekkenkam. Het hecht aan een kleine 
knobbel van het bovenste deel van het 
dijbeen. Deze spier werkt min of meer als 
een takel.  
Een takel moet ergens aan vast zitten om 
een gewicht te kunnen heffen. Is dit 

bevestigingspunt een zware betonnen muur 
dan zal dit geen problemen opleveren. 
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Bestaat dit punt echter uit een wand van 
triplex dan zal deze onder het gewicht van 
de takel doorbuigen of zelfs breken.  
Stel je de werking van de m.illiopsoas 
enigszins voor als een takel. Je onderrug is 
de wand waaraan deze hefspier vastzit. Je 
been is het door deze spier te heffen 
gewicht. In het slik komt dit gewicht dus 
overeen met 2 à 3 keer het lichaamsgewicht. 
Je moet zeker een stevige rug hebben om 
deze krachten te kunnen weerstaan. Buigt 
de onderrug naar voren (triplexwand idee), 
dan wordt de hefwerking van de 
m.illiopsoas onvoordelig (insufficiënt). 
Tevens dwingt de ‘holle’ rug het bekken 
voorover te kantelen. De hoek waaronder 
de spier het been moet heffen wordt kleiner 
dan 90 graden, zodat hij niet goed in staat is 
de kracht te leveren om het been goed uit 
het slik te heffen. Heb je sterke buikspieren, 
dan ben je in staat om je onderrug recht te 
houden (betonnen muur) en heb je minder 
problemen met het uit het slik halen van het 
te heffen been.  
 
Bovendien moet het standbeen het lichaam 
in evenwicht houden en dit gebeurt 
grotendeels door de hamstrings (zie 
afbeelding) en de bilspieren van het 
standbeen. Kantelt het bekken zijwaarts ten 
gevolge van minder krachtige bilspieren of 
door overgewicht dan staat de wervelkolom 
niet meer loodrecht op het bekken. Dit 
bemoeilijkt het heffen van het been 
aanzienlijk. Dit kost tijd waardoor het 
standbeen nog dieper wegzakt. Hierdoor 
wordt het heffen van het andere been nog 
moeilijker.  
Belangrijk is dat de conditie van de spieren 
rondom het bekken en heupen zodanig 
goed is, dat het bekken in alle 
omstandigheden horizontaal kan blijven 
staan. Ook tijdens het staan op één been, 
zodat de wervelkolom zich loodrecht op het 
bekken kan handhaven. De positie van de 
m.illiopsoas (de takel) is dan het meest 
gunstig. Het hefmechanisme is dan in staat 
om sneller het been te verplaatsen en sneller 
een voorwaartse stap te maken. Gevolg: het 
standbeen zakt minder diep weg, zodat het 
hefbeen niet zo hoog opgetild hoeft te 
worden.  

Dit alles is natuurlijk afhankelijk van de 
viscositeit (stroperigheid) van het diepe slik. 
Hoe meer water het bevat (lagere 
viscositeit) hoe makkelijker het verplaatsen 
gaat. Hoe droger het slik is (hogere 
viscositeit) hoe moeizamer het lopen zal 
zijn. Dit merk je dus goed op drooggevallen 
slikvelden. 
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Kort samengevat kan je stellen dat je met 
sterke buikspieren, bilspieren en 
hamstrings, een grotere kans hebt om 
redelijk door een diep slikveld door te 
komen.  
Heb je overgewicht met een dikke buik 
(meestal bij mannen), dan kantelt  je bekken 
voorover. Dit is ongunstig voor de 
hefboomwerking van de m.illiopsoas. Heb 
je teveel massa rondom de heupen (meestal 
bij vrouwen) dan kantelt het bekken 
zijwaarts. De wervelkolom staat dan niet 
meer loodrecht op het bekken. Dit is ook 
ongunstig voor de werking van de 
m.illiopsoas.  



Het gebruik van een stok is vaker een 
beperking dan een hulpmiddel. De stok 
wordt diep weggedrukt en het kost extra 
kracht om hem telkens uit het slik te 
trekken. 
 
Is het lopen door diep slik te trainen? 
Jazeker!  
Train je buikspieren asymmetrisch. Dat wil 
zeggen: eerst de linkerhelft, daarna de 
rechterhelft.  
Een oefening: ga op de grond liggen met 
een been gestrekt en de ander in de knie 
gebogen. Houd de voet op de grond. Hef je 
hoofd en bovenlichaam omhoog (onderrug 
blijft op de grond) en herhaal dat een paar 
keer. Daarna de benen wisselen.  
Twee à drie minuten training per dag doet 
al wonderen. Voorkom een holle rug! Lukt 
dat niet dan zul je de hamstrings moeten 
rekken. Dit kan je doen door op de grond te 
gaan liggen tussen twee deurposten. Houd 
een been gestrekt op de grond en leg het 
andere been gestrekt omhoog tegen de 
deurpost. Probeer dan je bekken naar voren 
te schuiven, zodat het been tegen de 

deurpost gerekt wordt. Wissel de benen af 
en herhaal het een paar keer. Voordeel van 
deze oefening is dat je onderrug vlak op de 
grond blijft liggen. Je kunt dus niet 
compenseren.  
Maar zoals eerder genoemd is de gouden 
tip: Zorg dat je lichaamsgewicht in 
verhouding komt met je lichaamslengte. 
Oefeningen die de spieren trainen en 
zorgen dat je vet verbrandt zijn:  
Trainen in het slik. Begin in enkeldiep slik 
en voer dit langzaam op. Een tocht van dam 
316 naar LW34 doe je pas in een later 
stadium. 
Ook tegen de wind in fietsen of 
bergwandelen zijn goede oefeningen. 
 
Bovenstaande analyse is verre van 
compleet. Het zou het te ver voeren om alle 
facetten die zich voordoen bij deze 
gecompliceerde beweging te benoemen. Dit 
zou de leesbaarheid niet ten goede komen.  
 

 
Melle ten Kate 
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