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Derde editie vol inspiratie

• Creativiteit en functionaliteit
• Nieuw: speed-updates



Speed updates
1. Patrick Aris: 

Gezien en gehoord in de hardloopwinkel

2. Fred van Mook:
Easy Jogging

3. Ronald Valkenburg:
Run-walk-run

4. Leo Neuteboom:
Creativiteit voor je trainingen



Derde editie vol inspiratie

• Creativiteit en functionaliteit
• Nieuw: speed-updates
• Hardlopen in Coronatijd



Hardlopen in Coronatijd

• Hoe motiveer je hardlopers die 
hun evenementen missen?

• Het reduceren van 
besmettingsrisico.



Functie als trainer

• Gezondheidsverbetering
• Vaardigheden aanleren
• Motiveren
• Prestatieverbetering
• Animator / entertrainer
• Zorgen voor een veilige omgeving
• Sociaal opstellen (samenwerking, 

inlevingsvermogen, contactvaardigheid, tact)
• Advies geven, o.a. bij blessures en 

trainingsopbouw.  



Wat inspireert, motiveert?

Iedere loper heeft zijn voorkeuren als het 
gaat om: 

• Fysieke houding en  bewegingsuitvoering
• Wat geeft een prikkel om in beweging te 

komen en er vervolgens te blijven
• Wat is de voorkeur van leren (woord, 

beeld, bewegingservaring …)



Motiveren van hardlopers
Wat is de hoofdreden dat men hardloopt?
• Gezondheid
• Fitheid
• Gewicht
• Sociaal
• Competitie
• Ontspanning
• Uitdaging ….
Meerdere redenen zijn mogelijk!



Persoonlijke drijfveren 

• Persoonlijke ontwikkeling: inhoud, uitleg, 
persoonlijke aandacht

• Competitie: uitdaging, beloning
• Relatie: teamplay, groepsopdrachten.

Kan ik deze elementen in mijn training verwerken?



Motiveren van hardlopers

Belangrijk subdoel: evenementen
Voordelen: plan, opbouw, sociaal, competitie, 
groepsdoel, meetmoment …
Organiseer een eigen coronaproof evenement. 
Bijv. virtueel, parcours uitzetten, ‘tijdritstart’ …

Nb. Bespreek individuele doelstellingen aan het 
begin van een trainingsperiode (‘delen’, 
motivatie)



Het reduceren van 
besmettingsrisico
In gesprek met Susan van t Hof van het 
RIVM.

Wat is voor ons hardloop-
trainers relevant?

Besmetting vindt met name 
door de lucht plaats en met 
name binnen. Extra risico 
ontstaat bij hijgen.



Het reduceren van 
besmettingsrisico
Samen komen en samen zijn:
• Via jassen over elkaar aan een 

kapstok wordt het virus niet zozeer 
overgedragen, meer door veel 
mensen rond de kapstok.

• Het kletsen voor en na de training.
• Samen oefeningen doen. Liever niet 

te dicht tegenover elkaar i.v.m. 
aanhoesten.



Het reduceren van 
besmettingsrisico
Houd je immuunsysteem sterk:
• Pas trainingsintensiteit of duur aan
• Voldoende eten rond de trainingen 

plus gezond i.h.a.
• Zorg voor voldoende herstel.

En voel je niet bezwaard je training af 
te zeggen wanneer je zelf (milde) 
klachten hebt…



Bewegen met Leo



Programma

10.45 - 12.00 u     Workshop Ronde 1
12.00 - 12.40 u     Lunch
12.40 - 13.10 u     Speed updates
13.20 - 14.35 u     Workshop Ronde 2
14.45 - 16.00 u     Workshop Ronde 3
16.15 - 16.30 u     Centrale afsluiting



Afstand houden

• Loop zo veel mogelijk via buiten 
naar je workshoplocatie.

• Ook bij de lunch.



Speed updates
1. Patrick Aris: 

Gezien en gehoord in de hardloopwinkel

2. Fred van Mook:
Easy Jogging

3. Ronald Valkenburg:
Run-walk-run

4. Leo Neuteboom:
Creativiteit voor je trainingen



Gezien en gehoord in de 
hardloopwinkel
Patrick Aris



Gezien en gehoord in de hardloopwinkel

Nederlanders trekken massaal hun
hardloopschoenen aan door lockdown



Gezien en gehoord in de hardloopwinkel



Gezien en gehoord in de hardloopwinkel

Veters van hardloopschoenen strikken



Gezien en gehoord in de hardloopwinkel

Nadelen van online hardloopschoenen kopen



Gezien en gehoord in de hardloopwinkel

De nieuwe ‘wonder schoenen’ met carbon platen



Easy Jogging
Fred van Mook
Twee woorden die het samenvatten: 
het is “easy” en het gaat (qua tempo) om “jogging”.

1. Doelgroep: laag belastbare lopers en/of zij die geen 
prestatiedrang voelen of wensen. Max 10 pp.

2. Geen schema, geen horloge, geen tijden of tempo’s als 
grondslag van de training. Max. 45 minuten uit-en-thuis.

3. Wel ALTIJD (maar vaak indirect) aandacht voor houding 
en techniek.

4. Niet voor alle lopers geschikt, maar ook niet voor alle 
trainers geschikt! Veel creativiteit, improvisatie, intuïtie
gevraagd.



Run-walk-run
Ronald Valkenburg



Basisprincipes
• Zowel bij lange duurlopen als (lange) 

wedstrijden onderbreek je hardlopen met 
wandelpauzes.

• Neem walkbreaks voordat je moe wordt.

• Tijdens deze breaks is er een moment van 
herstel

• Wandel niet te snel en neem korte passen

• Maak van te voren een plan en houd je daaraan



Voordelen Run-walk-run
• Minder vermoeidheid
• Voelt beter tijdens de training
• Langer vol te houden
• Afstand is beter te managen
• Sneller herstel
• Mentaal vertrouwen
• Minder pijn, blessurerisico



Fysiologische verklaring
• Belasting – herstel principe

• Wat gebeurt er normaal bij het lopen van een 
lange afstand? : toename vermoeidheid, 
afvalstoffen, temperatuur, uitputting 
glycogeenvoorraad, dehydratatie

• Wandelpauzes zorgen voor partieel herstel

• Behoud van vermogen, minder spierschade,
sneller herstel, minder afzien.



The Magic Mile (Galloway)

Meetmoment, welke tijd, tempo is realistisch
Afstemming op train- en wedstrijdtempo
Loop iets harder dan je ‘normale’ tempo (No huffing 
and puffing) 

Resultaat Magic mile 
+ 33 sec. = 5 km. tijd
X 1,15     = 10 km.tijd
X 1,2 = halve marathontijd
X 1,3 = maratontijd
X 1,3 + 2 min. = longrunpace



Run Walk Ratios
Pace         RWR 
min/km.  min - sec
4:30 5:00 – 30 sec
5:00 4:00 – 30 sec
5:30 2:00 – 30 sec 
6:00 90 sec – 30 sec 
6:30 75 sec – 30 sec
7:00 60 sec – 30 sec
8:00 30 sec – 30 sec
9:00 20 sec – 30 sec



Doelgroep
Blessuregevoelige groep
Minder belastbare lopers
Minder afzien, meer plezier
Herstelprogramma

Wie durft?? 



Creativiteit voor je 
trainingen
Leo Neuteboom
Feiten:
• Trainers en deelnemers die meer en langer doelgericht hebben 

getraind zijn gemiddeld creatiever. 
• Er vindt een positieve transformatie plaats als zij zich in een 

veilige en ruimdenkende omgeving bevinden die uitdagend en 
inspirerend is.

• Sporten is goed voor je vermogen om creatief te denken.
• Actieve mensen denken meer en dieper.



Creativiteit voor je 
trainingen
Hoe kun je je creativiteit als trainer vergroten?
• Sta open voor innovatie
• Lees je vakbladen
• Bezoek bijscholingen
• Ga zelf sporten bij collega docenten en zorg voor 

kruisbestuivingen. 
Doe eens met een yogales mee, stap eens een 
aerobic- of bodyshape les binnen. 

• Gebruik materialen die ondersteunend bij 
oefeningen kunnen zijn.

• Ken je terrein en de mogelijkheden op je duimpjes. 



Creativiteit voor je 
trainingen

Moet het altijd hardlopen zijn? Welnee, zeker 
niet meer als je het idee hebt dat jouw groep 
technisch goed loopt. 
Durf af te wijken, lastig zeker als je een training 
overneemt van een ander. Wees gerust eens 
eigenwijs en durf te prikkelen (op een goede 
wijze). Maar luister daarentegen ook weer naar 
de feedback uit je groep, dus evalueer.



Afsluiting

Wees geïnspireerd en tot de 
volgende editie!


