
 

Pagina 1 van 8 
 

Trainingsschema hardlopen Week 16 

  

Dinsdag Ochtend  
14-4-2020 

Inge 
 

Warming Up 2’-3’-4’ in T1, tussen de blokjes steeds 1’W+; 
Losmaken/losdraaien  

• Schouders,  

• Romp,  

• Heupen,  

• Knieën en enkels 

Kerntraining 1 “Loop je favoriete rondje maar dan anders”. 

• Loop het een keer andersom, dat is aangenaam voor geest 
en lichaam. 

Of  
Maak er een ‘fartlek’ rondje van, dwz maak gebruik van de 
omgeving.  
Tips:  

• Loop een helling of bruggetje 3x op en neer en vervolg 
daarna je route/  

• Loop ietsje sneller in T3 tot het volgende zijpad/boom/paal 
oid/ 

• Doe een klein stukje met schaatssprongen/sta 1 minuut op 1 
been om van de omgeving te genieten, 

• Loop een stukje verder en kijk nogmaals rond, nu staand op 
het andere been/ neem even pauze en let eens op je 
ademhaling en hartslag/ 

• Loop een stuk over zand-, grond-, bos- of graspaden/ etc etc 
gebruik je fantasie 

Kerntraining 2 • 3x 10’ in T2, tussen de blokjes steeds P= 2’ W+ 
Cooling Down •  Loop het laatste stukje naar huis in T1, 

•  Rekoefeningen voor benen, billen, rug,  
• Armen losschudden en schouders naar achteren losdraaien 

  
Dinsdag Avond  
14-4-2020 

Barbara 
Het is alweer aardig licht dus je kunt deze training ook in het 
buitengebied doen. Sommige parken lenen zich ervoor omdat zij 
rondjes hebben van verschillende grootte. 
Zoek anders een mooi stuk uit van ongeveer 1 uur lopen (dit kan 
namelijk ook met wandelen en tempo verschillen) 

Warming Up • 10 x knie heffen re; 10 x links 

• 10x been uitschoppen vanuit de knie hef rechts; 10 x links 

• 10 x hiel richting je bil rechts; 10x links 

• 10 x been uitschoppen naar achter r; 10 x links 

• 10 x been opzij buien en strekken rechts; 10x links. 
 
Loop 6-10 min rustig in. 
20 sec wandelen 

Kerntraining 1 • 2 min snel (tempo 3); 20 sec wandelen (tellen tot 20); 2 min 
rustig (tempo 1: dus herstellen!) 20 sec wandelen. 
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• 4 min snel; 20 sec wandelen; 4 min rustig; 20 sec wandelen. 

• 6 min snel; 20 sec wandelen; 6 min rustig; 20 sec wandelen 

• 6 min snel; 20 sec wandelen; 6 min rustig; 20 sec wandelen 

• 4 min snel; 20 sec wandelen; 4 min rustig; 20 sec wandelen. 

• 2 min snel; 20 sec wandelen; 2 min rustig; 20 sec wandelen. 

• Totaal 50 min kern 

• Rustig uitlopen: 6-10 min 

Kerntraining 2  

Cooling Down • Uitvalpas groot en klein: naar voren en opzij. Eerst voorzichtig 
daarna iets dieper en even vasthouden 

• Enkel vastpakken en bovenbeen strekken: knie naar beneden 
houden! Even vasthouden en dan even de hiel iets meer naar je 
bil. 

• Draai met de armen re-li: 10x 

• Trek je schouders op en laat los: 3x 

  

Woensdag Avond 
15-4-2020 

René 
 

Warming Up • Wandel 2 tot 3 minuten om je lichaam te activeren. 
 

Kerntraining 1 • Loop 10 minuten in een rustig tempo om op te warmen. 
 

Kerntraining 2 • Loop 3 x 1500 meter met een snelheid die je iets buiten je 
comfortzone brengt. Je kunt niet meer spreken in volzinnen. 
De herstelpauze tussen elke 1500 meter bestaat uit 2 
minuten wandelen. 

 

Cooling Down • Loop na de laatste 1500 meter 5 minuten in een rustig tempo 
en sluit af met 3 minuten wandelen. 

  

Donderdag Ochtend  
16-4-2020 

Geesken 

Warming Up • Rustige dribbel van 5min 

• Armen grote cirkels draaien van boven naar beneden5x links/ 
5x rechts 

• Heupen draaien 5x links/ 5xrechts 

• Denkbeeldig hekje stappen links en rechts 5x 

• Tripling op de plaats 20sec 

Kerntraining 1 Tempo Duurloop+ 

• 300m 

• 100mpauze 

• 400m 

• 100m pauze 

• 500m 

• 100m pauze 

• 600m 

• 100m pauze 

• Etc bouw uit tot max 800m 
 

Cooling Down • 5 min uit lopen rustig temp 
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• Spreidstand verplaats gewicht naar linkerbeen, na 5 sec 
verplaats naar rechterbeen 

• Herhaal 2x 

• Benen kruiswaarts dan naar voren buigen wissel van been  

• 2x 

• Arm horizontaal voor romp langs en duw met andere arm 
rustig iets verder door. 

• Wissel 2x herhalen. 

  

Donderdag Avond 
16-4-2020 

Rietje 

Warming Up Tussen Lantaarnpalen = LP (of bomen) afwisselend: 
1 LP dribbelen 1 LP volgende passen: 

• Huppelen 

• Wandelen en schouders losdraaien vooruit 

• Wandelen en schouder losdraaien achteruit 

• Kruispas L 

• Kruispas R 

• Lunges vooruit  

• Lunges achteruit 
Dribbel van LP naar LP 
Bij ieder LP doe je een oefening: 

• Jumping jacks, 10x (met de benen spreidstand springen en 
armen omhoog 

• Mountain climbers, 10x ieder been 
(handen op de grond, benen gestrekt naar achteren, tenen 
op de grond. Beweeg je L knie naar L arm, daarna R). 

• Boxen op de plek 3x30 tellen (langzaam) 

• Versnellen op de plaats 3x 30 tellen (langzaam) 

Kerntraining 1 Donderdagavond is duurlooptraining dus gaan een stuk hardlopen in 
een tempo waarbij je je prettig voelt en je jezelf toch uitdaagt. 
Onder/midden zone 3. 
 
Kunst, Sport en Cultuur en Almere 
Almere heel veel kunstwerken, die gaan TrimSlimmers ontdekken 
tijdens het hardlopen. 
Mail r.vanopmeer@kpnmail.nl of app 06-20450694 mij de buurt 
waar jij wil gaan lopen.  
Ook leuk met twee personen te doen ! 
Ik geef dan de naam van een kunstwerk (of meer) op met de 
locatie/straat waar het staat.  
Dat kunstwerk ga je gaat zoeken.  
Maak er een foto van en zet die in de app of stuur naar mijn email.  
Dan zorg ik dat de fraaie resultaten van de kunst van onze stad op FB  

Kerntraining 2  

Cooling Down Dribbel lekker de laatste km naar huis.  
Zoek onderweg een bankje:  
2x Leg je L voet op de R knie. Duw de L knie met je handen iets naar 
beneden. Daarna R 

mailto:r.vanopmeer@kpnmail.nl
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Dribbel weer een stukje: 
Zoek een muurtje, bankje, LP: 
3x 30 tellen (langzaam). Ga er met je handen op schouder hoogte 
tegenaan duwen. Probeer de muur omver te duw en rek daarbij de 
spieren in de kuiten en achterkant van je benen 
 
Vlak bij huis doe een paar rek- en strekoefeningen.  
Eindig met een diepe inademing, breng je armen omhoog. Buig je 
lichaam naar beneden en adem uit. 
en laat je armen lekker uithangen. 
Doe dit 3x  
 
Complimenteer jezelf en degene met wie hebt gelopen met het 
resultaat. Aan de koffie en foto appen/mailen 

  

Zaterdag Ochtend  
18-4-2020 

Jennifer 
Vandaag aandacht voor langer rustig lopen.  

Warming Up • 30 min zone 1 

• 2 min wandelen  

• 10 squats 

•  
Kerntraining 1 • 20 min zone 2 

 

• 2 min dribbelen 

• 10 squats 
 

Kerntraining 2 • 10 min  

• Zone 3 

• Ga hier niet voluit, maar blijf in een tempo waarbij je korte 
zinnen kunt praten. 

• 2 min dribbelen 

• 10 squats 

Cooling Down • 10 min uitlopen in zone 0 of 1 

• Goed rekken en strekken van de bovenbenen en kuiten 

 • Vind je dit nu veel te lang pas de tijden dan iets aan bijv.: 
 

• 25 min z1 

• 15 min z2 

• 5 min z3 
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Trainers/sters TIPS 

Train alleen! Ga je toch met z’n tweeën, houd dan minimaal 1,5 meter afstand van elkaar!!! 

Raak elkaar niet aan, dus geen high five, schouderklopjes etc. 

Tip: ga zo mogelijk vroeg (of aan het eind van de dag) op pad > minder kans op drukte > veiliger en 

minder slalommen om medeweggebruikers heen 

Train in deze tijd niet te intensief en niet te lang (is te belastend voor het immuunsysteem), maar 

juist rustig (heeft positieve invloed op het immuunsysteem). 

T1 zeer lichte inspanning, gevoel dat je het uren kunt volhouden, neusademhaling in en uit 

T2 lichte inspanning, normale ademhaling 

T3 middelmatige inspanning, iets versterkte ademhaling  
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Nordic Walking 

 

Woensdag Ochtend Don & Henk 
 

Warming Up Zet de TV aan = zender MAX 

Kerntraining 1 Doe mee met NL Beweegt! 

Cooling Down Koffie/thee met een koekje erbij! 

  

NIEUWE-training 
Zaterdag Ochtend 

• Arie – zegt GOEIEMORGEN 

Warming Up • We gaan gewoon een half uurtje lopen met de 
stokken. Weer of geen weer. Maar wel alleen of ver 
uit elkaar. 

• We beginnen met enkels draaien. 

• Links zowel als rechts. 

• Dan zwaaien met een been tegelijk voor en achter. 

• Dan voor langs zowel links en rechts. 

• Stokken los en tussen de vingertoppen en zwaaien 
voor en achter en houd de stokken vlak en de armen 
zover mogelijk naar achteren. 

• En tevens op de plek stappen. 

• Dan de stokken vast en lopen. 

• Na tien minuten uitval stappen 5 keer per been naar 
voren en dan naar achteren ook 5 keer. 
 

Kerntraining • Nu lopen zolang iemand wil en overdrijf niet. 
 

Cooling Down • Als men thuiskomt. 

• Tenen omhoog verschillende benen en kleine stap 
gevolgd door grote stap achteruit. 

• Stokken naar voren en hond en kat nadoen, hoofd 
naar omhoog en naar beneden. 

• Stokken boven het hoofd naar links en rechts hangen.  

• Achterover hangen met de stokken en 
vooroverhangen zover men kunt en durft. 

• Applaus voor uw zelf als uw gelopen heeft. Het is 
eigen verantwoording om te lopen of niet. Maar erg 
aan te raden. Weer of geen weer. 
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Trainingsschema Sportief Wandelen 

 

Sportief wandelen; Anders kijken in Almere. 

Tijdens de trainingen van Trim Slim wordt veel aandacht besteed aan kracht, 

techniek, uithoudingsvermogen en lenigheid. En - misschien wel het allerbelangrijkst 

- ze zijn vooral gezellig! Er wordt veel gekletst en gelachen, maar er wordt ook veel 

met elkaar meegeleefd. Kortom: het woord `samen` is een zeer belangrijk kernbegrip 

bij Trim Slim. 

 

Doordat de tijden nu – hopelijk tijdelijk –anders zijn, valt de gezamenlijkheid van Trim 

Slim weg. Maar dit is een mooie gelegenheid om eens anders te trainen: bekijk je 

omgeving eens op een andere manier! Op 5 april jl. werd dit al door Barbara van 

Dam op de facebook pagina van Trim Slim (zie 

https://www.facebook.com/trimslimalmere/) beschreven. Daar is een dimensie aan 

toe te voegen. 

 

Er zijn er heel veel van in Almere. Meestal worden ze – behalve een oplettende kijker 

– niet gezien: rode, blauwe en groene bordjes die aan de gevel hangen. Maar wat 

betekenen deze bordjes eigenlijk. 

Groene bordjes hebben betrekking op de 

stadsverwarming. Hiermee kan de Nuon 

een deel van het stadverwarmingssysteem 

beheren. Bordje `2J95` laat ons zien dat er 

een stadsverwarming kraan te vinden is op 

12,6 meter van de gevel, waarna je ook nog 

4,8 meter naar rechts moet. 
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Een stadsverwarming kraan is altijd geel 

geschilderd. 

 

 

Een 

bord wat 

je vaker 

op 

gevels 

kunt zien, zijn de rode brandweer borden . Deze 

bordjes geven aan waar de brandweer haar water 

kan ‘pakken’ in geval van een brand. Bij dit bord kan 

de brandweer een put vinden welke zich anderhalve 

meter van de gevel en 1,7 meter naar rechts 

bevindt. De aansluiting is 110 mm breed; de 

brandweer kan dan meteen de slang met de juiste 

diameter pakken. Ook als er een pak sneeuw ligt of 

er een auto staat zijn deze putten dan te vinden. 

 

 

 

Probeer ze maar eens te vinden. Er zijn er veel 

meer dan je denkt. Je zult zien dat bijna elk 

blokhuizen in Almere een brandkraan heeft. Een 

veilig gevoel in geval van brand! 

 

Succes met zoeken. 

Martijn 


