
Trainingsschema
10 Engelse Mijl

winter 2016/2017
(wijzigingen voorbehouden)

datum nr route km datum nr route km datum nr route km

25-okt 27-okt J Hortenselaan - Sparrenlaan 10,0 29-okt R Hoog Buurlo - Radio Kootwijk 9,3

1-nov M Europaweg - Middellaan 10,1 3-nov 55 Berghuizerweg - Arnhemseweg - Europaweg 10,6 5-nov G Berg en bos - Wilslaan - Soerenseweg - Berg en bos 10,5

8-nov 1 Grote Wielerbaan - Zwarte Kijkerweg - Pijnboomlaan - Naald 10,9 10-nov 27 Lodewijklaan - Naald - Pijnboomlaan - Juniperlaan - Lodewijklaan 10,7 12-nov H Kruisjesdal - Echoput - Arendsburght 11,3

15-nov O Freule - Vlijtseweg 11,2 17-nov N Ugchelen - Hoenderparkweg 11,0 19-nov 23K Bruggelen - Noordweg - Leesten 12,5

22-nov 5 TNO - Arnhemseweg - PWA laan - Jachtlaan 11,6 24-nov 3 Grote Wielerbaan - Ordermolenweg - Cantharel 11,7 26-nov D Berg en bos - Wilslaan - Kampsteeg 12,8

29-nov C Kanaal Zuid - Centrum 12,1 1-dec 53 Keienbergweg - Ugchelseweg - Jachtlaan 12,0 3-dec 8a Het Leesten - Miggelenberg 12,8

6-dec 39 Grote Wielerbaan - Koningstraat - Seringenlaan 12,8 8-dec 15 Kleine Wielerbaan - Berghuizerweg - Juniperlaan - Naald - Bosweg 12,6 10-dec E Wending - Cantharel - Willemsbos 13,1

13-dec 54 Bosweg - Centraal Beheer centrum - Aluminiumweg 13,3 15-dec 30 Koningstraat - Amersfoortseweg - Naald - Juniperlaan 13,0 17-dec - Paleispark (2e ingang; bij Pijnboomln) witte paaltjes 13,0

20-dec 60 Hotel Apeldoorn - Pijnboomlaan - PWA Laan - Jachtlaan 13,6 22-dec 13 Grote Wielerbaan - Europaweg - Naald - Roosmale Nepveulaan 13,3 24-dec 47 Het Leesten - de Traa - Hoog Buurlose hei 14,5

27-dec 11 de Naald - Sluisoordlaan - Edisonlaan 13,7 29-dec 63 Bosweg - Europaweg - Hoog Buurloseweg 13,9 31-dec K Highlights Kroondomeinen 14,7

3-jan 22 Grote Wielerbaan - Europaweg - Kleine Wielerbaan - Soerenseweg 14,2 5-jan 61 Berghuizerweg - Naald - Loolaan - Juniperlaan - Bosweg 14,2 7-jan F Oliebollentocht - Hoog Soeren 12,7

10-jan 31 Hoog Buurloseweg - Jachtlaan - Roosmale Nepveulaan - Juniperlaan 15,1 12-jan 26 TNO - Kayersdijk - Ravenweg - Centraal Beheer centrum 14,7 14-jan 25 J.C. Wilslaan - Hoog Soeren - Assel 15,8

17-jan 21 Jachtlaan - TNO - Laan van Westenenk - Hoog Buurloseweg - GWB 15,9 19-jan Q Anklaarseweg - Kerschoten 15,5 21-jan 45 Natuurbegraafplaats - Hoog Buurlo - Europaweg 16,4

24-jan 68M Anklaarseweg - Deventerstraat - Kalverstraat 16,1 26-jan 37 Hoog Buurloseweg - Naald - Juniperlaan 16,2 28-jan

31-jan 2-feb 4-feb

7-feb 9-feb 11-feb

De start van de routes is bij het vaste vertrekpunt van Trim Apeldoorn aan de Asselsestraat.
Bij de cursief weergegeven routes op zaterdagmorgen is de start elders (wel eerst bij Trim verzamelen, dan met de auto naar het startpunt)

Afbouwen Afbouwen Afbouwen

dinsdagavond 19:00 uur donderdagavond 19:00 uur zaterdagmorgen 9:00 uur

!!!               Zondag 5 februari 2017  -  Midwintermarathon  -  10 Engelse mijl               !!!!

Coopertest - Atletiekbaan AV '34

Regulier trimmen Regulier trimmen Regulier trimmen

Route 10 EM ("Generale") - vanaf De Naald



10 EM 2016/2017 - LEES ONDERSTAANDE AANDACHTIG DOOR 

www.trimapeldoorn.nl                     www.facebook.com/Trimapeldoorn 

Opmerkingen bij het schema 
Met het trainingsschema kun je een keuze maken uit verschillende trainingsdagen. 
Waarschuwing: overbelast jezelf niet! Dus niet drie keer per week trainen volgens dit 

schema. Als je toch 3x per week traint, doe het 1x rustig aan, keihard trainen 
leidt eerder tot blessures dan tot betere prestaties. 
N.B. De in het schema genoemde afstanden zijn inclusief in- en uitlopen. 

 
Niveaugroepen 
We lopen in drie niveaugroepen: groep 1 (snelst), groep 2 (snel), en groep 3 (normaal). We 
streven naar groepen van gelijke omvang (max 15 tot 20 lopers); te grote groepen worden 
gesplitst. 
Als je in de verkeerde groep terechtgekomen bent: 
- Ben je sneller dan de rest; pas je aan of ga in overleg een groep hoger. 
- Ben je langzamer; ga in overleg met de trainer naar een andere groep. 
 
Opbouw 
De opbouw op de dinsdagavonden is bedoeld voor lopers die nog geen lange afstand 'in 
de benen hebben'. De groepen 1 en 2 kunnen desgewenst extra kilometers maken door de 
route aan te passen. Train bij voorkeur twee keer per week. Beginnende lopers raden we 
aan niet dinsdag én donderdag te trainen, maar bijvoorbeeld dinsdag als opbouw van de 
kilometers en zaterdag bij Trim Apeldoorn om 8 uur of 9 uur voor de conditie. Tegen eind 
november moet je ongeveer 12 kilometer achter elkaar kunnen lopen. 
 
Spelregels 
 Op fietspaden RECHTS lopen, op de openbare weg LINKS lopen. 
 Asselsestraat naar boven RECHTS lopen. 
 Als je de groep verlaat, geef dit dan door aan je trainer: je bent geteld. 
 Iedereen loopt voor eigen risico en op eigen verantwoordelijkheid. 
 Bij twijfel over je gezondheid, neem contact op met je huisarts. 
 Bij twijfel over de haalbaarheid van de 10 mijl, neem contact op met de trainers of de 

coördinator. 
 
Kleding en schoenen 
 Tijdens de avondtrainingen is het VERPLICHT een reflecterend hesje 

of iets vergelijkbaars te dragen i.v.m. zichtbaarheid.     
Zonder ben je niet welkom! 

 Kleed je niet te warm. Dikke trainingspakken of isolerende kleding 
zorgen er o.a. voor dat je de warmte niet kwijt kunt, waardoor je niet lekker loopt. 

 Kleed je ook niet te koud. Speciale kleding die vocht naar buiten transporteert onder 
een ademend looppak is een goede combinatie.  

 Zorg voor droge kleding na het lopen.  
 Ga voor deskundig advies van schoenen en kleding altijd naar een goede speciaalzaak 

op loopgebied. 

Eten en drinken 
Ga je langer lopen dan een uur, neem dan wat te drinken mee voor onderweg, je verliest 
veel vocht. Denk aan wat je eet voor je gaat trainen, een lichte maaltijd of helemaal niets. 
 
Andere groepen en afstanden 
Ook op de dinsdagmorgen is er gelegenheid te trainen voor de 10 mijl. Verder zijn er 
trainingen voor de Acht van Apeldoorn en voor de Asselronde. Zie hiervoor de site van 
Trim Apeldoorn of de facebookpagina. 
 
Inschrijving 10 EM 
Inschrijving vanaf 15 oktober 2016 via www.midwintermarathon.nl 
 
De dag van de 10 mijl 
Zondag 5 februari 2017 verzamelen wij vanaf 10 uur in de door de 
organisatie van de midwintermarathon toegewezen ruimte in Orpheus, 
waar we om 10:45 uur de groepsfoto maken. 
 
Coördinatoren en trainers 
Heb je vragen bel dan één van de hieronder genoemde coördinatoren of raadpleeg je 
trainer. Zij kunnen je wellicht verder helpen. 
 
Jan Veltman   06 2290 0812 (voor de dinsdagmorgen) 
Rob van der Ster   06 3824 3036 (voor de dinsdagavond) 
Jan Hummel   06 2923 6905 (voor de donderdagavond) 
Herman Meerbach  06 5318 5704 (voor de zaterdagmorgen) 
Peter Mooij    06 1714 1435 (voor de Acht van Apeldoorn) 
 
Veel plezier 
De trainers en het bestuur van Trim Apeldoorn wensen je een succesvolle voorbereiding 
op de 10 mijl en veel loopplezier tijdens de trainingen. 
 
 
 
 
 
 


