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Opleiding Trainers Trim Apeldoorn (versie 2013) 
 

 

Algemene uitgangspunten: 

 

 Trainingsvormen zijn in de basis onder te verdelen in duurlopen en interval.  

Daarbinnen zijn talloze variaties qua vorm, aanpak en intensiteit te bedenken.  

Ook loopscholing is hierin prima te integreren. 

Onze uitwerkingen zijn dus toepasbaar op alle niveaus binnen Trim (van stevig trainen tot 

speelsere vormen voor langzamere groepen). 

Niveau aanduidingen die we gebruiken: 

1. Actief en snel  (Snelste groep) 

2. Actief en minder snel  

3. Recreatief en snel 

4. Recreatief en langzaam (langzaamste, beginnersgroep en wandelaars) 

 

 Oefeningen hebben we meegenomen in twee categorieën  

 

 Oefeningen die je kort even uitvoert met ‘loopgroepen’ om de groep even tot rust te laten 

komen. 

 Oefeningen die je gebruikt om de oefening zelf (lenigheid, kracht, souplesse), geschikt voor 

de langzamere groepen. 

 

 We zullen steeds een korte toelichting verzorgen aan de aspirant-trainers (at) en dan het direct in 

praktijk brengen. We laten hiervoor de groep van at’s door één van de at’s trainen. Hierbij leggen  

Jan en Lenie de opdrachten uit en sturen zij bij, Herman let op hoe de aspirant-trainers met de 

groep omgaat en stuurt hierop bij. 

 

Deze lesstof is als volgt onderverdeeld: 

 

1. Organisatie van de training (Inlopen, trainen, uitlopen)   15 minuten 

2. Inlopen       10 minuten 

3. Trainen en trainingsvormen     60 minuten   

4. Uitlopen       10 minuten 

5. Oefeningen       10 minuten 

6. Omgaan met blessures of uitvallers tijdens een training  10 minuten 

 

In alle onderdelen wordt aandacht besteed aan groepsaspecten waarmee we al jaren in de praktijk 

worden geconfronteerd. Tips en trucs voor onze nieuwe trainers dus.  
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Ad 1 Organisatie van de training 
 

Een van de vuistregels voor het opbouwen van een training is het beginnen en eindigen met 

respectievelijk een warming-up en cooling-down gecombineerd met rekoefeningen. 

Je bereidt de lopers voor op de lichamelijke inspanningen, zowel fysiek als mentaal. Aan het eind van 

de training laat je de afname van de inspanningen eveneens geleidelijk verlopen door de coolings-

down. 

Als trainer speel je een belangrijke rol in het aanleren en stimuleren tot het doen van deze oefeningen. 

Een warming-up is pas nuttig als je die goed doet en er tijd voor neemt. Wanneer je de oefeningen 

haastig of halfslachtig uitvoert, zorgt dit eerder voor een verhoogde dan voor een verlaagde kans op 

blessures. Het opvoeren van de lichamelijke inspanning vraagt een serieuze voorbereiding. 

 

Uitgaande van een uur trainen (donderdagavond zit op 5 kwartier, meer duurlopen) kan je een 

programma als volgt opzetten: 

 

 Inlopen 10 tot 15 minuten 

 

 rustig lopen (tempo bewust laag houden) gecombineerd met lichte dynamische 

zwaaioefeningen of loopscholingsoefeningen  

 Rekoefeningen  

 Oploopjes / steigerungen (afhankelijk van de groep bepalen of je dit wel of niet doet, wisselen 

in intensiteit is ook belangrijk) 

 

 Training 30 tot 40 minuten 
 

 Wisselende trainingsvormen (duur, interval, combi’s) , waarbij er een opbouw van rustig 

(aansluitend op het inlopen) tot pieken halverwege de training (eventueel meerdere pieken) 

inzit.  
Richting einde van de training weer wat afbouwen: uitlopen. 

 

 Uitlopen 10 tot 15 minuten 
 

 Belang van stretching en andere losmakende oefeningen  

 Oefeningen 

 

In onderstaand overzicht wat suggesties voor bijzondere situaties.  

In de praktijk zul je de fases inlopen, trainen en uitlopen ‘natuurlijk’ in elkaar laten overlopen. 

 

Omstandigheden Inlopen Trainen Uitlopen Opmerkingen 

Normaal snelle groep 10 min. 40 min. 10 min.  

Normaal langzamere groep 5-10 min 30-40 min 10-15 min  

Extreme warmte (>30 graden) 5 min 40 min 10 min Tempo kort, duur wat 

langzamer. 

Extreme kou 5-10 min 45 min 5 min Niet stilstaan, geleidelijk 

overgaan in training 

Ochtend training  10 min  40 min  10 min Ochtend stijfheid, meer 

oefeningen tijdens inlopen. 
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Ad 2 Inlopen (warming-up) 
 

Of je nu snelle groepen of de wat langzamere hebt, het is verstandig om rustig te beginnen. 

In de snellere groepen bestaat de neiging om (te) snel in te lopen omdat zij dat makkelijk aan kunnen, 

in de langzamere groepen ook, maar dan omdat vooral beginners de ervaring missen om rustig aan te 

doen (en er zitten mogelijk mensen in die onder hun niveau lopen en daardoor te snel inlopen). 

 

Wat is een rustig inlooptempo? 

 

Het tempo moet zo laag zijn dat je het gevoel hebt dat je behoorlijk inhoudt. 

Dus NIET “Dit is een lekker tempo”, waarschijnlijk ga je dan al te hard. 

Denk hierbij ook aan de snellere of langzamere starters (vooral ’s morgens). 

 

Hoewel je in alle trimgroepen een warming-up doet verschilt hij heel erg van elkaar. Hoe ouder de 

sporter wordt des te behoedzamer en geleidelijker (en langer) de warming-up dient plaats te vinden.  

Vooral omdat het blessuregevaar groter is bij de ouder wordende spieren (verminderde elasticiteit). 

 

Andere factoren die het inlopen bepalen:  

 

 Tijdstip van de dag: Tijdens de slaap staan veel lichaamsfuncties op een laag pitje. Na het 

ontwaken heeft het lichaam tijd nodig om weer optimaal te presteren (minstens 4 a 5 uur). De 

prestatie neemt in de loop van de dag toe, d.w.z. dat ’s morgens de warming-up langer zal duren. 

 De buitentemperatuur: Bij een hoge buitentemperatuur kan de warming-up korter duren, bij lage 

temperaturen wat langer (denk wel om koud worden door te lang stil te staan) 

 

Losmakende en dynamische oefeningen: 

 

Je start de warming-up met losmakende, dynamische oefeningen (zie serie A blz. 15).  

Alle oefeningen uit serie A kun je een aantal keren herhalen. De oefeningen kun je ook gebruiken ter 

afwisseling binnen het rekkingsgedeelte. 

 

Inloopoefenigen tijdens het inlopen: 

 

 Huppelen, rustig dribbelen en hakken-billen, zijwaartse aansluitpas, met de armen zwaaien (crawl 

voorwaarts, achterwaarts, armen zijwaarts kruis voor/achter. 

 Hinkelen 

 

Inloop spelvormen: 

 

 Tikspelletjes  (voetje van de vloer, televisietikkertje, snij-tikkertje, ………………) 

 

Rekkingsoefeningen: 

 

Zie serie B, C en D…………. (zie blz. 16 t/m 18) 

 

Aanwijzingen bij het rekken: 

 Beweeg langzaam tot de uiterste grens (mag geen pijn doen). 

 Even (5 tot 10 seconden) vasthouden in de uiterste stand. 

 Daarna langzaam ontspannen. 

 Voer alle oefeningen zowel links als rechts uit. Streef daarbij symmetrie na, zonder te forceren.  

 Schud de spieren tussen de oefeningen door steeds even los. 

 Neem de tijd! 
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Tips: 

 

Het inlooptempo kun je wat lager krijgen of houden door: 

 

 Zelf voorop te gaan lopen  

 Een langzame loper voorop te laten lopen 

 De snellere lopers zigzaggend te laten lopen, de langzamere ernaast rechtdoor 

 Snelleren op de plaats wandelpas / hakken-billen / knieheffen totdat de wat langzameren 

bijgekomen zijn en uitgerust. 

 Oefeningen onder het lopen uit te voeren, ‘breken’ het tempo meestal wel 

 Helder te zijn in je uitleg en wat je van de groep verwacht  
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 Warming-Up oefeningen 
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 Warming-Up oefeningen 
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 Warming-Up oefeningen 
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Warming-Up oefeningen
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Cooling-down oefeningen
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Ad 3 Training en Trainingsvormen 

 

Voorbereiding van de hoofdmoot van de training met mogelijke trainingsvormen. 

In de bijlage bij dit hoofdstuk hebben we de diverse mogelijkheden voor de verschillende groepen in 

een overzichtelijk schema gebracht. 

 

 De voorbereiding: 

o Welke trainingsvorm 

o Welke doelgroep 

o Welke route 

 

 Het programma 

o Weet wat je laat uitvoeren 

o Weet waar je het laat uitvoeren 

o Hou de tijd in de gaten en zorg dat je op tijd terugbent 

 

 

1) De voorbereiding 

a) Welke trainingsvormen zijn mogelijk: 

 

i) Interval tempo 

ii) Interval duur 

iii) Interval tempohardheid 

iv) Interval krachttraining 

v) Interval spelprogramma 

 

b) Welke doelgroepen zijn er: 

 

i) Actief en snel 

ii) Actief en minder snel 

iii) Recreatief en snel 

iv) Recreatief en langzaam 

 

c) Welke route kies je: 

 

i) Heuvels 

ii) Mul zand 

iii) Vlak terrein 

iv) Combinatie van bovengenoemde 

 

2) Het programma 

 

 

 

 

Tips:  

 

Vooral voor duurlopen, maar ook voor de wat langere stukken in een training:  

Zoek de juiste plek in de groep. Vooraan kun je het tempo ‘bewaken’, in het midden heb je goed 

overzicht en achterin kun je de mensen die het moeilijk hebben beter beoordelen. 

Hierin variëren (herdershond principe) is het beste als je het aankan. Anders middenin blijven zitten. 
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Uitleggen van opdrachten tijdens het lopen: Loop NAAST de groep, dan ben je goed verstaanbaar 

voor zowel de mensen die voorop lopen als voor hen achterin.   

Belangrijk: Steeds goed kijken naar de trimmers, luisteren naar commentaar en duidelijke 

aanwijzingen geven. 

 

Tijdens duurtraining zijn er de volgende manieren om de groep bij elkaar te houden: 

1. Laat de groep op tijd lopen, bv 5 minuten tempo. Signaal geven, iedereen 3 minuten rust waarbij 

de voorste terugkomen naar de achtersten. 

2. Laat de groep tot een bepaald punt lopen, spreek af dat de voorste terugkomen naar de achterste 

(bij voorkeur in hetzelfde tempo). Dan doen de snelste wat meer. Let op dat de achtersten 

voldoende rust krijgen. 

 

Tempo bewaking. 

Het tempo is goed als 80% van de groep het aankan.  

Er zullen altijd snelleren zijn en mensen die het moeilijk hebben of het niet trekken.  

 

Tips:  

 

Niveauverschil binnen een groep kun je als volgt aanpakken: 

 

 Snellere mensen wat meer laten doen (extra rondje, langer stuk e.d) 

 Parcoursjes uitzoeken (snellere lopen 5 rondjes, langzameren 3 of 4) 

 Tweetallen tegen elkaar in laten lopen en als ze elkaar tegenkomen om laten draaien en terug 

naar het beginpunt. Een snellere trimmer loopt dan meer. 

 Tempo ‘drukken’ door de langzamere (meestal tijdelijk) even voorop te zetten. Vindt niet iedereen 

leuk! Op letten! 

 

Aandachtspunten: 
 

De leeftijden lopen wat op. Hiermee rekening houden i.v.m. de intensiteit van intervallen of het tempo 

bij duurtraining. 

 

Doelgericht trainen: 

 

Tijdens de mini-training trainen we doelgericht over een langere periode. Hier moet je van weten als 

trainer. In de opbouw zit een aanloop in kilometers tot de Kerst, dan even zakken (ook in afstand, 

maar ook in tempo), en dan in januari weer opbouwen.  

Dus je aanpak per week afstemmen op de fase waarin we zitten! 

 

Ad 4 Uitlopen (Cooling-down) 
 

Na afloop van een training laat je de sporters oefeningen doen voor een geleidelijke overgang naar 

ontspanning. 

Een goede cooling-down: 

 

 voorkomt spierpijn 

 zorgt voor een sneller en beter herstel 

 bestaat uit afwisselend rekken en bewegen 

 duurt in totaal minimaal 10 minuten al naar gelang de trainingsintensiteit 

 begint en eindigt met een rustig loop- of dribbelpasje 

 besteed in het rekkingsgedeelte speciale aandacht aan die spiergroepen die extra belast zijn 

(opvragen bij de trimmers!).  (Zie blz. 19 voor Cooling-down oefeningen) 

 

Uitloopoefeningen: 
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 Rustige dribbel, let op tempo, armen langs het lichaam, schouders ontspannen 

 Handen op de rug, ‘wapperen’ 

 Huppeltje, zijwaarts, hakken-billen 

 Stretchen  

 

Tips: 

 

Het uitlooptempo moet rustig zijn. Is soms niet makkelijk, tips:  

 

 Niet te vroeg met uitlopen beginnen EN het duidelijk naar de groep communiceren.  

 Een langzame loper voorop  laten lopen 

 Wandelen tussendoor, achteruitlopen 

 Bij koud en regenachtig weer niet te lang stil staan (Combineer oefeningen met wandelen) 

 

Ad 5 Oefeningen 

 

A) Oefeningen om even tot rust te komen  

 

 Heupen draaien  

 Been voorwaarts, zijwaarts, achterwaarts (heup losmaken) 

 Diverse oefeningen met schouders/ rug 

 

 

B) Overige oefeningen  

 

 Springoefeningen in en om een cirkel 

 De slang (1 persoon probeert de rest van de groep (de slang) op de staart aan te tikken 

 In de put trekken 

 In een cirkel, trimmers nummeren 1 en 2. De 2-en draaien zich om naar buiten, haken in met 

de nrs 1 die naar binnen kijken. 

De 2-en lopen naar buiten, de 1-en naar binnen. LET Op teveel brute kracht. 

 Ratten en raven 

 Hutspotten 

 Heen en weer 30”. Aantal keren onthouden, in de volgende herhaling hetzelfde aantal 

proberen te halen. Totaal 4-5 herhalingen. 

 Krachtoefeningen met tweetallen 

 Oefeningen alleen: 

 ……………… 

 

 

Tips: 

 

Om variatie in de oefeningen te houden: 

 

 Uiteraard goed voorbereiden, oefeningen uit boeken / bladen / centrale trainingen gebruiken 

 De oefeningen van hoofd naar voeten uitvoeren (dan pak je alle spieren / gewrichten op een 

logische volgorde, en neem je automatisch andere oefeningen mee die anders niet aan bod 

komen). 

 

 

Ad 6 Omgaan met blessures en uitvallers tijdens de training 
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In het TRIM2000 document wordt hier ook aandacht aan besteed, hier nog even de hoofdpunten: 

 

 We laten een trimmer (geblesseerd / in de problemen) in principe (*)  nooit alleen achter in het bos  

 In geval van een lichte blessure het zo organiseren dat een andere trimmer met de geblesseerde 

mee terug gaat naar de auto’s. 

 In geval van een ernstiger blessure ZELF bij hem/haar blijven en de groep overdragen aan een 

andere trainer of een ervaren trimmer. 

 

* Bijzondere situatie:  

Er zijn soms trimmers die constant in de verkeerde groep zitten (en willen blijven, ook als het niveau 

te hoog is). Aanspreken heeft niet geholpen, deze categorie kunnen we ‘achterlaten’.  
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        Bijlage: Trainingsvormen 

Bijlage: Voorbeelden van training en vormen 

 

 

Toelichting op het gebruik: 

 

Selecteer in het schema de doelgroep, de groep waarmee je gaat trainen. In het schema zijn de 

groepen van de dinsdagavond als voorbeeld genomen, van snel naar langzaam. 

 

Zoek in de bijbehorende rij naar de trainingsvorm die je voor ogen hebt. Dit kan zijn op basis van je 

eigen inzicht, of b.v. op basis van de periode van het jaar (warm, koude), of de periode van de 

Minimarathon training. 

 

In het bijbehorende vakje vind je een aantal voorbeelden van trainingsvormen voor die specifieke 

groep. Aan de hand van het nummer kun je op de bladzijden daarna meer lezen over deze aanpak en 

krijg je aanvullende tips & trucs. 

 

Van belang is om vooraf na te denken over je programma, de route en de plek die je voor ogen hebt: 

 

 Heuvels 

 Mul zand 

 Vlak terrein (bos of weg) 

 Combinatie van bovengenoemde 

 

Ook zijn er een aantal voorbeelden gemaakt waarbij doelgroepen zijn gecombineerd! 
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                Bijlage: Trainingsvormen 

 

 

Schema: Trainingsvormen en doelgroepen 

 

        

 

         Trainingsvormen 

 

 

Doelgroepen    

Duurtraining Interval duur Interval tempo Loopspellen Spellen 

Groep 1  1. Minitraining 

2.  

 

9. Pad met 5 zijpaden 

10. 

17. Piramideloop  

18. 

25. 

26. 

33. 

34. 

Groep 2 en 3 snel 3. 

4. 

11. Fartlek 

12. 

19. Piramideloop 

20. Koppelloop 

27. Heen en weer 

28. Groep inhalen 

35. Ratten en raven 

36. Cocktailen 

Groep 3 Midden 5. Acht van Apeldoorn 

6. 

13. Pad met 5 zijpaden 

14. 

21. Piramideloop 

22. Fartlek 

29. 21-en 

30. Hutspotten 

37. Krokodil 

38. In de put 

Groep 3 Langzaam en 4 7. 

8. 

15. 

16. 

23. 

24. 

31. ZigZagloop 

32. 

39.  

40. 
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         Bijlage: Trainingsvormen 
 

Oefening 1 (Minitraining): 
 

Duurtraining: Afhankelijk van schema 10-18 km lopen. 

 

Route: Volgens schema. 

 

Uitvoering: Goed inlopen, losmakende oefeningen en de afstand lopen. Vooral letten op de groep bij 

elkaar houden, oversteken van wegen (veiligheid) en gezamenlijk uitlopen.  

 

Programma:  

 Inlopen 10 -15 minuten afhankelijk van weersomstandigheden 

 Duidelijk maken wat er gebeuren gaat en hoe (tempo, route, eventuele bijzonderheden) 

 Aanwijzigingen over route meegeven 

 Verzamelen, onderweg en in ieder geval bij het uitlopen. 

 

Resultaat: Conditieopbouw. 

 

Oefening 5 (Acht van Apeldoorn): 
 

Duurtraining: Afhankelijk van schema 2 – 8 km lopen. 

 

Route: In en om Berg en Bos, soms door de wijk. (geen vooraf vastgelegde routes). 

 

Uitvoering en programma: Voorlopig met één groep. Goed inlopen, losmakende oefeningen en het 

programma voor de training bekend maken. Bij deze training is het van belang om de groep bij elkaar 

te houden zonder de snellere lopers of langzamer lopers te beperken. Aanpak hiervoor is om steeds 

een punt op de route aan te geven waar iedereen omkeert en dan in hetzelfde tempo terugloopt naar de 

achterste loper. Dan weer draaien en de route vervolgen in je eigen tempo.   

 

Resultaat: Conditieopbouw, verlenging loopduur. 

 

Oefening 9 en 13 (kunnen ook met 2 verschillende niveau´s tegelijk gedaan 

worden): 
 

Interval duur: Korte inspanning (20  – 60 sec), korte rust (20  – 60 sec), veel herhalingen (10 – 40). 

 

Route: Vlak terrein op een splitsing, kruising met b.v. 5 op uitkomende paden. 

 

Uitvoering: Uitgaande van 5 uitkomende paden op een splitsing / kruising: Na nummering van de 

paden 1 t/m 5 afstand markeren op ieder pad:  

 

 Strepen of takken op afstanden van resp. 60, 80,100, 120 en 140 meter, of… 

 Per pad het aantal passen laten tellen van resp. 60, 80, 100, 120 en 140 pas (indien iedere pas 

wordt geteld), of …. 

 Per pad aangeven het aantal seconden dat dient te worden gelopen resp. 20 sec, 30 sec, 40 sec, 

1 min. en 1 min. 20 sec 

 

Programma:  

 Vanaf de kruising in tempo naar markeringspunten lopen 

 Naar de kruising toe in dribbel 
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Bijlage: Trainingsvormen 

 

 Aantal loopjes (pad 1 t/m 5) rechtsom 4x uitvoeren 

 

Resultaat: De totale inspanning van de deelnemers zal gelijk zijn door de gelijke tijdsduur van de 

training ondanks het verschil in gelopen afstand en/of intensiteit. 

 

Werken met 2 verschillende niveau´s: 

 

 Groep 1 als eersten laten starten het opgegeven programma laten uitvoeren. 

 Daarna groep 3 laten starten. Stoppen als groep 1 het opgegeven programma heeft uitgevoerd. 

 

Resultaat: De totale inspanning van beide groepen zal gelijk zijn door gelijke tijdsduur van de 

training ondanks het verschil in gelopen afstand. 

 

Oefening 11 en 22 Fartlek 

 
Interval tempo en/of interval duur: Fartlek of vaartspel: Er wordt in een natuurlijke omgeving 

gelopen. In de training wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke variatie van het terrein zoals heuvels, 

bospaden, mul zand, enz. De trainer (of de loper als je allen loopt) bepaalt de lengte en intensiteit van 

de snellere en rustige gedeeltes. De intensiteit is steeds wisselend, vlot, snel, rustig, langzaam en zelfs 

vlot wandeltempo wordt toegepast. 

 

Route: Niet van belang, kan overal, hoewel bos en hei met heuvels de voorkeur genieten. 

 

Uitvoering: De trainer (of de loper als je alleen loopt) bepaalt de lengte en intensiteit van de snellere 

en rustige gedeeltes. De intensiteit is steeds wisselend, vlot, snel, rustig, langzaam en zelfs vlot 

wandeltempo wordt toegepast 

 

Programma: 

 Door de trainer al improviserend in te vullen 

 voorkom dat je overdrijft in tempo en lengte van de intervals 

 let goed op de belasting 

 

Resultaat: Fartlek is vergelijkbaar met intervaltraining aangezien je ook korte snelle stukken hebt die 

afgewisseld worden met wandelen of rustig joggen. Er is wel een duidelijk verschil tussen deze twee, 

er wordt in een natuurlijke omgeving gelopen. In de training kan dan gebruik worden gemaakt van de 

natuurlijke variatie van het terrein zoals heuvels en bospaden. Er is geen van te voren bepaald schema 

dat je moet volgen,  je mag je eigen tempo en schema bepalen aan de hand van je eigen gevoel van 

belastbaarheid (van de groep) op dat moment.  

 

Oefening 17 en 19 Piramideloop 
 

Interval tempo: Opbouw van een korte versnelling, b.v. 1 minuut,  via 1,5 minuut, 2,0 minuut naar 2,5 

minuut (top van de piramide) en dan in weer terug in dezelfde stappen naar 1 minuut. Tussen de 

versnellingen door steeds rust inbouwen (wandelen). 

 

Route: Niet van belang, kan overal. 

 

Uitvoering: Principe van opbouw en afbouw uitleggen, duidelijke instructies dat de snelste lopers bij 

de wat langere duur (2,0 – 2,5 minuut) als ze het stopsignaal krijgen ook teruglopen naar de groep.  

Ook de route goed aangeven. 
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         Bijlage: Trainingsvormen 

 

Programma:  

 Start met kortste duur gevolgd door uitrusten  

 2
e
 niveau van de piramide  

 3
e
 niveau 

 4
e
 niveau is de top (kan je zelf bepalen hoe ver je het laat gaan) 

 Afbouwen in duur 

 tot op het laagste niveau…..  uitdribbelen 

 

Resultaat: Elke deelnemer kan zoveel geven als hij/zij wil. Door de opbouw in de versnellingen 

ontwikkelen de deelnemers wel de tempo-conditie. 

 

Oefening 20 Koppelloop 
 

Interval tempo: Op een circuit van b.v. 400-500 m (rond) lopers om de beurt in versnelling laten 

lopen, afgewisseld met rustig dribbelen. 

 

Route: Kan overal waar een herkenbare route (rondje) beschikbaar is van genoeg lengte. 

 

Uitvoering: Laat tweetallen bepalen wie nummer 1 is en wie nummer 2. De nummers 1 lopen de route 

met de klok mee, de nummers 2 ertegenin. Ze starten tegelijk dribbelend, laag looptempo, en als ze 

elkaar tegenkomen gaan ze in dezelfde looprichting sprintend door. Op het punt waar ze elkaar weer 

tegenkomen: tempo verlagen tot rustige dribbel, doorlopen tot je elkaar weer tegenkomt en sprinten. 

 

Programma:  

 Rondje met elkaar rustig lopen, verkennen, kuilen, takken (route goed loopbaar maken)  

 Start 1
e
 loop van b.v. 2 minuten  

 Uitrusten, oefeningen 

 

 

 2
e
 loop van 4 minuten  

 Rust  

 Laatste loop 2 minuten..  uitdribbelen 

 

Resultaat: Elke deelnemer kan zoveel geven als hij/zij wil. Door het tegen elkaar inlopen loopt 

automatisch de snellere loper meer afstand. 

Goed voor de opbouw van de tempo-conditie. 

 

Oefening 27 Heen en weer 
 

Loopspellen: Op een terrein (rechthoekig) de lopers naar elkaar toe laten lopen, aantikken en weer 

terug naar hun startplek. Dit een aantal keer herhalen met variaties. 

 

Route: Kan overal waar een herkenbare rechthoek (van b.v. 20 bij 50 meter) is. 

 

Uitvoering: Laat de ene helft van de lopers aan de ene lange zijde plaatsnemen en de andere helft er 

tegenover.Het gaat erom dat de lopers naar elkaar toe sprinten, aantikken en weer terug gaan naar hun 

startpositie. Dit b.v. 30 seconden doen en het aantal tikken in de midden (ontmoetingen) tellen.  

 

Programma:  

 Laat de trimmers een maatje zoeken 
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 Een van de maatjes gaat naar de ene kant, de andere er tegenover (aan de lange zijde van 

de rechthoek) 

 Trainer geeft aan dat we 30 seconden sprinten, in het midden aantikken en weer terug: tel 

het aantal tikken 

 Na 30 seconden opvragen hoeveel tikken er zijn geteld 

 In de volgende opdracht weer 30 seconden laten lopen, maar met de opdracht om één keer 

meer elkaar in het midden aan te tikken 

 Eventueel nog een 3
e
 serie met een nieuwe manier van aantikken (op de hurken) en wel 

hetzelfde aantal tikken! 

 

Resultaat: Elke deelnemer kan zoveel geven als hij/zij wil. Door het tegelijk lopen van de teams en de 

uitdaging om meer tikken te tellen ontstaat enige competitie. 

Goed voor de opbouw van de sprintconditie en souplesse (draaien, bukken). 

 

Oefening 28 Groep inhalen 
 

Loopspellen: Op een terrein met een bomengroep de lopers van een groepje (4-5) om de beurt uit de 

groep vooruit laten weglopen, om de bomengroep heen en de eigen groep weer inhalen.  

 

Route: Kan overal waar een herkenbare bomengroep is (niet te groot, loopafstand om de bomengroep 

heen zo´n 100 meter maximaal). 

 

Uitvoering: Lopers in groepjes van 4-5 indelen en een volgnummer geven. Alle lopers gaan heel rustig 

dribbelen om de bomengroep heen. Op aangeven van de trainer gaan de nrs. 1 van elke groep sprinten, 

uit de groep, om de bomen heen en daardoor de groep aan de achterkant weer inhalen. Nr1 tikt nr 2 

aan enzovoort. 

 

Programma:  

 In groepjes indelen  

 Volgnummers regelen 

 Groepjes bij elkaar op de ´startlijn´  

 

 

 RUSTIG dribbelen 

 Signaal geven: nrs 1 opgelet, GAAN 

 Aan het einde rustig uitdribbelen. 

 

Resultaat: Elke deelnemer kan zoveel geven als hij/zij wil. Heel inspannende oefening, zeker als de 

groep net iets te hard dribbelt. 

 

Oefening 29  21-en 
 

Loopspellen: Op een terrein met bomen op verschillende afstanden intervallen naar de bomen toe, De 

bomen zijn genummerd van 1 tot 6. Met een dobbelsteen wordt bepaald naar welke boom je loopt. Het 

spel is afgelopen als je 21 hebt. 

 

Route: Kan overal waar bomen op verschillende afstanden staan zodat de nummering van 1 (dichtbij) 

tot 6 (verder) logisch is.  

 

Uitvoering: Lopers in groepjes van 4-5 indelen. De groep krijgt een dobbelsteen. Iemand in de groep 

gooit met de dobbelsteen en de hele groep loopt naar de betreffende boom. Als de groep terug is bij de 

start opnieuw gooien, optellen bij de vorige stand en naar de bijbehorende boom. Als je precies op 21  
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uitkomt is het klaar. Schiet je door dan weer een gegooid nummer (na het lopen) van de score 

aftrekken. Kan dus lang duren.  

 

Programma:  

 Bomen een nummer geven 

 In groepjes indelen  

 Dobbelsteen geven 

 Groepjes bij elkaar op de ´startlijn´ en uitleg geven  

 Starten ………. (variatie door b.v. naar de boom snel, terug naar de start dribbel) 

 Aan het einde rustig uitdribbelen (als het te lang duurt eerder laten stoppen) 

 

Resultaat: Elke deelnemer kan zoveel geven als hij/zij wil. Heel inspannende oefening, zeker als het 

lang duurt met de dobbelsteen. Eventueel kan een loper een keer niet meelopen naar een boom. 

 

Oefening 30 Hutspotten 
 

Loopspellen: Op een terrein (rechthoekig) groepjes laten overlopen, alleen of als groep. De lopers 

stellen achtereenvolgens voor: aardappel, wortel, ui en jus. Als groep zijn ze de hutspot. 

 

Route: Kan overal waar een herkenbare rechthoek (van b.v. 15 bij 30 meter) is. 

 

Uitvoering: Groepjes van 4 vormen. De ingrediënten  aardappel, wortel, ui en jus aangeven. Spel 

uitleggen: Als de trainer b.v. aardappel roept dan sprinten de aardappels uit elke groep naar de 

overkant, tikken aan en komen terug. De 1
e
 heeft een punt voor zijn team verdiend. Als de trainer 

hutspot roept dan moet de hele groep sprinten. 

 

Programma:  

 Laat de trimmers groepjes van 4 vormen en bij elkaar gaan staan aan de lange zijde  

 Typering toekennen binnen groepjes 

 Spel bekend maken  

 Trainer roept een ingrediënt  …. of hutspot! Wat mee spelen. 

 Einde van het spel op gevoel, spel is intensief! 

 

 

Resultaat: Elke deelnemer kan zoveel geven als hij/zij wil. Doordat team tegen elkaar spelen (punten) 

ontstaat enige competitie. 

Goed voor de opbouw van de sprintconditie en souplesse (draaien, bukken). 

 

 

Oefening 31 ZigZagloop 
 

Loopspellen: Onder een loopje, op de weg of in het bos de lopers achter elkaar laten dribbelen met 

ruimte tussenruimtes. Opdracht aan de achterste: sprint al zigzaggend naar voren. Een aantal keren 

herhalen. 

 

Route: Kan overal waar voldoende breedte op de weg of het pad is om te zigzaggen. 

 

Uitvoering: Lopers achter elkaar laten dribbelen met voldoende ruimte om te zigzaggen. De trainer  

loopt zelf bij de achterste en geeft aan: Gaan. Als de 1
e
 een paar meter weg is kan de volgende. Als 

iedereen geweest is nog 2 of 3 keer herhalen afhankelijk van het niveau. 
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Programma:  

 Laat de trimmers achter elkaar dribbelen (heel rustig tempo) 

 Opdracht uitleggen (nadruk voor de voorste loper: rustig aan!) 

 Voldoende ruimte maken om tussendoor te kunnen zigzaggen 

 Trainer laat de achterste gaan 

 Na voldoende afstand de volgende, en zo verder 

 Einde van het spel op gevoel, spel is intensief! 

 

Resultaat: Elke deelnemer kan zoveel geven als hij/zij wil.  

Goed voor de opbouw van de sprintconditie en bewegelijkheid (zigzaggen). 
 

Oefening 35 ratten en raven 
 

Spellen: Op een terrein (rechthoekig) lopers vanuit het midden elkaar proberen te tikken. Op de 

middellijn staan links en recht een rat en een raaf. De trainer roept een dierennaam en die moet tikken. 

De ander moet vluchten. 

 

Route: Kan overal waar een herkenbare rechthoek (van b.v. 15 bij 30 meter) is. 

 

Uitvoering: Zoek een maatje, wie is de rat, wie is de raaf? Op de middenlijn de raven rechts en de 

ratten links (of andersom). Wel met enige tussenruimte (bv 1 m). De trainer roept een dierennaam (kan 

hij/zij wat mee spelen: Rrrrrrrr otterdam, Rrrrrr aven. Het genoemde dier moet de ander proberen te 

tikken tot de achterlijn van de rechthoek. Terug naar het midden en een aantal keer herhalen. 

 

Programma:  

 Rechthoek uitzetten / aangeven, middenlijn aantekenen. 

 Tweetallen vormen en laten kiezen wie de rat en wie de raaf is. 

 Opstellen rond de middenlijn (1 meter afstand), ratten links, raven rechts. 

 Spel uitleggen 

 Opgelet; RRRRRRRRR atten. 

 Terugdribbelen of wandelen. 

 Herhalen 

 Einde van het spel op gevoel, spel is intensief! 

 

 

Resultaat: Elke deelnemer kan zoveel geven als hij/zij wil. Doordat er getikt moet worden wordt je 

wel uitgedaagd. 

Goed voor de opbouw van de sprintconditie en reactievermogen. 
 

Oefening 36 Cocktailen (variant op Hutspotten) 
 

Spellen: Op een terrein (rechthoekig) groepjes laten overlopen, alleen of als groep. De lopers stellen 

achtereenvolgens voor: rum, wodka, cola, en ijsklont. Als groep zijn ze een COCKTAIL.. 

 

Route: Kan overal waar een herkenbare rechthoek (van b.v. 15 bij 30 meter) is. 

 

Uitvoering: Groepjes van 4 vormen. De ingrediënten  rum, wodka, cola, en ijsklont aangeven. Spel 

uitleggen: Als de trainer b.v. rum  roept dan sprinten de rummers uit elke groep naar de overkant, 

tikken aan en komen terug. De 1
e
 heeft een punt voor zijn team verdiend. Als de trainer COCKTAIL 

roept dan moet de hele groep sprinten. 
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Programma:  

 Laat de trimmers groepjes van 4 vormen en bij elkaar gaan staan aan de lange zijde  

 Typering toekennen binnen groepjes 

 Spel bekend maken  

 Trainer roept een ingrediënt  …. of COCKTAIL! Wat mee spelen. 

 Einde van het spel op gevoel, spel is intensief! 

 

Resultaat: Elke deelnemer kan zoveel geven als hij/zij wil. Doordat team tegen elkaar spelen (punten) 

ontstaat enige competitie. 

Goed voor de opbouw van de sprintconditie en souplesse (draaien, bukken). 
 

Oefening 37 Krokodil 
 

Spellen: Op een open plek met wat ruimte groepjes van 6-8 een krokodil laten spelen. De groep staat 

achter elkaar en houdt elkaar bij het middel vast. Eén loper van de groep staat tegenover zijn eigen 

groep. Hij/zij moet proberen de laatste van de groep op de schouders te tikken (deze laatste staat voor 

de staart van de krokodil). Je raadt het al, deze staat niet stil maar beweegt en is bijna niet te tikken. 

 

Route: Kan overal waar een redelijk ruime plek is. 

 

Uitvoering: Groepjes van 6-8 vormen. Achterelkaar plaatsen behalve 1 tikker. De voorste van de 

groep (bek van de krokodil) mag zijn armen spreiden om het de tikker moeilijk te maken. De tikker 

moet proberen de staart van de krokodil (achterste in de groep) aan te tikken op de schouder. Als 

aangetikt, doorschuiven: Staart komt naar voren en is tikker; Tikker gaat in de groep als voorste (de 

kop). Als tikken moeilijk gaat of lang duurt: doorschuiven. 

 

Programma:  

 Groepen van 6-8 laten vormen 

 Zoek een ruime plek en opstellen: 1 tikker voor de groep die achter elkaar staan. 

 Opdracht uitleggen: let op ogen, neus, niet vastpakken…….. 

 Start: let er op dat als het te lang duurt er doorgeschoven wordt. 

 Einde van het spel als iedereen tikker is geweest. Spel is intensief! 

 

Resultaat: Elke deelnemer kan zoveel geven als hij/zij wil. Erg intensief.  

Goed voor de opbouw van de kracht, bewegelijkheid en reactievermogen. 
 

          

Oefening 38 In de put 
 

Spellen: Op een open plek met wat ruimte een grote cirkel (doorsnede 1,5 tot 2m) op de grond 

tekenen. De groep staat eromheen, geeft elkaar een hand en probeert elkaar de put in te trekken. In de 

put: Uit het spel. De groep wordt steeds kleiner. Kleinere cirkel maken als nodig. 

 

Route: Kan overal waar een redelijk ruime plek is. 

 

Uitvoering: Grote cirkel tekenen (afhankelijk van de grootte van de groep). Lopers eromheen laten 

plaatsnemen, elkaar de hand geven en op aangeven van de trainer gaan trekken (de put in trekken).  

In de put getrokken betekent aan de kant (eventueel wat dribbelen als het koud is). Als de groep te 

klein wordt de cirkel aanpassen. 

 

Programma:  

 Cirkel trekken  
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 Lopers erom heen laten plaatsnemen 

 Uitleg spel 

 Geef elkaar een hand en begin te trekken op mijn teken! 

 GO: Opletten wie er in de put zit (eroverheen springen mag) 

 In de put: uit het spel 

 Eventueel kleinere put / cirkel 

 De laatste wint. 

 

Resultaat: Elke deelnemer kan zoveel geven als hij/zij wil. Kan zich als het teveel wordt erin laten 

trekken. Erg intensief. Letten op beheersing en onbesuisdheid. 

Goed voor de opbouw van de kracht, bewegelijkheid en reactievermogen. 

 

            

          

Estafette-vormen: 

 

 Vanuit stilstand 

 

 Rijtje lopers. Voorste naar punt X, tikt nr 2 aan etc. 2 groepen tegen elkaar. 

 Speelsere vormen: De boer….., ipv lopen hinkelen, ipv staand vanuit zit, ….. Roei-

wedstrijd, stokje doorgeven (bovenlangs, onderlangs, groep beweegt naar achteren) 

 2-tallen maken. Nr 1 loopt linksom, nr 2 rechtsom een parcours. Bij tegenkomen een 

oefening doen en dan door. 

 Variatie: Snelheid eerste deel (tot elkaar tegenkomen is rustig), daarna versnellen 

 21-en 

 Koppelloop: 1 loper loopt een parcours (400-600m), de ander dribbelt rustig op de 

plaats en zo wissel je tempo af met rust. 

 

 Lopend 

 

 Achter elkaar lopen, achterste sprint naar voren, groep loopt heel rustig 

 Idem, laatste zigzagt door de groep heen naar voren (let op tussenafstanden) 

 Groep is verdeeld in subgroepjes van 5 man, lopers zijn genummerd. Groep loopt om 

een bosje heen en nr 1 van elk subgroepje rent weg uit de groep, om het bosje heen en 

haalt de groep weer in, tikt nr 2 van zijn subgroep aan etc. (ZWAAR) 

 Ins-and-outs: 15 minuten wisselende tempo’s en wisselende lengtes.  

Vb: De groep loopt 15 minuten door het bos. De voorste loper geeft bij iedere splitsing 

de weg aan. Tempowisseling (tempo of rustig) bij elke splitsing of zijweg). 

 Piramideloop (1,2,3,2,1 minuut snel, tussendoor 0.30 tot 1,50 min rust) 

 Lantaarnpaaltjes / bomen lopen: afwisselend rustig en tempo  

 Wagenwielestafette: Zet lopers in de vorm van spaken van een wagenwiel en laat 

nummeren. Laat de nummers van de spaken van positie wisselen (rechtsom) 

 Achtje lopen, zodra een loper er genoeg van heeft doet hij alleen een gedeelte 

 De helft van de groep bv 15 sec rustig vooruit laten dribbelen, daarna de andere helft 

op tempo weer laten aansluiten. Wisselen. 

 Fartlek of vaartspel: Er wordt in een natuurlijke omgeving gelopen. In de training 

wordt gebruik gemaakt van de natuurlijke variatie van het terrein zoals heuvels, 

bospaden, mul zand, enz. De trainer (of de loper als je allen loopt) bepaalt de lengte en 

intensiteit van de snellere en rustige gedeeltes. De intensiteit is steeds wisselend, vlot, 

snel, rustig, langzaam en zelfs vlot wandeltempo wordt toegepast. 
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Het beleid van Trim Apeldoorn staat op de site: http://www.trim-apeldoorn.nl/wp-
content/TRIM2000-versie-20131.pdf 
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