
   

 

Loop- en alternatieve trainingsvormen 

Door Roel Breugelmans 

 

1) Het theoretisch gedeelte: 
a. De voordelen van het lopen/joggen/alternatieve trainingsvormen 

 

- Lopen is de meest efficiënte manier om hart, bloedvaten en longen in een optimale conditie 

te brengen. Is ook belangrijk tegen gezondheidsrisico’s zoals hoge bloeddruk en overgewicht. 

Het is ook beter meermaals te sporten dan één keer per week een langere periode. 

- Lopen kan je overal en op gelijk welk moment. Zowel binnen als buiten. 

- Lopen is een goedkope sport. 

- Door te lopen in groep verhoog je de sociale contacten. De minder gemotiveerden zullen het 

hopelijk langer volhouden. 

- Tijdens het lopen komen er lichaamseigen stoffen, zoals endorfine en serotonine, vrij. Deze 

stoffen hebben een ontspannende werking op het lichaam, waardoor men zich beter in zijn 

vel gaat voelen. Het heeft een gunstig effect op het zelfvertrouwen en herstelt mee het 

evenwicht tussen geest en lichaam. 

 

b. Praktische tips voor de begeleider 
 

- Zorg ervoor dat je steeds het overzicht bewaart over de groep. 

- Sporters die ziek of gekwetst zijn geweest, minder laten doen of helemaal niet laten 

meedoen. 

- Observatie is enorm belangrijk: 

o Ingrijpen als het tempo te hoog ligt. 

o Bij blessure of krampen onmiddellijk laten wandelen. Je kan beter tijdig stoppen, 

anders vererger je de kwetsuur en blijft ze veel langer aanslepen. 

- Loop zoveel mogelijk op zachte ondergrond. Een Finse piste, hard zand, bosgrond of gras zijn 

ideaal. 

- Elke training is opgebouwd uit drie grote delen: 

o Opwarming: Een tiental minuten wandelen of licht joggen. Als dit gemakkelijk gaat, 

mag je meteen naar lopen gaan.  

o Hoofdgedeelte: De looptraining dat je wil doen of de oefenstof dat je wil geven. 

o Cooling-down: Heel rustig uitjoggen of uitwandelen. 

 



   

2) Het praktische gedeelte 

 
a. Het gewone joggen/lopen 

De evolutie van een beginnend loper begint altijd bij een Start2Run. Dit betekent dat men 

van wandelen stilaan overgaat naar wandelen met lopen tussen en dan verder opbouwt tot 

joggen/lopen aan één stuk (=duurloop). Nadien kan dit dan verder opgebouwd worden naar 

afstanden van 5km-10km… 

Het is heel belangrijk om geleidelijk op te bouwen zodat de sporter niet geblesseerd of 

gedemotiveerd geraakt. 

Voorbeeld: 

- 10’ wandelen - (1’ lopen – 1’ wandelen)x10 – 10’ wandelen 

- 10’ wandelen – 1’ lopen – 1’ wandelen – 2’ lopen – 2’ wandelen – 3’ lopen – 3’ 

wandelen – 10’ wandelen 

- 10’ wandelen – (2’ lopen – 2’ wandelen)x6 – 10’ wandelen 

- … 

Voorbeeldopbouwschemas kan je vinden via site:  

https://www.start-to-run.be/loopschemas/ 

 

Loopvarianten: 

- Herhalingsloop aan zelfde snelheid 

 

Er worden bijvoorbeeld herhalingen gelopen van 25”, dan krijgt men een periode 

wandel(jog)pauze en dan opnieuw 25” lopen aan zelfde tempo. Dit aantal keren 

herhalen. Men moet trachten om steeds dezelfde afstand te halen.  

Men kan gaan variëren in tempo, duur en rustpauze. 

 

- Herhalingsloop over vaste afstand 

 

Vb. Xx300m lopen met 2’ jog/wandel tussen (bv over 100m). Iedereen loopt zijn 

eigen tempo en probeert altijd aan hetzelfde tempo te lopen. Ook de laatste 50-60m 

best niet veel sneller lopen.  

Om het wat gelijk te laten lopen, kan je de eersten de volgende herhalingen 10m 

meer laten en de laatsten 10m minder. Zo blijf je iets gemakkelijker in groep. 

 

- Met negatieve split lopen 

 

Het tweede deel van de afstand wordt sneller gelopen dan de eerste helft. 

https://www.start-to-run.be/loopschemas/


   

Over een afstand van bv 300m de eerste 150m aan een bepaald tempo en dan de 

tweede helft wat sneller. 

 

- In en outs 

 

Afwisselend lopen aan een hoger en lager tempo, bijvoorbeeld in en outs over 120m 

onderverdeeld in 30m snel en 30m ontspannen lopen.  

 

- Samen tot een bepaald punt lopen 

 

Groep blijft samen, één loper loopt vooraan en is de tempomaker, en hij mag vrij het 

tempo aangeven. Vanaf een bepaald punt kan/mag iedereen vrij versnellen. 

Bijvoorbeeld: een 300m waarvan de eerste 240m wordt tempo bepaald door de 

aangeduide loper, ieder blijft erachter tot laatste 60m, daarna mag iedereen vrij 

versnellen.  

Met om de beurt te werken kan iedere deelnemer het tempo eens bepalen over de 

eerste 240m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

b. De alternatieve trainingsvormen 

i. Opwarming (uithouding) 

ii. Kracht-coördinatie-beweeglijkheid 

iii. Snelheid 

iv. Cooling down (Uithouding) 
 

 

i. Opwarming (uithouding) 

 

Algemeen:  

Het doel van de opwarming is je vooral lichamelijk voor te bereiden op een inspanning. De 

lichaamstemperatuur en met name die van de spieren worden verhoogd. Hierdoor zullen er 

allerlei processen die bij het lopen betrokken zijn efficiënter verlopen, waardoor het 

rendement van je training hoger zal zijn. Deze zorgt ook voor de vermindering van kans op 

blessures. 

   

 

Organisatie: 

Deze opwarmings-uithoudings vormen kan je overal doen. Je hebt hier niet veel ruimte voor 

nodig. Het is wel belangrijk om de ruimte goed af te bakenen gebruik makende van lijnen die 

er al zijn, potjes, bomen (wanneer je dit buiten doet)… 

Je kan hier gaan variëren met bijvoorbeeld de oppervlakte van de ruimte. Bij sommige 

oefeningen wordt de oefening moeilijker bij kleinere ruimte of net omgekeerd. Wanneer je 

de focus wil leggen op de uithoudingsfactor kan je gaan spelen met de ruimte en met de 

duur van de oefening. 

Probeer hier ook een opbouw in te steken over de weken heen. Naarmate je dit meer gaat 

doen, gaat de uithouding verbeteren en dan kan je bv stelselmatig de ruimte vergroten of de 

duur verlengen van de verschillende oefeningen. 

 

   

Oefenstof: 

a) Gewoon heel rustig lopen of wandelen. Wanneer je sporters hebt met verschillend 

niveau kan je de groep opsplitsen in een loopgroep en een wandelgroep. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

b) Alternatieve spelvormen: 

 

Omschrijving Organisatie Uitleg oefening/spel 

Synchroon lopen Per 2 
In groep 

Laat de sporters per 2 (of in groepjes) een parcours lopen, 
ze lopen in tegengestelde richting of gespiegeld en moeten 
steeds op dezelfde afstand van elkaar blijven lopen. Door 
kegels te plaatsen hebben ze een hulpmiddel om gelijk te 
blijven als er grotere afstanden worden afgelegd. 
Hoe groter de afstand hoe moeilijker het wordt om gelijk 
te blijven. Controle van tempo is hierbij dus erg belangrijk! 

Tijd en afstand 
inschatten 

Individueel 
Per 2 
In groepjes 

Een begeleider houdt de tijd bij, de sporters moeten deze 
inschatten. 
Er zijn verschillende vormen om dit uit te voeren: 
- Laat 1min lopen, geef dan fluitsignaal en dan moet 
iedereen 1 min later terug op startplaats zijn. Tijd 
eventueel verkorten of verlengen. 
- Schat zelf de tijd in, voorbeeld: loop 3 minuten en kom 
terug op de startplaats. 
- Begeleider laat sporters bepaalde tijd lopen en nadien 
moeten ze inschatten hoeveel afstand ze gelopen hebben. 
- Plaats een aantal groepen aan kegels, deze staan telkens 
op een afstand van vb 50m. Iedereen loopt samen van 
kegel naar kegel in 15sec. Na elke 15 sec fluit de 
begeleider, doel is om steeds gelijk te blijven en telkens 
aan de volgende kegel te zijn.  

Schaduwlopen Per 2 
In groep 

De sporters lopen per 2 (of in groepjes) achter elkaar. De 
voorste van de groep bepaald het parcours dat ze lopen. 
De andere sporters moeten de voorste zo goed mogelijk 
proberen te volgen. 

Lopen op kleine 
oppervlakte 

In groep Laat de sporters in een klein vlak lopen zonder dat ze 
elkaar raken. 
Hoe kleiner het vak, hoe moeilijker om niet te botsen. 
Begin heel rustig te lopen of al wandelend en laat de 
sporters steeds sneller lopen om het moeilijker te maken. 

Voorwerpen tikken Individueel In 1 min moeten de deelnemers zoveel mogelijk 
afgesproken voorwerpen aan tikken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

ii. Kracht-coördinatie-beweeglijkheid 

 

Algemeen: 

Het is heel belangrijk om niet enkel te lopen/wandelen, maar er ook variatie in te steken qua 

bewegingen. Dit omdat het heel belangrijk is om de algemene conditie van de sporter te 

verbeteren en niet enkel de loop/wandelconditie. Deze is heel eentonig en altijd dezelfde 

beweging en spieren die je moet gebruiken. Variatie is goed voor blessurepreventie, zorgt 

voor een aangename afwisseling en zorgt ervoor dat de sporters alert en gemotiveerd 

blijven. 

Daarnaast is het ook belangrijk om de intensiteit en moeilijkheidsgraad van de oefeningen 

stelselmatig op te bouwen. Dat zorgt voor veiligheid, motivatie, blessurepreventie en een 

goed bewegingsgevoel. 

 

Organisatie: 

a) In rijen: 

Afhankelijk van het aantal sporters maak je een aantal rijen met een 4-6 sporters naast 

elkaar. Over een 30-50m laat je de oefening uitvoeren.  

In het terugkeren laat je de sporters lopen/wandelen of je laat een oefening terug doen. 

Zorg er dan wel voor dat je een intensieve oefening afwisselt met een rustigere oefening. 

Of in het heen gaan een beenoefening en het teruggaan een armoefening.  

 

b) In slangvorm: 

Je zet een aantal oefeningen naast elkaar uit over een 30-50m. Oefening 1 doe je heen, 

voor oefening 2 moet je terugkeren, oefening 3 doe je terug in eerste richting… Zo kan je 

op kleine oppervlakte veel oefeningen doen. 

De eerste sporter begint en nadien volgen de andere sporters. Zorg er wel voor dat ze 

elkaar niet in de weg lopen, dus voldoende afstand houden tussen de sporters. 

  

c) Ter plaatse in kring: 

Je zet de sporters in een grote kring. Zorg dat ze voldoende afstand houden, zodat ze de 

oefening goed kunnen uitvoeren. Wissel hier af tussen intensieve oefening en rustige 

oefening of tussen been- en armoefening. 

 

Oefenstof: 

 

Benen: 

 

Omschrijving Uitleg oefening Differentiaties 

Knieheffen Al lopend hef je de knieën op tot een 
hoek van 90° 

 - al wandelend 
 - om de zoveel passen knie heffen 
- al wandelend en met R (L) hand of 
elleboog L (R) knie tikken. 
 + enkel R (L) knie  
 + 2x rechts/2x links 
 + al lopend en met R (L) hand of 
elleboog L (R) knie tikken. 



   

Hakbil Al lopend breng je de hak van de schoen 
naar de bil 

 - al wandelend 
 - om de zoveel passen knie heffen 
 + enkel rechter (linker) knie  
 + 2x rechts/2x links 

Uitvalspas Hef één knie en zet grote pas 
voorwaarts waarbij de voet oner de knie 
blijft. Buig diep door achterste knie en 
kom terug tot stand. Romp blijft recht. 

 - Niet doorbuigen door achterste knie 
 + Na het doorbuigen van de achterste 
knie, de romp draaien naar rechts en 
links. 

Loopsprong 
(éénbenig) 

Je doet een sprong op een been en land 
op hetzelfde been, je trekt het andere 
been onder je door en springt meteen 
door. 

 - Minder verre sprongen 
 + Tweebenige sprongen 

Tenenloop Ga op de tenen staan met de armen 
hoog opwaarts gestrekt en wandel op 
de tenen.  

 - De armen naast het lichaam houden of 
thv het bekken 
 + Hef bij elke stap de knie. Mooi groot 
blijven! 

Sprong op één been Spring voorwaarts op één been. Bij elke 
sprong zorg je dat je even stilstaat. 

 - Elke sprong landen op ander been 
 + Een grotere sprong 
 + Dieper buigen door de knie 
 + Sprong doen in zandbak 

 

Armen: 

Omschrijving Uitleg oefening Differentiaties 

Armen zwaaien 
voorwaarts 

 Al lopend de armen samen voorwaarts 
zwaaien 

 - al wandelend 
 + armen apart zwaaien 
 + één arm voor, andere achterwaarts 
zwaaien 
 + zijwaartse bijtrekpas 
(wandelend/lopend) en armen vw 
zwaaien 

Armen zwaaien 
achterwaarts 

Al lopend de armen samen achterwaarts 
zwaaien 

 - al wandelend 
 + armen apart zwaaien 
 + één arm voor, andere achterwaarts 
zwaaien 
 + zijwaartse bijtrekpas 
(wandelend/lopend) en armen vw 
zwaaien 

Wandelen met 
opgooien bal en 
terug vangen 

Al lopend een lichte bal telkens 
opgooien en terug vangen 

 - Al wandelend - lichtere bal + 
zwaardere bal + met klap in de handen 
tussen 

 

 

 

 



   

Sprongen: 

Omschrijving Uitleg oefening Differentiaties 

Trappen/step Sprongen op trappen/step * Op stappen of lopen, op elke trede 1 
voet plaatsen 
* Elke trede 2 voetcontacten 
* Telkens een trede overslaan, telkens 1 
voet plaatsen 
* Met 2 voeten samen omhoog springen 
* Met 2 voeten samen 2 treden gelijk 
omhoog springen  
* OP 1 voet omhoog springen 
* Step-up: met 1 voet op de trede 
stappen de andere voet bijzetten, de 
eerste voet terug van de trap zetten, de 
andere voet terug van de trap zetten.  
* Wisselsprongen: links op de trede 
zetten, opspringen en voeten wisselen 
zodat rechts op de trede staat 

Zijwaarts springen Met 2 benen zijwaarts over lijn springen  + Met 1 been 
 + Over verhoog zijwaarts springen 

Hoepelspringen Twee sporters staan achter een lijn en 
hebben elk een hoepel. 
De eerste gooit de hoepel voorbij de lijn 
en springt erin. De tweede geeft zijn 
hoepel aan de eerste, deze legt de 
hoepel verder en springt erin. De 
tweede pringt in de vrije hoepel, brengt 
deze over zijn hoofd en geeft deze door 
aan de eerste. Zo gaan ze samen verder. 

 - Werken met 3 hoepels, zo is er altijd 
hoepel vrij om in te staan. 

Kruis springen Leg één band in het midden, één vóór, 
één achter, één links en één rechts. 
Spring met 2 voeten samen van de 
middelste naar voren, terug naar de 
middelste, naar links terug midden, 
rechts... 

 + Op 1 voet springen 

 

 

 

 

 

 



   

iii. Snelheid 

 

Algemeen: 

Het is belangrijk dat je de oefeningen voor de snelheid pas doet wanneer de sporter goed is 

opgewarmd. Dus zeker nooit mee starten! Deze oefeningen ook niet te lang laten duren, 

anders ben je niet meer mee snelheid bezig, maar eerder met weerstand of uithouding. 

Neem ook meer rust tussen de oefeningen dan bij bv een uithoudingsoefening! 

  

Organisatie:  

Afhankelijk van de oefening. 

 

Oefenstof: 

 

Omschrijving Organisatie Uitleg oefening/spel 

Bandendans In groep Leg zoveel banden als er deelnemers zijn willekeurig op 
een speelveld. Laat de deelnemers rustig op het veld 
joggen.  
Bij fluitsignaal moet iedereen zo snel mogelijk in een band 
gaan staan.  
Na elke beurt wordt band weggedaan, wie niet in een 
band kan gaan staan valt uit. -> wel extra opdrachten 
voorzien.  
Of van in het begin één band minder leggen dan het aantal 
deelnemers, degene die niet in een band komt, krijgt punt 
(om ter minste punten halen) of moet een opdracht 
uitvoeren. Hierbij kan iedereen blijven meespelen! 

Ladderloop Individueel 
in groep 

Voor dit spel moet je ladder (of latjes) hebben. Bepaal 
eerst de uitvoering en de tijd van de opdracht.  
Elke deelnemer moet in de tijd proberen zo ver mogelijk in 
de ladder te vorderen. 
Snelle uitvoering is belangrijk! 
 
In groep kan je dit ook doen. Verdeel de sporters over 
twee ladders en laat hen aflossen.  
Hoeveel lengtes kan de groep afleggen in bepaalde tijd of 
hoeveel tijd is er nodig om met de volledige groep de 
opdrachten te volbrengen. Of welke groep komt als eerste 
over de streep na de verschillende opdrachten. 



   

Reactiespelen In groep Enkele vormen: 
 - Reactie op fluitsignaal: Op het fluitsignaal zo snel 
mogelijk een opdracht uitvoeren. De grond tikken, met 
een partner handje klap doen, kort versnellen… 
 - Maak 2 groepen, in elke groep heeft ieder een nummer. 
In het midden van het veld ligt een voorwerp. De 
begeleider roept een nummer, de 2 sporters met deze 
nummer lopen snel naar het midden en proberen het 
voorwerp te nemen en terug naar de groep te lopen.  
 - Reactiestarts: Laat de sporters in verschillende 
uitgangshoudingen plaats nemen. Op het startsignaal (kan 
verschillende vormen hebben: horen, zien, voelen) 
moeten ze zo snel mogelijk reageren en lopen tot een 
bepaald punt.  
° 2 voeten naast elkaar 
° Handen achter de rug 
° Achteruit  
° Op knieën zitten 
° Kleermakerszit 
° Op rug/buik liggen 
° Met ogen gesloten 
° ... 

Voorwerpen tikken Individueel In 20" moeten de sporters zoveel mogelijk afgesproken 
voorwerpen aantikken. 

Kwartetten In groep Zorg voor verschillende voorwerpen (telkens 4stuks). Deze 
worden allemaal in het midden van het speelveld gelegd. 
De teams verzamelen eerst alle voorwerpen uit de 
middencirkel. Dit gaat via aflossing en er mag telkens 1 
voorwerp genomen worden.  
Kan een groep al een kwartet vormen, mag deze apart 
gelegd worden. 
Om andere kwartetten te verzamelen loop je naar de 
andere teams om daar 1 voorwerp te nemen. Per team 
loopt slechts 1 deelnemer tegelijk. 



   

Aflossingen In groep Er bestaan verschillende spelvormen waarbij je dmv een 
aflossingsstok de volgende kan laten vertrekken. 
Enkele vbn: 
 - Pendelaflossing: maak meerdere ploegen en verdeel 
elke ploeg in 2. Elk deel gaat aan een kegel staan. De 
eerste loopt met de stok naar de andere kant waar de 
volgende sporter van de ploeg de stok aanneemt en terug 
loopt. Welke ploeg kan als eerste volledig van plaats 
wisselen?  
 - Keeraflossing: De volledige ploeg staat aan een kant. De 
eerste vertrekt, loopt rond de kegel en wisselt de stok met 
de tweede van de ploeg. Onderweg kunnen er eventueel 
ook opdrachten gegeven worden!  
 - Keeraflossing met 2 keerpunten: Het vertrekpunt is in 
het midden tussen de 2 kegels. Er moet telkens rond de 2 
kegels gelopen worden alvorens er kan worden afgelost.  

 

 

iv. Cooling down (Uithouding) 

 

Idem puntje i. Opwarming (uithouding). Hier kan je eigenlijk hetzelfde doen zoals bij je 

opwarming. Zorg er wel voor dat je voldoende varieert! 

 

 

Opmerking:  

Al de voorgaande oefenstof kan je ook gieten in een ‘Fartlek’. Dit is wandelen of lopen met 

oefeningen in de natuur. 

Je kan dit doen in een park, een bos, groene omgeving… Je kan de groep opsplitsen in een groep die 

gaat lopen en een groep die gaat wandelen. Dit op basis van de fysieke mogelijkheden. 

In beide groepen ga je het lopen of het wandelen afwisselen met oefeningen in de natuur. Daarbij 

kan je bestaande middelen gebruiken die je tegenkomt in de natuur: zitbanken, bomen, hellingen, 

trappen… 

Een aantal voorbeeldoefeningen: 

- In kring 

o De schouders van de buur vasthouden en één been buigen en strekken 

o Op één been staan en de voet van de buur rechts en links tikken 

o … 

- Al stappend of lopend achter elkaar 

o Knie heffen 

o Hakbiloefening 

o Hinken 

o Loopsprongen 

o Treintje maken en de achterste loopt iets sneller naar voren van de groep, al lopend 

naar voren maar dan via slalom tussen de anderen. 



   

o Twee groepen maken en achter elkaar laten wandelen/lopen. De achterste geeft iets 

door naar voren, wanneer de voorste het voorwerp krijgt, loopt deze naar achteren. 

Dit doen tot de eerste terug vooraan staat. 

o … 

- Oefeningen op een heuvel of op helling 

o Snel heuvel op, rustig terug 

o Achteruitlopen op de heuvel 

o Zijwaarts de heuvel oplopen 

o Met geheven knieën de heuvel oplopen 

o … 

- Oefeningen op trappen 

o De trap op- en aflopen of wandelen 

o Per twee treden 

o Tien treden oplopen, tien treden wandelen 

o Twee trappen op, één naar beneden 

o … 

- Op boomstronk of verhoog 

o Met de ogen open/toe over boomstronk stappen/springen. Eventueel via begeleidt 

partner met één hand. 

o Step-up oefeningen doen op boom 

o … 

- Oefeningen met een zitbank 

o Op de bank zitten en met gestrekte benen schaar beweging doen of knieën naar 

borst brengen (biekspieren) 

o Pompen met de handen op de bank (armen) 

o Tricepsoefening (armen) 

o Squatoefening doen door rustig gecontroleerd op de bank te gaan zitten: Voor de 

bank staan, de armen gestrekt voorwaarts en de rug recht. De benen buigen totdat 

het zitvlak de bank raakt en terug rechtkomen. 

o … 

- Oefeningen op gras 

o Paard en ruiter 

o Duosquat 

o Rug-aan-rug squat 

o Arm zwaai oefeningen 

o Haasje over 

o … 

 

Veel succes!! 

Met dank aan de Vlaamse Atletiekliga – Running&Co voor de informatie! 


