
Trainingsoefeningen SVDU Februari 2021 Henny v/d Schilden 

Beste SVDU’ers, 

Het is alweer een tijdje geleden dat wij als groep hebben kunnen trainen bij de SVDU. Ik weet ook 

niet of de groep die regelmatig trainde bij de club ook nog wel voor zichzelf aan het trainen is. Ik lees 

hier en daar wel eens iets op Facebook en Strava maar dat is hoofdzakelijk gebaseerd op het lopen 

van een duurloop. Daarom leek het mij een goed idee om jullie een simpele trainingsoefening aan te 

bieden die je gemakkelijk individueel kunt uitoefenen. Ik heb de trainingsoefening zo gemaakt dat je 

deze kunt doen als je de afgelopen tijd weinig aan sport hebt gedaan, maar ook als je lekker hebt 

doorgetraind.  

Zorg ervoor dat je op een goede zachte ondergrond loopt zoals een grasveld of in een bos. Is dat niet 

mogelijk kan dat natuurlijk ook op de straat maar zorg dan voor goede schoenen. Daarmee voorkom 

je een scheenbeenontsteking.  

 

Oefening 1: Deze oefening is voor personen die niet veel meer getraind hebben! 

Warming-up: benodigdheden zijn een klokje 

Loop jezelf warm met een lichte dribbelpas gepaard gaande van enkele oefeningen. 

Doe dit 10 minuten want dan ben je lekker warm en kan je aan de slag. 

Oefeningen zijn huppelen, armen voor en achter zwaaien, kort knie heffen en hakkentikken, zijwaarts 

huppen et gebruik van de armen daarbij, en voor en achter kruisen. Wissel de oefeningen regelmatig 

af met een stukje wandelen. 

Dan gaat het volgende gebeuren 

Ga 1 minuut hardlopen in een rustig tempo (joggen). Na deze minuut ga je 1 minuut ga je wandelen 

in een stevige pas. Herhaal deze oefening 12 x. 

Dan ben je dus 12 keer in een rustige pas aan het hardlopen (joggen en 12 minuten aan het 

wandelen. Wanneer je dit 2 a 3 keer per week doet kan je over stappen naar de volgende oefening 

 

Oefening 2 – Deze oefening is voor personen die wat meer getraind hebben! 

Warming-up: benodigdheden zijn een klokje 

Loop je zelf warm met een lichte dribbelpas gepaard gaande van enkele oefeningen. 

Doe dit 10 minuten want dan ben je lekker warm en kan je aan de slag. 

Oefeningen zijn huppelen, armen voor en achter zwaaien, kort knie heffen en hakkentikken, zijwaarts 

huppen et gebruik van de armen daarbij, en voor en achter kruisen. Wissel de oefeningen regelmatig 

af met een stukje wandelen. 

Training: Ga 30 seconden dribbelen in een rustig tempo. Vervolgens ga je 30 seconden in een hoog 

tempo lopen (op 80%) en als laatste ga je 30 seconden wandelen. Ook dit herhaal je 12 x. 

Dan ben je 6 minuten aan het dribbelen. Zes minuten op tempo aan het lopen. Zes minuten aan het 

wandelen. 

Loop na beide trainingen nog wel een minuut of 5 rustig uit. 

 

Veel succes en ik hoop jullie snel weer bij de SVDU te kunnen trainen, samen met Jesse en Marcel! 

Groeten van de trainer Henny van der Schilden 


