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ATLETIEKVERENIGING 

GENERAAL MICHAËLIS BEST 
 

 

Aangesloten bij de K.N.A.U. www.avgm.nl  

Regels & afspraken in de loopgroep 

Profiel: Loopgroep 2 
Donderdag  19:30 u 
Afstand  9-11 km  
Snelheid  9-10 km/u  
  6.5 - 6 min/km 
 

Trainer: 
Hubert Segers hseg11@gmail.com 0613815316 

Regels en afspraken: 

 Loper moet bovenstaand profiel aan kunnen 

 Ben op tijd  

 Bezoek regelmatig de website van de club voor up to date informatie (Sportaanbod, Lopen, 

Trainingschema’s) 

 Ga respectvol met elkaar om 

 Altijd rechts lopen 

 Er is ruimte voor individuele verschillen 

 Volg instructies op tijdens de training 

 Waarschuw elkaar voor obstakels 

 Loop 2 aan 2 (vooral op fietspaden en buiten bebouwde kom) 

 Oversteken van weg/kruising doen we als hele groep 

 Voer oefeningen naar beste mogelijkheden uit (inzet) 

 Ondersteun elkaar 

 Loper geeft zelf aan als er (lichamelijke) omstandigheden zijn waar rekening mee gehouden kan worden 

(blessures, medicijnen, aandoeningen) 

 Afmelden voor de training wordt zeer gewaardeerd maar is niet verplicht 

 Samen uit, samen thuis 

 Achterste lopers worden opgehaald 

 Breng de trainer op de hoogte van je hardloop doelen 

 Draag in het donker altijd reflecterende kleding en/of verlichting 

 Gevonden voorwerpen afgeven in de kantine van het clubgebouw (Bij wedstrijden bij de organisatie van de 

wedstrijd) 

 Geef eerlijk je mening over de training (en de trainer) 

 Geef aan als iets niet duidelijk is 

 Vraag om advies, informatie als je dat nodig vindt 

 Houd je eigen fysieke gesteldheid (o.a. hartslag) in de gaten 

 Als je tijdens de training niet meer verder kunt/wilt lopen, meld je dan af bij de trainer 

 Neem een flinke dosis goeie zin en positieve energie mee naar de training 

 Wedstrijden loop je in de clubkleding 

 Geen muziek tijdens de training (MP3 speler) of actief gebruik maken van je mobile telefoon 

 Bij koorts: stel hardlopen net zoveel dagen uit als het aantal dagen dat je koorts gehad hebt 

 Houd je aan gemaakte afspraken 

 

Advies: 

 Denk aan onze sponsoren bij je aankopen (kan eenvoudig via onze website) 

 Pas je leefstijl aan op je hardloop doelen 

 Kom met de fiets naar de training (heb je al een leuke warming up en cooling down) 

 Doe ook oefeningen in eigen tijd (vooral core stability, buik en rug) 

 Heb je nog toevoegingen, opmerkingen op de lijst, geef die dan s.v.p. door 

mailto:hseg11@gmail.com

