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Inleiding 
Op 7 februari 2012 heb ik op facebook een groep aangemaakt onder de naam “Loopgroep RUNé”, 
met het doel om meer uit het contact met mijn lopers te halen. Ik ben op het idee gekomen nadat ik 
een workshop social media had gevolgd tijdens de looptrainersdag van de Atletiekunie in 2011. In 
deze workshop hebben de deelnemers gezien wat facebook kan toevoegen aan je trainingen en aan 
het contact met je lopers en tussen de lopers onderling. 
 
De facebookgroep biedt mij en mijn lopers de volgende handige toepassingen: 
 

 Aankondiging van de komende training in de vorm van een groepsevenement. 

 De lopers kunnen zich vervolgens met een klik op een knop aanmelden of afmelden voor de 
training (handig voor zowel de trainer als de lopers). 

 Informatie verstrekken over de komende training (trainingsvorm, route, afstand, 
weersomstandigheden, bijzonderheden). 

 Last-minute informatie doorgeven, zoals een afgelasting van de training.  

 Tussen de trainingen door feedback geven en krijgen op de trainingen. 

 Groepsleden wisselen onderling ervaringen en adviezen uit op het gebied van lopen, 
materiaal, voeding. 

 Mededelingen en updates komen vaak sneller aan dan via de mail.  
Veel lopers gebruiken namelijk een facebook app op hun telefoon. 

 Mededelingen komen bij iedereen aan.  
Mededelingen tijdens de training niet (niet bij de afwezigen). 

 Deelnemers die een periode moeten afhaken vanwege een blessure of ziekte blijven 
betrokken bij de groep en vice versa.  
Lopers blijven hierdoor langer gemotiveerd om bij de groep terug te komen en bij de 
vereniging te blijven! 
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 Nieuwe deelnemers leren de namen van iedereen veel sneller, want van iedereen is de naam 
en een profielfoto in een mooi overzicht te zien (letterlijk een facebook dus). 
En andersom geldt dat ook. Bestaande lopers leren nieuwe lopers sneller bij de naam.  

 Lopers kunnen snel en effectief met elkaar afspraken maken buiten de training om. 

 De trainer kan de resultaten van testlopen plaatsen.  

 Foto’s en video’s van de groep kunnen in een groepsalbum geplaatst worden. 

 Lief en leed kan gedeeld worden (naar behoefte). 
 
Als je regelmatig met deze loopgroep meetraint, kan het dus zinvol zijn om lid te worden van de 
facebookgroep. Maar het is uiteraard geen must.  

Informatie zowel op facebook als op de website 

De belangrijkste informatie, zoals  de komende training(en), de route, de afstand, het tempo, 
trainingsschema’s en mededelingen, wordt zowel op facebook als op de website geplaatst.  
 
Ga hiervoor naar www.avgm.nl.  
Vervolgens via het menu naar Sportaanbod – Lopen – Trainingschema’s.  
Hier vind je informatie van verschillende loopgroepen.  
Alles wat over deze loopgroep gaat begint met “Loopgroep René “. 
 
Als er belangrijke mededelingen zijn, dan worden deze nooit alleen op facebook gezet, maar ook op 
de website geplaatst of gemaild. 
 
Dus als je met deze loopgroep meetraint,  maar geen lid van de facebookgroep wil worden of zelfs 
helemaal niet op facebook wil gaan, dan kan je dus ook terecht op onze website. 
 
Als je niet of niet meer met deze loopgroep meetraint, dan heeft het geen zin om van de 
facebookgroep lid te worden respectievelijk lid te blijven. Mensen die spontaan een keer willen 
meetrainen, kunnen op de website zien wat er op het programma staat.  
Informatie over de trainingstijden van alle loopgroepen van AVGM kan je vinden via het menu 
Sportaanbod – Lopen – Trainingstijden 

De facebookgroep is een besloten groep. Dus alles wat je in de facebookgroep ziet staan of zelf 
plaatst, is alleen te zien door de groepsleden.  

Om lid te worden van de facebookgroep is het niet nodig om met de beheerder van de 
facebookgroep (met mij in dit geval) ‘bevriend’ te zijn binnen facebook. 

Ben je een nieuw GM-lid of kom je van een andere loopgroep en wil je een paar keer komen 
meetrainen om te kijken of deze loopgroep iets voor je is, meld je dan aan voor deze facebookgroep! 

Op de volgende bladzijden wordt uitgelegd hoe je lid kan worden van de facebookgroep. 

 

René Uijthoven 
Looptrainer AVGM 

 

  

http://www.avgm.nl/
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Registreren bij facebook 
 
Als je al toegang tot facebook hebt, dan kan je doorgaan naar het volgende hoofdstuk  Lid worden 
van Loopgroep RUNé. 
 
Als je nog geen toegang tot facebook hebt, dan moet je je eerst registreren via de website van 
facebook: www.facebook.com. Registreren is gratis. 

 
 
Als je nieuw bent op facebook, dan is het handig om te weten wat de betekenis is van de drie 
symbolen naast het woord facebook (links boven, zie afbeelding). 
 

 
 
Deze symbolen kunnen voorzien zijn van een wit getal in een rood rechthoekje. 
Het getal geeft het aantal berichten of meldingen aan die je nog niet gelezen hebt.  
 

 Bij het eerste symbool gaat het om zogenaamde vriendschapsverzoeken. 

 Bij het tweede symbool gaat het om binnengekomen privé-berichten. 

 Bij het derde symbool gaat het om binnengekomen meldingen. 
 
Door op zo’n symbool te klikken krijg je de meldingen of berichten te zien. 
Als je in dit voorbeeld op het derde symbool klikt, dan krijg je het volgende te zien. 

www.facebook.com
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Klik op de melding (zie rode pijl in de afbeelding). 
Vervolgens spring je naar je “tijdlijn”, naar de plek waar een bericht voor jou is achtergelaten. 
 
Voor uitgebreide uitleg over facebook ga je naar de website www.facebook.com/help 
 
 
Nog een tip 
In facebook is het standaard ingesteld dat je van alle meldingen en berichten ook een e-mail 
opgestuurd krijgt. Dat kan handig zijn (als je niet vaak op facebook zit), maar de meeste mensen 
vinden dat hinderlijk. Deze instelling kan je zo aanpassen, dat je geen e-mail meer ontvangt. 
 
1. Klik rechtsboven in de blauwe facebook-balk op het tandwieltje en klik op Instellingen. 

 

 
 

2. Klik dan links op “Meldingen” en dan rechts op “E-mailadres”. 
 

3. Selecteer vervolgens de derde optie: “Alleen meldingen over je account, beveiliging en privacy”. 
 

4. Dan volgt de melding  “Alle overige meldingen uitschakelen?”.  
Klik dan op Uitschakelen. 

 
 
  

http://www.facebook.com/help/
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Lid worden van Loopgroep RUNé 
 
Train je regelmatig met onze loopgroep of wil je eens komen kennismaken, wordt dan lid van onze 
facebookgroep. In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe dat in zijn werk gaat. 
 
1. Meld je aan bij facebook. 

Links boven zie je het volgende: 
 

 
 

2. Klik in het witte vak met "Zoek naar mensen, plaatsen en dingen". 
 

3. Tik de volgende tekst in: loopgroep rune 
Zie volgende afbeelding. 
 

 
 

4. Klik onder het woord Groepen op "Loopgroep RUNé" 
De volgende pagina verschijnt (de foto’s van de leden kunnen afwijken). 
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5. Klik rechts boven op de knop "Lid worden" (in de vorige afbeelding rood gemarkeerd). 

 

 
 
De knop "Lid worden" verandert in de volgende knop: 
 

 
 

6. Nadat je op de knop “Lid worden” hebt geklikt, wordt er een verzoek verstuurd naar de 
beheerder van de groep (dat ben ik) om je toe te voegen aan de groep. 
Zodra dit verzoek door de beheerder is uitgevoerd krijg je daarvan bericht en ben je lid van de 
groep. 
 

7. Om in facebook naar de pagina van deze groep te gaan, klik je linksboven op het woord  
facebook. Vervolgens zie je aan de linkerkant (onder het woord GROEPEN) Loopgroep RUNé 
staan (zie afbeelding) 
 

 
 
Klik op Loopgroep RUNé om naar de pagina van onze loopgroep te gaan. 

 

Het werkt nu verder als volgt: 
 

1. Van elke training maak ik in facebook een "Evenement".  
 

2. Je krijgt hiervan in facebook een bericht (onder het wereldbolletje) 
 

 
 

3. Open het bericht door op het wereldbolletje te klikken en vervolgens op het bericht te klikken. 
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4. Vervolgens ga je naar het groepsevenement van de training. 

Je kunt hier lezen wat we gaan doen in de training: de trainingsvorm, de afstand, het tempo, de 
route en het weerbericht. Ook kan je zien wie er allemaal wel en niet komen. 
 

5. Klik op de knop "Deelnemen" om aan te geven dat je naar de training komt. 
Je kan ook aangeven dat je misschien komt of niet komt. Zie afbeelding. 
 

 
 

 
De informatie over de training kan je ook vinden op onze website avgm.nl: 
 

informatie over de komende training 
 
Je vindt er informatie van verschillende loopgroepen, maar alles van mijn loopgroep begint met 
"Loopgroep René". 
 

René Uijthoven 
4-2-2014 

http://www.avgm.nl/sportaanbod/lopen/trainingsschemas

