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Profiel 
 
Dit is een loopgroep met een vrij rustig tempo. 
De afstanden en trainingsduur zijn vaak wat korter dan bij andere groepen. 
De doelstelling is gezond en sportief bezig zijn in combinatie met gezelligheid. 
  
Wanneer: 

 Elke donderdag 
 Om 19.30 uur 

  
Trainers: 

 René Uijthoven  
  
Doelen: 

 Plezier in het lopen.  
 Opbouw of onderhouden conditie, kracht en lenigheid.  
 Herstel van een blessure. 

  
Trainen naar: 

 Trimlopen van 12 tot 16 km. Eventueel overstap naar snellere groep. 
  
Trainingsvorm: 

 Afwisselend duurloop en gevarieerde training op de weg.  
 Soms in het bos of op de hei. 

  
Afstand: 

 8 tot 10 km. 
  
Trainingsduur: 

 ca. 1.15 uur. 
  
Tempo: 

 7.00 tot 6.20 min/km -- 8,5 tot 9,5 km/u 
  
  
En bloc en eigen tempo  
Het lopen in een groep werkt zeer motiverend en is ook heel gezellig. Daarom lopen we tijdens de training voor 
een deel "en bloc". Een aantal keer wordt er over een bepaalde afstand individueel op eigen tempo gelopen. 
Telkens komt de groep weer bij elkaar. 
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Tempo te hoog?  
Het tempo van de groep en bloc is ongeveer 6.50 min/km. 
Dat ligt tussen 8,5 en 9,0 km/u. 
Met lopers voor wie dit tempo te hoog ligt wordt op verschillende manieren rekening gehouden. 
  
Het inlopen aan het begin van de training, over een afstand van ca. 1 km, gaat altijd in het tempo van de minst 
snelle lopers. Na de warming-up gaan we verder met het eerder aangegeven en-bloc-tempo van ongeveer 6.50 
min/km. Lopers die dit niet bij kunnen houden lopen gewoon hun eigen tempo en laten de groep gaan. Een van 
de trainers blijft altijd bij de minder snelle lopers. De groep zal steeds op bepaalde punten omdraaien en weer 
terugkeren om de achterste lopers op te halen. 
  
Ook worden er routes gelopen met daarin een aantal kleinere ludieke parcourtjes die een aantal keer herhaald 
worden, zodat de minder snelle lopers weer bij de groep kunnen aansluiten. 
  
Opsplitsing in kleinere groepen 
De opkomst is soms heel groot (soms meer dan 20 lopers). Als we voldoende trainers hebben, dan splitsen we 
de groep op in twee of drie kleinere groepen. Elke groep heeft een eigen tempo. 
 

 Tempo 1e groep ca. 6.20 min/km 

 Tempo 2e groep ca. 6.40 min/km 

 Tempo 3e groep ca. 7.00 min/km 
 
Bij elke groep loopt een (assistent)trainer. Bij terugkomst bij het clubgebouw worden nog een paar ronden op 
de baan gelopen, totdat alle groepen weer gearriveerd zijn.  
 

 De 1e groep loopt 3 ronden, waarvan laatste rustig uitlopen. 

 De 2e groep loopt 2 ronden, waarvan laatste rustig uitlopen. 

 De 3e groep loopt 1 ronde, rustig uitlopen. 
 
De trainer die met laatste groep binnenkomt gaat in tegengestelde richting de baan op. Elke loper die hem 
tegenkomt sluit achter hem aan, zodat uiteindelijk de hele groep weer bij elkaar komt. 
 
Een van de voordelen van deze organisatie is dat er langer doorgelopen kan worden en er minder ver 
teruggelopen hoeft te worden om lopers op te halen. Nog een voordeel is, dat een loper zich kan laten 
afzakken naar de vorige groep, mocht het voor die loper toch iets te snel blijken te gaan. 
 
Minimaal tempo  
Om in deze groep mee te kunnen trainen moet je wel tijdens de gehele training minimaal een tempo van 7.00 
min/km kunnen aanhouden. Dat is 8,5 km/uur. 
  
Maximaal tempo 
Als je tempo hoger ligt dan 6.20 min/km, dan ben je eigenlijk te snel voor deze groep en wordt je geadviseerd 
om aan te sluiten bij de loopgroep van Hubert Segers. Zijn groep traint op dezelfde avond en tijd. De minimale 
snelheid in deze groep  is 6.20 min/km en maximaal 5.40 min/km. 
  
Extra training?  
Soms is er in het weekend een extra training als voorbereiding op een trimloop, zoals de Goed Beter Bestloop, 
de Valkenloop of de Grote Beekloop. 
 
Informatie over de komende training(en) 
Van elke training wordt vooraf informatie op internet geplaatst. Informatie zoals de trainingsvorm, afstand, 
tempo, route, organisatie, weersvooruitzichten, enz. Je kunt deze informatie op twee plekken vinden.  
 

1. Op onze website www.avgm.nl  
Onder Sportaanbod – Lopen – Trainingsschema’s.  

2. In onze facebookgroep Loopgroep RUNé. 
 

http://www.avgm.nl/


 

 
3 

 

Om lid te worden van de facebookgroep is het gewenst dat je regelmatig met de loopgroep meetraint. Lid zijn 
zonder aan de trainingen deel te nemen heeft geen toegevoegde waarde.  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 onze website staat het document “Loopgroep René op facebook” en daarin staat alles uitgelegd over hoe 
wij facebook gebruiken en hoe je lid kan worden van onze faceboekgroep. 
 
Elke training is een evenement 
Doordat ik elke training op facebook als een "evenement" invoer, kan elk groepslid met een muisklik aangeven 
of hij wel of niet komt. Dat is niet alleen voor de trainers fijn om van te voren te weten, maar ook voor de 
groepsleden. 
  
Wat gaan we doen? Welke route? 
Zoals hiervoor gezegd, wordt elke training als evenement ingevoerd. In elk evenement zal ik ook aangeven wat 
we gaan doen en welke route we gaan lopen. Dit doe ik d.m.v. van een link naar een van mijn vele routes op 
afstandmeten.nl. 
  
Meelopen met deze groep? 
Om mee te lopen met deze groep moet je lid zijn van onze atletiekvereniging AVGM. Ter introductie mag je 
zonder kosten een paar trainingen meedoen. Voor meer informatie over het lidmaatschap kun je terecht op de 
website van onze vereniging: www.avgm.nl 
 

Ga via het menu naar Vereniging – Lidmaatschap. 
   
 
 

Regels en afspraken 
 

 Loper moet de bovenaan aangegeven afstand en snelheid aankunnen. 
 

 Wees op tijd. 
 Neem een flinke dosis goeie zin en positieve energie mee naar de training 
 Af- en aanmelden voor de training via facebook wordt zeer gewaardeerd. 
 Heb je geen facebook, dan wordt een e-mail met je afmelding zeer gewaardeerd, maar is niet 

verplicht. 
 Breng de trainer op de hoogte van je hardloopdoelen. 
 Geef zelf aan als er (lichamelijke) omstandigheden zijn waar de trainer rekening mee kan houden. 

(blessures, medicijnen, aandoeningen). 
 

 Ga respectvol met elkaar om. 
 Er is ruimte voor individuele verschillen. 
 Geef eerlijk je mening over de training (en de trainer). 
 Geef aan als iets niet duidelijk is. 
 Gevonden voorwerpen afgeven in de kantine van het clubgebouw.  

(bij wedstrijden bij de organisatie van de wedstrijd) 
 

 Volg instructies op tijdens de training. 
 Voer oefeningen naar beste mogelijkheden uit (inzet). 
 Ondersteun elkaar. 

 
 Vraag om advies, informatie als je dat nodig vindt. 
 Wedstrijden loop je in de clubkleding 
 Houd je aan gemaakte afspraken 

 

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.avgm.nl&h=IAQHYMAxF&s=1
http://www.avgm.nl/vereniging/lidmaatschap
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Voor het lopen over de weg gelden de volgende regels.  
 

 We lopen altijd aan de rechterkant van de weg,  
(tenzij de trainer dat anders aangeeft) 

 We lopen nooit breeduit over de weg.  
(we lopen op de rechter helft van de weg) 

 Als er andere verkeersdeelnemers zijn, maken we de groep altijd zo smal mogelijk.  
(twee bij twee of met zijn allen achter elkaar, zulks op aanwijzing van de trainer) 

 We nemen bochten naar links altijd zo ruim mogelijk.  
 We steken een weg altijd recht over en met de hele groep tegelijk en niet eerder dan dat de weg 

helemaal vrij is.  
 De groep volgt de aanwijzingen van de (assistent)trainer op.  
 We waarschuwen elkaar voor andere weggebruikers die ons tegemoetkomen, gaan inhalen of kruizen.  
 We waarschuwen elkaar voor obstakels zoals paaltjes, stoepranden, oneffenheden in de weg, enz.  
 We letten op elkaars veiligheid.  

 
 Als het donker is dan is het dragen van een lichtgevend hesje en/of verlichting verplicht.  
 De trainer en assistent-trainers dragen een hesje met led-verlichting.  
 De trainer neemt altijd een zaklamp mee, om in onvoorziene situaties bij te kunnen schijnen. 

 
 De trainers en assistent-trainers hebben altijd een telefoon bij zich.  
 Er is een lijst gemaakt met telefoonnummers van lopers die ook altijd een telefoon bij zich hebben.  

 
 We gaan samen uit, samen thuis. 
 Achterste lopers worden altijd opgehaald. 
 Niemand verlaat de groep zonder dat te melden.  
 Mocht iemand de training moeten staken en terug moeten gaan naar de club, dan gaat er altijd 

iemand uit de groep mee.  
 

 Tijdens de training heeft iedereen altijd water mee. Ook als het niet zo warm is.  
 Het dragen van oortelefoontjes met muziek is tijdens de training niet toegestaan.  

 

Adviezen 
 

 Pas je leefstijl aan op je hardloop doelen. 
 Bij koorts: stel hardlopen net zoveel dagen uit als het aantal dagen dat je koorts gehad hebt. 
 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). 
 Hou je eigen fysieke gesteldheid (o.a. hartslag) in de gaten. 
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Contactgegevens 
 
 
René Uijthoven  
 

 Telefoon 013-8227400 

 Mobiel  06-51587847 

 E-mail  r.uijthoven@gmail.com 
 
 


