
WEEKSCHEMA NIVEAUGROEP 3 VP2

Periode Trainingsoptie 1 Maandag Woensdag Zaterdag

Trainingsoptie 2 Dinsdag Donderdag Zaterdag

Week TR1 TR2 TR3 Evenement

31/5 - 1/5 2/6 - 3/6 5/6

22

      Intensieve interval                                  

15 min inlopen - 5 min korte 

versnellingen - warming-up - 

Heuveltraining, kies 1 of meerdere 

heuvels uit en loop in tempo en rustig 

naar beneden (circa 30 - 40 min) - 15 

min uitlopen - cooling down

         Intensieve interval  - kort                                                   

10 min inlopen - warming up- 4x 400m - 2 x 

800m - 4x 400m (waarbij de eerste 400m en de 

800m zelfde tempo zijn, de laatste serie 400m 

mag iets sneller - uitlopen - cooling down 

   Duurtraining                   

Duurloop van circa 15 km 

(ZONE 2/ max 10 km p/u) 

7/6 - 8/6 9/6 - 10/6 12/6

23

  Extensieve interval                                      

10 min inlopen - warming-up - 5x 4min 

versnellen (zone 3) 2 min rust - 10 min 

uitlopen - cooling down

  Extensieve interval - lang                                                

10 min inlopen - warming-up -  3 of 4 x 1200m  

met 400m rust  - 10 min uitlopen -                      

cooling down         

   Duurtraining                   

Duurloop van circa 15 km 

(ZONE 2/ max 10 km p/u) 

14/6 - 15/6 16/6 - 17/6 19/6

24

  Intensieve interval                                  

15 min inlopen -  warming-up - 

wisselende intervallen naar keuze of een 

TABATA of HITT training (check Youtube 

of vraag je trainer) - 15 min uitlopen - 

cooling down

  Intensieve interval - lang                                                

10 min inlopen - warming-up -  5x 1000m, 

iedere km doe je iets sneller dan de vorige (tip 

start niet te snel) met 400m rust  - 10 min 

uitlopen - cooling down         

   Duurtraining                   

Duurloop van circa 15 km 

(ZONE 2/ max 10 km p/u) 

AV Veluwe op Pad (onder 

voorbehoud)

21/6 - 22/6 23/6 - 24/6 26/6

25

  Extensieve interval                                         

10 min inlopen- warming-up - 2 min - 

4min -  6min - 4 min - 2 min versnellen 

zone 3 pauze 2 min - 10 min uitlopen - 

cooling down

   Extensieve interval kort                                      

10 min inlopen - warming-up -3 of 4x 200m-

300m-400m-300m-200m versnellen 100m 

pauze - 10 min uitlopen - cooling down

   Duurtraining                   

Duurloop van circa 15 km 

(ZONE 2/ max 10 km p/u) 

28/6 - 29/6 30/6 - 1/7 3/7

26

 Intensieve interval                                 10 

min inlopen - 20 x 1 min versnellen 

(zone 4) pauze 1 min - 10 min uitlopen - 

cooling down

      Intensieve interval kort                                        

10 min inlopen - warming-up - keuze van de 

groep of trainer - 10 min uitlopen - cooling 

down

   Duurtraining                   

Duurloop van circa 15 km 

(ZONE 2/ max 10 km p/u) 

(andere dagen kunnen ook in 

de Corona periode, hou wel 

gemiddeld 1 rustdag tussen 

de trainingen aan)

Notitie van de trainer: Deze periode is de 

wedstrijdperiode  en kenmerkt zich door 

duurlopen, extensieve interval afgewisseld met 

intensieve interval en nadruk op corestability en 

loopscholing. Alle trainingen kunnen in deze 

periode zowel alleen, samen of met een 

loopgroepje worden uitgevoerd. Wees creatief in 

je route. Tip: loop naar plekken die je zelf leuk 


