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HOE je iets brengt is als looptrainer bijna nog 
belangrijker dan WAT je brengt. Want lopers komen 
niet alleen naar de training om iets nieuws te leren en 
voor hun conditie, maar ook voor de gezelligheid.  
 
Stel bij het voorbereiden van je looptraining naast een 
looptechnisch doel ook een procesdoel voor jezelf 
(hoe ga je het doen?). Gebruik hierbij de volgende 
drie ‘Entertrainer- vragen’: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
VOORBEELDEN EN TIPS 
Hieronder een aantal werkvormen voor de warming-
up en loopscholing. De variatiemogelijkheden zijn 
eindeloos.  
  
 
1. Ontspanning en bewustwording: 
Doel: met aandacht voor je lichaam training starten. 
 
Oefeningen: 
1. Wandel met aandacht op de ademhaling. 
2. Wandel met aan- en ontspannen van: voeten, 

benen, romp, handen en gezicht. 
3. Dribbel met aandacht op de voeten: voel de druk 

van de grond, probeer de tenen te wiebelen.  
 
Entertrainer tips:  
ü Loopt ‘t: Neem de tijd, kijk naar de reacties.  
ü Leeft ‘t: Laat bewust stiltes vallen, benadruk dat 

de focus op ervaren ligt. 
ü Lukt ‘t: Vraag naar persoonlijke ervaring. 
 
 
 
 
 

 
2. Kennismaking 
Doel: elkaar en de verwachtingen beter leren kennen. 
 
Vooraf heb je als trainer de lopers al even gesproken. 
Gebruik deze kennis bij het stellen van de vragen. 
Trainer stelt gesloten vragen. Deelnemers rennen 
naar antwoord JA of NEE en weer terug naar de basis.  
 
Entertrainer tips:  
ü Loopt ‘t: Pas zo nodig de vragen aan.  
ü Leeft ‘t: Kom op de vragen terug als de lopers 

weer bij de basis zijn.  
ü Lukt ‘t: Hoe reageren de lopers op de vragen? 

 
3. Running Bootcamp 
Doel: op een speelse wijze kracht- en looptechnische-
oefeningen uitvoeren. 
  
Bij bootcamp gebruik je de omgeving en elkaar voor 
het uitvoeren van oefeningen.  
 
Oefeningen: 
• Circuit (wissel met lopen & oefening):  

① plankhouding voeten buiten/binnen, 
voor/achter, ② zijwaarts plank, onderste knie 
intrekken, ③ sumo squat.  

• Duo’s: ① plank + ② springt over benen + wissel. 
• Duo’s: staand opdrukken, handen tegen elkaar. 
 
Entertrainer tips:  
ü Lukt ‘t: Doe de oefening voor (of vraag iemand). 

Laat ze het een keer uitproberen, daarna 
aanscherpen. 

ü Loop ‘t: Kijk naar de groep, pas aan indien nodig.  
ü Leeft ‘t: Geef persoonlijke positieve feedback.  

Let op: de één heeft aanmoediging nodig, de 
ander een technische aanwijzing. 
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4. Vierkant 
Doel: warming-up voor verschillende niveaus. 
 
Het speelveld is een vierkant tussen vier pionnen. In 
dit vierkant worden diverse loopoefeningen 
uitgevoerd.  
Mogelijke oefeningen zijn: trippling, kniehef, 
zijwaartse sluitpas, kruispas, rechte benen loop, lopen 
op hete kolen, lopen op klittenband, lunges, huppel, 
kikkersprongen etc. 
 
Entertrainer tips:  
ü Loopt ‘t: Observeer en pas aan indien nodig.  
ü Lukt ‘t: Sta je aan de rand zodat je de groep goed 

kan overzien.  
ü Leeft ‘t: Moedig aan, gebruik metaforen, loop 

naar individu voor een persoonlijke aanwijzing. 
Voeg voor extra variatie 1 of meerdere ballen toe. 
 
 

5. Spelvormen 
Doel: op speelse wijze de hele groep in beweging 
krijgen en positieve sfeer creëren.  
 
Met spelvormen kun je alle kanten uit, Google staat er 
vol mee. Het geeft plezier en ontspanning.  
 
• Reactiesnelheid: de loper staat tussen twee 

pionnen. Trainer roept: draai, kniehef, dribbel op 
de plaats etc. Bij het woord LINKS of RECHTS tikt 
loper zo snel mogelijk de juiste pion aan.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Twee lopers staan bij één pion => allebei doen ze 
een oefening de andere kant op (bv lopende 
lunge, sumo squat etc.) => Bij het woord GO zo 
snel mogelijk terug naar de pion. 
 

 

 
• Kleurenbingo: pionnen in alle kleuren verdelen 

over het terrein. Opdracht: volg de 
kleurcombinatie die de trainer roept. 
Bijvoorbeeld: rood, geel, groen, blauw en rood.  

 
Entertrainer tips:  
ü Lukt ’t: Observeer, geef eventueel tips over focus 

en aandacht.  
ü Loop ‘t: Doe eerst een proefrondje, daarna voor 

het “eggie”.  
ü Leeft ‘t: Kijk goed naar de deelnemers. Waar 

halen ze het plezier uit?  
 
 
6. Organisatievorm looptechnische oefeningen 
Doel: juiste looptechniek aanleren door een deel van 
de loopbeweging uit te vergroten en te oefenen.  
 
Door deze organisatievorm te gebruiken bij de 
looptechnische oefeningen blijft iedereen in beweging 
en heb je voldoende ruimte om de lopers persoonlijke 
feedback te geven.  
 
Entertrainer tips: 
• Loopt ‘t: Organisatie (zie tekening). 
• Lukt ‘t: Observeer en geef inhoudelijke feedback 

en pas individueel aan => moeilijker als het kan en 
makkelijker als het nodig is.  

• Leeft ‘t: moedig aan, geef feedback, vraag naar 
ervaringen (open vragen).  

 


