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Even los van tijd en afstand! Gewoon met elkaar een uitdagend en spannend loopspel spelen.  
Regelmatig maak ik gebruik van loopspelen. Of het nu tijdens lessen aan mijn studenten is, tijdens de 
pupillentraining, of tijdens trainingen voor beginnende hardlopers: het is een garantie voor succes! 

De workshop tijdens deze inspiratiedag was gebaseerd op gaming. De workshop bestond uit 
verschillende levels. Ieder level had een bepaald thema en binnen dat thema zijn enkele voorbeelden 
gegeven. Deelnemers werden in twee groepen verdeeld en moesten een level uitspelen om het 
volgende level te bereiken. Ee gewonnen level leverde tokens op, tokens waarmee je hints kon 
kopen om een nieuw level te ontsluiten. De organisatie van deze workshop was daarmee meteen 
verbeeld van een loopspel. Een loopspel dat eventueel over meerdere trainingen kan lopen. 

 

Level 1: creativiteit 

6 Pylonen maken twee vierkanten. Hoeveel verschillende loopvormen kun je verzinnen in deze 
situatie? Teams moeten om en om met een loopvorm komen. Het team dat als laatste een loopvorm 
kan verzinnen wint 5 tokens, het andere team krijgt 3 tokens. Hebben de teams samen 15 tokens 
ontsloten dan wordt level 2 ontsloten. 

 

 

 

 

 

 

Level 2: dobbelen met belastingcomponenten 

We spelen drie variaties van een basis dobbelspel. We organiseren het steeds anders om de 
deelnemers te laten zien dat je kunt spelen met de belastingcomponenten. 

• De hele groep moet steeds lopen (= duurloop). 
• 1/3 van de groep blijft op het centrale punt, 2/3 van het team loopt, er wordt steeds 

gewisseld (= extensieve interval). 
• Er lopen steeds 3 of 4 lopers, de rest blijft achter op het centrale punt (= intensieve interval). 

Verder kun je spelen met de afstand die gelopen wordt of de tijdsduur van een spel. Op deze manier 
kun je controle uitoefenen op de belastingcomponenten van de training. 

Het winnend team krijgt steeds 3 tokens.  
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Level 3: Braingames 

Laat je inspireren door puzzelboekjes of braintrainers apps. Laat je lopers een rondje lopen en op een 
vaste plaats een deel van de puzzel halen. Of laat ze letterlijk puzzelstukjes, letters of cijfers halen om 
mee te puzzelen. Denk hierbij aan scrabbleloop, sudoku, boter, kaas en eieren, woordzoeker enz. 

Tijdens de workshop hebben we Mastermind gespeeld. Het winnende team krijgt 5 tokens. Voor 3 
tokens mag een groep een hint kopen (een kleur op de goede plaats). 
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Level 4: differentiëren, take it to the limit 

In dit level wordt er een limietwedstrijd gespeeld. Eén team speelt de memoryloop. Het ander team 
speelt de verzamelloop. 

Memoryloop 

De groep loopt een vierkant. Na ieder vierkant mag de groep 2 memorykaartjes omdraaien. Zijn het 
twee dezelfde, dan nog een keer draaien. Zijn het twee verschillende: eerst weer een vierkantje 
lopen. Alle setjes gevonden; roep “stop”! Een team mag drie tokens inzetten om zonder een rondje 
te lopen nog een keer te draaien. 

Differentiatie: op twee verschillende plaatsen mag er afgesneden worden (hierdoor ontstaan er drie 
afstanden). Lopers met de corresponderende marker mogen op betreffende plek afsnijden. De 
merkers mogen gewisseld worden tussen de lopers. 

Verzamelloop 

De lopers lopen op en neer tussen twee hoepels. Iedere loper neemt steeds een fiche mee bij de ene 
hoepel en legt deze neer in de andere. Net zo lang tot de andere team “stop” roept. 

Differentiatie: hier kan iedere loper op eigen niveau lopen en zo een bijdrage leveren aan het totaal 
aantal fiches van het team. 

Hierna wisselen we van spel. Welk team verzamelt de meeste fiches? Het verschil in fiches is het 
aantal tokens dat het winnende team krijgt. 

 

Level 5: alles uit de kast 

Dobbel- en kaartspelletjes hebben we al gezien, maar ieder spel uit je spelletjeskast kan omgezet 
worden in een loopspel. Wat dacht je van een triviantspel, levend ganzenbord, levend stratego of 
jenga? Tijdens de workshops zijn in dit laatste level twee spellen gespeeld: 

• Slangen en ladders 
• Triominosloop 

Binnen de twee teams worden 3 groepen gemaakt. Het winnende groepje van een spel ontvangt 5 
tokens, de nummer 2 krijgt er 3 enz. 

Welk team heeft, aan het eind van de workshop, na vijf levels de meeste tokens? 
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