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Algemene inleiding warming-up & cooling-down 
 
Wat gebeurt er met je lichaam tijdens een warming-up? 

1. Hersenen: hersenfuncties passen zich aan, ze gaan van rust naar inspanning. 
2. Hart: hartfrequentie en de inhoud van je hartspier nemen toe. Hierdoor pompt je hart meer bloed per 

minuut rond. Dit is belangrijk omdat tijdens inspanning je spieren meer zuurstof nodig hebben.  
3. Spieren: de lichaamstemperatuur van de spieren wordt hoger, wat de stofwisseling versnelt.  
4. Luchtwegen: de longblaasjes gaan open, de luchtwegen worden wijder. Doordat de doorbloeding van je 

longen toeneemt, kan je meer zuurstof opnemen.  
 
Opbouw van een warming-up 
Een goede warming-up bestaat uit drie onderdelen: 
 

1. Circulatie warming-up  2. Dynamische warming-up 3. Specifieke warming-up  
De warming-up start met de 
circulatie warming-up. 
Doel: de functies van je hart, 
longen, zenuwstelsel en spieren 
breng je op een hoger niveau. 
Hierdoor kan je de activiteit die 
volgt beter aan.  
Hoe: Loop 10- 15 minuten (hangt 
van groep af) rustig in, waarbij je 
lichte bewegingen met armen 
benen en romp maakt (armen 
draaien, rustige huppel, rustige 
sluitpas). 

Daarna volgt de dynamische 
warming-up. 
Doel: het vergroten van de 
beweeglijkheid/souplesse. 
Hoe: Dit kan door dynamische rek-, 
lenigheids- en stabiliteits-
oefeningen.  
Statische rekoefeningen zijn minder 
geschikt, omdat de kans groot is dat 
je dan weer afkoelt. Terwijl je juist 
je lichaam aan het opwarmen bent. 

Tot slot komt de specifieke 
warming-up, deze is gericht op de 
kern van de training 
Doel: je lichaam fysiek en mentaal 
gereed maken voor dat wat je in de 
training of wedstrijd gaat doen.  
Hoe: het laatste deel van de 
warming-up wordt aangepast aan 
de soort training of wedstrijd die 
volgt: snelheid, duur, intensiteit. 
Zorg ervoor dat je je lichaam 
geleidelijk voorbereidt op het 
intensievere deel van de training. 
Dit voorkomt blessures. 

 
Wat gebeurt er met je lichaam bij een cooling down 
De cooling down is het omgekeerde van de warming-up: na afloop van de inspanning moet het lichaam naar 
rustniveau worden gebracht. Door de inspanning geleidelijk af te bouwen, zorg je voor een goede afvoer van de 
afvalstoffen uit de spieren. Daarmee verminder je gespannen, vermoeide spieren en spierstijfheid. 
 
Opbouw cooling down 
1. Rustig uitlopen op eigen tempo. 
2. Vergelijk met de dynamische oefeningen uit de warming-up maar dan ook statische rekoefeningen. 
3. Eventueel afwisselend warm en koud douchen. 
 
Algemene aandachtspunten: 
• Zorg dat iedere loper op eigen niveau de warming-up en cooling down uitvoert (i.p.v. inlopen met de groep). 
• Zorg voor een geleidelijk opbouw van de intensiteit, zodat lopers zelf hun grens in de gaten kunnen houden. 
• Let extra op bij het uitvoeren van dynamische oefeningen en springvormen bij minder belastbare lopers (leeftijd, 

blessure, net wedstrijd gehad etc.). 
• Laat de oefeningen rustig uitvoeren en let op de uitvoering: doe het voor, geef de aandachtspunten aan en loop 

rond. Zo kan je individueel corrigeren, stimuleren en/of afremmen. 
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Voorbeeld warming-up 
1. Circulatie warming-up 

• Rustig inlopen op eigen tempo: volg de richting van de pionnen.  
o Oefeningen tussendoor: armen om en om draaien, rustige huppel, rustige sluitpas.  

• Groep komt bij elkaar in het vierkant. Langs twee zijdes van het vierkant warming-up oefeningen. 
o Naar rode pion => uitvoeren van de oefeningen 
o Naar blauwe pion => rust met rustige dribbel 

Oefeningen met opbouwende intensiteit: 
• Trippling 
• Huppel 
• Klein kniehefje 
• Zijwaartse sluitpas (iets hoger) 
• Kruispas (iets actiever) 
• Huppelstreksprong 
Aandachtspunten (individuele feedback) 
• Strekking, borst vooruit, armbeweging, ritme, ontspannen 

schouders. 
 
2. Dynamische warming-up 

Aandachtspunten:  
• Geef duidelijk aan WAAROM je een oefening uitvoert. Eenzelfde oefening kan meerdere doelen hebben.  
• Neem de lopers stap voor stap mee in de oefeningen: wat doe je, wat gebeurt er, wat voel je, welke 

variaties zijn er.  
• Loop rond, stel als trainer vragen en geef persoonlijke aanwijzingen. 
• Voer de oefeningen met aandacht uit. Snel uitvoeren is een valkuil.  

Serie met mobiliteitsoefeningen (van hoofd naar teen) 
1. Schouders/armen 

• Uitstrekken: ① armen strekken (appels plukken), ② 1 arm hoog en 1 arm laag, ③ pijl en boog. 
2. Rug:  

• Handen op bovenbenen, rug bol en hol maken (tip: laat zien, loop rond, controleer en help). 
• Armen op schouderhoogte, indraaien, hand nakijken, even vasthouden, hak van de grond 

(trainerstip: rustig laten uitvoeren, laat voelen wat er gebeurt). 
3. Heup / onderrug:  

• heup indraaien met schouders recht, draai kleine rondjes (trainerstip: als het niet lukt deel de 
oefening in voor/achter en opzij, hou de handen op de schouders) 

• handen in zij heup omhoog, SI-gewricht (trainerstip: hou benen gestrekt, rustige kleine bewegingen).  
4. Serie dynamische rekoefeningen:  

• Vier in één oefening: ① uitvalspas / heupbuigers, ② knie naar binnen / bil, ③ teen omhoog / 
hamstring, ④ knie naar buiten / adductoren (trainerstip: eerst rustig voordoen, daarna met de 
groep tegelijk, vertel waar de aandacht moet liggen, vraag of dat ook ervaren wordt). 

• ‘Rupsje nooit genoeg’: lang maken, handen naar voeten, kleine pasjes met handen tot plank, kleine 
stapjes met voeten naar handen. (trainerstip: voer de oefeningen rustig uit, voel wat er gebeurt in je 
lichaam, sta iets langer stil bij plekken die stijf aanvoelen) 

5. Enkels losmaken: teen op de grond en rustig draaien (trainerstip: de beweging komt vanuit de knie). 
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Serie met coördinatieoefeningen 

Algemeen: geef het plaatje, doe de oefening voor, laat lopers het zelf doen, geef persoonlijke feedback.  
1. Twee armen in de lucht, de een naar voren en de ander naar achter draaien (trainerstip: blijf de hand volgen 

die naar achter gaat. Beetje door de knieën).  
2. Superwomen (ook hamstring mobiliteit) (trainerstip: denk aan basishouding, hoofd, schouders, heupen en 

enkel op één lijn, heup niet optrekken). 
3. Squat op 1 been, enkel op de knie (trainerstip: bouw rustig op, eerst stabiel op 1 been staan, dan enkel op 

knie, dan rustig in squathouding). 
 

Serie van krachtoefeningen 
Algemeen: neem eerst de basis van een oefening door en dan variëren. 

1. Lunges: lunge met twist, lopende lunge, gekruiste lunge, lunge met de klok mee, zijwaartse lunge 
(trainerstip: let op strekking bovenlijf (hulp armen in de lucht), bekken kantelen, heupen op één lijn, hoeken 
van 90o, knie niet voorbij tenen, knie wijst recht naar voren). 

2. Squat: op de tenen, sumo squat tot stand => handen blijven op de tenen, rug bol, vlak, hol. 
3. Plank: hand en/of voet van de grond, zijwaartse plank (trainerstip: eerst de basishouding goed, dan 

uitbouwen, geen balans dan stapje terug, met een vinger op de onderrug als je een holle rug ziet, laat loper 
buikspieren aanspannen om de onderrug af te vlakken).  

 
Stabiliteit 
Algemeen: zoek eerst naar balans. Laat de lopers ervaren hoe je die kunt versterken (focus op ademhaling & core: 
buik- en rugspieren iets aanspannen). 

1. Basishouding vanuit bewust hardlopen: voeten, knieën, bekken, rug, schouders en hoofd. 
2. Oefeningen op 1 been: been opzwaaien met gestrekt been (hamstring) en met knie opgetrokken (specifiek 

hardlopen), achtjes draaien, met z’n allen karate kid.  
3. Mooi lopen en plotseling stilstaan op sluitsignaal, daarna ook met 1 been opgetrokken.  

 
3. Specifieke warming-up 
Pas het laatste deel van de warming-up aan op de kern van je programma. Bouw de snelheid rustig op. 
Gebruik bv het diagonaal van het vierkant voor een steigerung. Als de kern intensief is dan de snelheid in dit laatste 
deel uitbouwen, zodat het lichaam klaar is om de versnellingen goed uit te voeren.  
Heb je een trail, gebruik dan verschillende soorten ondergrond (gras, zand, kiezel etc).  
 
4. Cooling down 
• Rustig uitdribbelen. 
• Huppelen, lang maken, voeten overdreven afwikkelen. 
• Voer dezelfde rek- en strekoefeningen uit als bij de warming-up, maar dan statischer (langer vasthouden). 

(Trainerstip: start de rekoefening, voel de rek op de spieren, haal even de spanning van de spier en dan 
nogmaals de rekoefening uitvoeren. Vaak lukt de rekoefening daarna net iets beter). 
Loop de hele bewegingsketen na (van top tot teen)en let op de uitvoering van de oefeningen:  
(trainerstip: geef instructie voor de oefening, loop rond, vraag na waar ze de strekking voelen.) 

Rug:   Hoog en laag 
Binnen en buiten:  Adductoren / Abductoren 
Voor en achter  Hoog:  Bil / Heupbuigers 
Voor en achter Laag:  Hamstrings / Quadriceps 
Kuiten:   Hoog en laag 


