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Even 
voorstellen

• Rita Zwiers
• RunnersHigh / Inuksuk 

Massagetherapie
• Looptrainingen
• Sportmassage

• Triggerpoint Therapie
• Fascia Release Therapie



Eerst dit..
• In het najaar van 2016 rende Ed 

Whitlock op 85-jarige leeftijd een 
sub 4:00 uur marathon! 

• Het aantal lopers boven de 40 
jaar die de marathon van New 
York uitliepen is tussen 1980 en 
2000 met 170% gestegen

https://youtu.be/YC4fUJCZsDI


Feiten
• Groep 65+ groeit van 3,4 mln in 2020 naar 

4,9 mln in 2040

• Het aantal 80 plussers verdubbeld tot 2040

• Minder dan de helft (42%) van de 65+ 
voldoet aan de beweegrichtlijnen. (150 min 
per week matig intensief bewegen en 2x per 
week spier- en botversterkende oefeningen) 

• Nieuwe doelgroep voor je vereniging!



Wat gebeurt er als je ouder wordt?
• Vanaf je 27ste levensjaar takel je alleen maar af ;-):
• Lagere maximale hartfrequentie (gaat per jaar met ca 1 slag per minuut naar 

beneden)
• VO2 max (maximale aerobe capaciteit) neemt af, waardoor spieren minder 

zuurstof aan het bloed kunnen onttrekken 
• De staplengte neemt  af  

(-13% af tussen de 20 en de 60 jaar en is 20% afgenomen op 80-jarige leeftijd) 
• Tijdens de standfase is er minder bewegingsuitslag in de enkel, knie en heupen 
• Je spiermassa neemt af ( >50 jr tot 2% per jaar)
• Peesstijfheid neemt af waardoor energie minder goed in de fascia wordt 

opgeslagen en kan worden afgegeven
• Proprioceptie verlies



Er is ook goed nieuws!

Hardlopen vertraagt het verouderingsproces!

• Levenslange lopers die tot hun 80e doorgaan 
hebben een twee keer zo’n hoge VO2Max dan 
hun inactieve leeftijdsgenoten

• Met hardlopen werk je niet alleen fysiek maar 
ook mentaal aan het tegengaan van het 
verouderingsproces. 

• Spieropbouw is wel mogelijk met 
krachttraining



Meest 
voorkomende 

blessures 
senioren

• Iets meer loopgerelateerde
blessures 49% tov 45% bij jonge 
lopers: 

• Vooral spierblessures -> vooral 
hamstring 

• Achillispees en kuitklachten



Waar moet ik 
rekening mee 

houden?
• Grote verschillen in de groep 
• Begin met uitgebreide warming up 

inclusief flexibiliteitsoefeningen
• Differentieer in je oefeningen 
• Ga van makkelijk naar moeilijkere 

oefeningen
• Plezier en het sociale gebeuren staat 

boven prestatie



Old Stars 
Running



Opstarten: 
warming up

• vraag na hoe iedereen zich voelt 
en waar je rekening mee moet 
houden in de groep

• bouw het rustig op
• begin met wandelen, uitrekken, 

hele ketens losmaken
• loop alle ‘scharnieren’ na: enkel, 

knie, heup, schouders



Oefeningen 
coördinatie

2 tallen, bal overgooien
- met 1 hand vangen
- gooi met 1 hand, vang met andere hand
- op 1 been overgooien v.v.
- al lopend bal overgooien

Stok balanceren op 1 hand 
- op 1 been v.v. 

Klokuren aantikken
- Leun op stok en ga op 1 been staan
tik alle uren van de klok op de grond aan v.v

- ook zonder stok v.v



Oefeningen wendbaarheid

Pilonnen loop
6 pilonnen uitzetten 2 rijen van 3 met ca 3 meter tussenruimte

§ slalom om de pilonnen, achterwaarts terug

§ 1 pilon rechtuit, schuin achteruit terug, 1 vooruit etc

§ zijwaartse pas schuin tussen de pilonnen door en terug 

Speedladder

• doorlopen 1 voet per hokje, ook achteruit

• in/uitstappen, ook achteruit

• zijwaarts door de ladder

• Shuffel: start met 1 voet in en 1 voet buiten ladder, 2 voeten er in, andere 
voet eruit, ook achterwaarts



Oefeningen kracht

Voeten
• op tenen staan, op tenen lopen, kleine 

sprongetjes maken
Hamstrings / billen -> Squats
• opstaan / zitten van stoel of stoel 

vasthouden, summo squat, groepssquat

Hele loopketen
• 1 been staan, v.v.
• 1 been staan, andere arm inzetten v.v
• Als boven nu opstappen op verhoging (evt. 

liggend)



Oefening 
reactiviteit

Kleuren aantikken
4 pilonnen, 4 kleuren in 4kant zetten, 1 extra pilon
in het midden
1 loper in midden van vierkant, medeloper roept 
kleur, loper tikt aan en terug naar het midden. 
Hoeveel keer aangetikt in  30 sec ?

Lijn stappen
• stap 1 voet over de lijn, zet andere bij – sneller

• zijwaarts overstappen – sneller en v.v.

• springen over de lijn met 2 voeten tegelijk



Samenvatting
• Ken je loopgroep!
• Differentieer per persoon

• Bouw het rustig op
• Plezier en het sociale aspect gaat 

boven prestatie



Dank voor jullie 
aandacht en veel 
trainingsplezier!


