
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Krachttraining om je lichaam sterker te maken 
 

Door Luuk Siemes 

Soort Clinic 

Intensiteit Laag-medium 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Krachtruimte (binnen) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 
Met de workshop Krachttraining voor hardlopers leer je hoe je krachttraining kan toepassen naast 
je hardlooptrainingen. Train de juiste spiergroepen en stem je trainingen goed op elkaar af!  
 
Aan bod komen de volgende onderwerpen: 
- Wat is krachttraining; 
- De positieve effecten van krachttraining op de hardloopprestatie; 
- De rol van krachttraining op het voorkomen van blessures; 
- Het periodiseren van krachttraining; 
- Het selecteren van de juiste oefeningen. 
  

 

Over Luuk Siemes 

 

Luuk Siemes is musculoskeletaal fysiotherapeut en bewegingswetenschapper 
en werkt als docent bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en als 
fysiotherapeut bij Het Fysiolab. Zowel op de HAN als bij Het Fysiolab houdt 
Luuk zich bezig met blessurepreventie en het in de praktijk brengen van 
wetenschappelijke inzichten. 
 

 
 

  



 

 

Bootcamp als alternatieve trainingsvorm 
 

Door Wouter Brus & Judith Bosker 

Soort Clinic 

Intensiteit Medium-hoog 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Atletiekbaan, middenterrein (buiten) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 

Wil jij beter en makkelijker gaan hardlopen, zonder hard te lopen? Neem dan deel aan onze clinic 
en wij laten je kennismaken met verschillende circuitvormen die je kunt doen met je eigen 
lichaamsgewicht. Deze circuitvormen kun je als warming-up, cooling down of als alternatief voor 
een looptraining doen. Zo wordt je lijf sterker, bewegelijker en belastbaarder, zonder dat je veel 
zwaarder wordt. Er komen in 60 min een heleboel oefeningen langs (krachttraining is meer dan 
alleen ‘core’) -met allemaal verschillende moeilijkheidsgraden- waarbij wij tips meegeven voor 
een goede techniek en de vertaalslag naar het hardlopen uitleggen.  
 

 

Over Wouter Brus en Judith Bosker 

 

Wij zijn Wouter & Judith en wij zijn al jaren verliefd op elkaar én op de 
atletieksport. Inmiddels zijn wij twee jaar getrouwd, samen eigenaar van 
Elemental Sports en delen wij onze passie voor bewegen door middel van 
fysieke trainingen in de buitenlucht (zowel in groepen als één op één).  

 
 

 

  



 

 

Hersteltraining na een evenement 
 

Door Johann de Jong 

Soort Clinic 

Intensiteit Laag 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Sporthal (binnen) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 

Tijdens de workshop 'Herstelmaatregelen na een evenement' gaan we naast kennisoverdracht ook 
actief aan de slag met zelfzorgmaatregelen na een hardloopevenement. We gaan onder andere 
bespreken en ervaren wat het nut is van foam rollers, zelfmassage hulpmiddelen en we bespreken 
welke voedingsproducten kunnen helpen om sneller weer klaar te zijn voor de volgende training of 
wedstrijd. Een nuttige, leuke en leerzame workshop dus! 
 

 

Over Johann de Jong 

 

Als fysiotherapeut en bewegingswetenschapper houd ik me al jaren bezig met 
blessurepreventie, begeleiding en behandeling van hardlopers. Omdat ik zelf ook 
een fanatieke hardloper ben, kan ik zowel vanuit ervaring als vanuit een 
biomechanische of een inspanningsfysiologische achtergrond naar een probleem 
of klacht kijken. Ik zie het als een uitdaging om hardlopers weer op de juiste weg 
te helpen. Dat geeft een kick, want hardlopen blijft natuurlijk een geweldige 
sport! 

 
 
 

 

  



 

 

Flexibiliteit voor hardlopers! 
 

Door Rolf Oostenbrink 

Soort Clinic 

Intensiteit Laag 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Sporthal (binnen) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 
Wil ook jij graag op souplesse, blessurevrij en met veel plezier hardlopen? Zorg dan dat je flexibiliteit 

van bewegen voldoende is. Een goede flexibiliteit draagt bij aan een symmetrisch looppatroon en 

een goede coördinatie van de hardloopbeweging. In deze workshop krijg je na een korte theoretische 

inleiding een ruim aanbod van oefeningen gericht op flexibiliteit. Deze oefeningen zijn ook gelijk een 

'experience' waarin je ontdekt of je over voldoende flexibiliteit beschikt en of je aan bepaalde 

lichaamssegmenten meer aandacht moet schenken. Het zijn oefeningen waar iedere hardloper zijn 

voordeel mee kan doen. 

 

 

Over Rolf Oostenbrink 

 

Rolf Oostenbrink is als sportfysiotherapeut en bewegingswetenschapper 
werkzaam voor Sport Medisch Centrum Papendal. Daarnaast helpt hij als 
health coach, via zijn bedrijf Movinforce, mensen bij het krijgen van een 
goede gezondheid en meer vitaliteit. 

 
 
 

 

  



 

 

Hoe voorkom je blessures? 
 

Door Roel van Opdorp 

Soort Clinic 

Intensiteit Medium 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Sprinthal, krachtruimte (binnen) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 
Krachttraining is bij hardlopers vaak een ondergeschoven kindje, maar zowel voor lopers met weinig 
trainingskilometers in de benen als voor hen die bijvoorbeeld in training zijn voor een marathon erg 
belangrijk. Hoe vaak hoor je niet dat mensen enthousiast zijn begonnen met hardlopen, maar al snel 
door een blessure weer moeten afhaken? Of dat iemand in aanloop naar een marathon toch 
geblesseerd raakt? 
 
Het lichaam sterker maken is daarom een belangrijk onderdeel in de training voor jong en oud, 
getraind of ongetraind om je lichaam belastbaar te maken én te houden! Door je belastbaarheid te 
verhogen wordt de kans op een blessure gereduceerd en neemt je prestatievermogen toe.  
 
In deze workshop wordt aandacht besteed aan hardloop specifieke oefeningen voor zowel de 

beginnende als gevorderde loper die je direct kunt toepassen tijdens je training! 

 

Over Roel van Opdorp 

 

Roel van Opdorp (34) is werkzaam als fysio- en manueel therapeut voor de 
Atletiekunie waarbij hij atleten begeleidt tijdens trainingsstages en 
eindtoernooien. Naast zijn werkzaamheden bij de Atletiekunie is Roel 
werkzaam bij SportFysioLeiden in Leiden waar hij sporters van recreatief tot 
Olympisch niveau begeleidt bij preventie en herstel van blessures. Met een 
achtergrond als subtopatleet op de 800/1500m bundelt hij sport specifieke 
kennis met vakinhoudelijke expertise bij behandeling van hardloopblessures.   

 

 
 
 

 

  



 

 

Sneller en fitter met de juiste warming-up! 
 

Door Titus Fierkens 

Soort Clinic 

Intensiteit Medium 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Atletiekbaan (buiten) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 

Stap af van de traditionele loopscholing en word sneller en fitter met jouw eigen warming-up. 

Verbeter snelheid, houding, ritme en techniek door middel van veel variatie. Met hoedjes, pionnen, 

speedladders en horden kun je al eindeloos variëren. Ook komen enkele oefenvormen aan bod om 

kracht als onderdeel van de warming-up toe te passen. Kortom veel inspiratie en als hardloper simpel 

toe te passen als onderdeel van de training. Uitdagende oefenstof voor de beginnende loper tot de 

serieuze wedstrijdatleet. 

 

Over Titus Fierkens 

 

Titus is een voormalig 800 meter atleet. Hij is Olympisch trainer, gediplomeerd 

MilaTrainer4, praktijkbegeleider Atletiekunie en oprichter, trainer/coach van 

Running Team Liemers. Met dit team zijn vele nationale medailles behaald. 

Bekendste atleten zijn Frank Futselaar, Yorben Ruiter, Marcella Herzog en 

Famke Heinst. Titus is eigenaar van Titussport en Teamkledingkopen. Met zijn 

bedrijf verzorgt hij loop- en beweegclinics aan bedrijven, verenigingen en 

sportbonden. Daarnaast verkoopt hij sport- en teamkleding.  
 
 
 
 

 

  



 

 

Voeding voor hardlopers 
 

Door Marleen Boerboom 

Soort Clinic 

Intensiteit Laag 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers, zie omschrijving 

Locatie  Sporthal (binnen) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 
Tijdens de clinic zal ik jou laten zien hoe voeding het hardlopen kan ondersteunen. Daarnaast geef 
ik aan de hand van voorbeeld maaltijden uitleg over wat nu wel of niet verstandig is toe te passen 
als hardloper in je voedingspatroon. 
 
Tevens zitten we niet stil, want tijdens het ‘Ren je Rot’ onderdeel in mijn workshop laat ik je rennen 
om je kennis te peilen over voeding i.r.t. hardlopen.  
 
Clinic ronde 1 & 2: Iedereen 

Clinic ronde 3: Marathonlopers (duurlopers van 21 t/m 42+ kilometer) 

 

 

Over Marleen Boerboom 

 

Ik ben Marleen Boerboom. Als sportdiëtist begeleid ik (top)sporters bij het 
behalen van sportieve doelen met voeding die daarbij past. Of je nu aan het 
trainen bent voor een marathon of net je eerste 5 km rent; voeding kan 
ondersteunend werken bij het behalen van je doelen! Ik ben van mening dat 
ondanks dat goede voeding belangrijk is, het ook lekker moet zijn! 
 

 
 

 


