
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

Looptechniek; iedere loper is anders!  
 

Door Dennis Licht 

Soort Clinic 

Intensiteit Medium 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Sprinthal (binnen) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 
Hardlopen; je denkt misschien, dat is toch de ene voet voor de andere zetten? Welnu, er komt 

meer bij kijken. Zeker als je prestaties wilt verbeteren of een overbelastingsblessure hebt, die is 

ontstaan door het hardlopen, zul je merken dat voor een goede uitvoering van de hardloopcyclus 

het lichaam als een complex apparaat werkt. 

Om een beetje beter bekend te geraken met de biomechanica van het hardlopen vertel ik jullie in 

het kort wat meer over de wetenschap het hardlopen. Met klein beetje meer kennis over de 

loopbeweging kan ik jullie wellicht helpen om jullie doelen te bereiken en blessurerisico’s te 

verlagen. 

Wat betreft de ideale looptechniek, dat is voor iedereen anders. Iedereen heeft zijn eigen optimale 
loopbeweging. Er bestaat dus geen gouden formule die voor iedereen geldt.  
 
Tijdens deze clinic ga ik jullie op een begrijpelijke en motiverende manier in een sneltreinvaart 
laten ervaren hoe je met een aantal simpele tips en trics je looptechniek kunt verbeteren.  

 

Over Dennis Licht 

 

Dennis Licht is meervoudig Nederlands Kampioen hardlopen en werkt als 
fulltime ondernemer in de loop- en atletieksport. Hij is eigenaar van Dennis 
Licht | Running ®, mede-eigenaar van Loop Expertisecentrum Apeldoorn en 
tevens werkzaam als commentator en analist Loopsport & Atletiek voor 
Omroep Gelderland. In opdracht van HardlooptrainersNL heeft hij onder 
ander de ééndaagse opleiding Kidsrunning Trainer ontwikkeld en is 
medeoprichter van de tweedaagse opleiding Mindfulrun4kids. Daarnaast 
vervult hij een rol als ambassadeur voor de Midwinter Marathon in Apeldoorn 
en is hij als ondernemer gevraagd plaats te nemen als jurylid voor de 
Stimuleringsprijs van het Gelders Sportakkoord.   

 

  



 

 

Verbeter je techniek d.m.v. loopscholing 
 

Door Danaïd Prinsen 

Soort Clinic 

Intensiteit Medium 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  Atletiekbaan (buiten) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 

Ik neem jullie tijdens mijn clinic mee in de mooie wereld van de loopscholing en looptechniek. De 

loopscholing is een van mijn favoriete onderdelen van de training. We gaan aan de slag met 

verschillende bekende én onbekende oefeningen. Natuurlijk hoop ik jullie zoveel mogelijk niet 

bekende oefeningen mee te geven. Samen maken we er een leuke en leerzame dag van! Zie ik jullie 

daar? 

 

 

Over Danaïd Prinsen 

 

Mijn naam is Danaïd prinsen, 800 meter loopster met als grote doel de 

Olympische spelen. Naast mijn sport ben ik afgestudeerd trainer coach en 

studeer ik momenteel sportkunde aan de HAN. Waar sport in mijn bloed zit, zit 

training geven dat ook. Ik heb enorm veel zin om jullie allemaal te gaan 

ontmoeten en er samen een fantastische dag van te gaan maken. 

  
 
 
 
 

 

  



 

 

Tips en trainingsvormen voor de beginnende  
hardloper 
 

Door Leo Neuteboom 

Soort Clinic 

Intensiteit Medium 

Doelgroep Beginnende hardlopers 

Locatie  Paden en wegen op Papendal (buiten) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 

In de workshop Beginnen met hardlopen helpen we jou als beginnende hardloper op weg door middel 

van tips en trainingsvormen, waarbij je op een zo verantwoord mogelijke wijze traint. Oefenvormen 

waardoor je hele lijf meedoet, want lopen doe je absoluut niet alleen met je benen.  

Als allround trainer krijgt Leo vaak de vraag: “Hoe train ik het beste mijn buikspieren, ik wil van mijn 

‘buikje’ af?” Steevast is zijn antwoord: “Begin met wandelen, bouw op naar sportief wandelen, nordic 

walking en uiteindelijk hardlopen. Deze geweldige beweging in combinatie met oefeningen en voeding 

zorgen voor een strakke buik. 

Tijdens deze workshop staan we stil bij cross training, fartlek training, rek- en strekoefeningen en 

allerlei spelvormen die een training tot een feestje maken en niet tot een verplichte oefening. Iets wat 

je met veel plezier doet blijf je doen. Laat de structuur eens lekker los, echt een zegen voor lichaam en 

geest! 

 

 

Over Leo Neuteboom 

 

Leo Neuteboom werkt als sportdocent/opleider/trainer voor onder andere de 
Belastingdienst/Douane, Atletiekunie, KWBN, een commerciële Sport- en 
Healthclub en voor zijn ‘eigen’ loopschool. 

 

 
 
 

 

  



 

 

De maximaaltest 
 

Door Dick Leseman 

Soort Clinic/test 

Intensiteit Hoog 

Doelgroep Ervaren hardlopers 

Locatie  Atletiekbaan (buiten) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 

In deze workshop gaan we praktisch aan de slag om je maximale hartslag te bepalen. Soms wordt die 

berekend op basis van je leeftijd en geslacht, maar dat blijkt vaak erg onnauwkeurig. Na een 

introductie en een degelijke warming-up gaan we 15 minuten hardlopen op 10 kilometer tempo en 

daarna nog eens 30 seconden volle bak. Je moet dus echt fit en goed getraind zijn om deel te kunnen 

nemen. 

Zelf meenemen: sporthorloge met hartslagmeting (liefst met hartslagband om de borst) 

 

Over Dick Leseman 

 

Dick Leseman begon als pure recreant met hardlopen met als doel wat kilo’s 

kwijt te raken, maar groeide uit tot nationale topper in zijn leeftijdscategorie. 

Bij de wedstrijdatleten van Ciko’66 startte hij zijn trainersloopbaan. 

Tegelijkertijd richtte hij met een collega hardloopvereniging De Loper op. Hij 

stond als trainer voor absolute beginners met Start to Run, wedstrijdatleten, 

ambitieuze recreanten en regiotalenten bij RTC Team Sotra. Hij schreef 

trainingsschema’s en verzorgde workshops voor onder meer de 

looptrainersdag. Hij leerde veel door studie (talenttrainer Mila niveau 4), het 

volgen van heel veel workshops, maar ook door als journalist te interviewen en 

te schrijven voor onder meer de Atletiekunie, Pro Loop (vakblad voor 

hardlooptrainers), AtletiekWeek en Sportgericht (vakblad voor 

beweegprofessionals). 

 

 
 
 
 

 

  



 

 

Trainen met hartslagzones; de Zoladztest 
 

Door Dick Leseman 

Soort Clinic/test 

Intensiteit Hoog 

Doelgroep Ervaren hardlopers 

Locatie  Atletiekbaan (buiten) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 

In deze praktijksessie gaan we de zogenaamde Zoladztest uitvoeren. Na een warming-up volgt de test 

van vijf keer zes minuten met twee minuten pauze. We gebruiken de atletiekbaan en na elke zes 

minuten schrijf je de afstand op, die je hebt afgelegd in die zone. De laatste twee zones kunnen pittig 

zijn. Je moet dus echt fit en goed getraind zijn om deel te kunnen nemen. Als je deze workshop serieus 

neemt, maak je er geen wedstrijd van en probeer je de opdracht zo goed mogelijk uit te voeren.  

Zelf meenemen: sporthorloge met hartslagmeting (liefst met hartslagband om de borst) 

 

Over Dick Leseman 

 

Dick Leseman begon als pure recreant met hardlopen met als doel wat kilo’s 

kwijt te raken, maar groeide uit tot nationale topper in zijn leeftijdscategorie. 

Bij de wedstrijdatleten van Ciko’66 startte hij zijn trainersloopbaan. 

Tegelijkertijd richtte hij met een collega hardloopvereniging De Loper op. Hij 

stond als trainer voor absolute beginners met Start to Run, wedstrijdatleten, 

ambitieuze recreanten en regiotalenten bij RTC Team Sotra. Hij schreef 

trainingsschema’s en verzorgde workshops voor onder meer de 

looptrainersdag. Hij leerde veel door studie (talenttrainer Mila niveau 4), het 

volgen van heel veel workshops, maar ook door als journalist te interviewen en 

te schrijven voor onder meer de Atletiekunie, Pro Loop (vakblad voor 

hardlooptrainers), AtletiekWeek en Sportgericht (vakblad voor 

beweegprofessionals). 

 

 
 
 
 

 

  



 

 

Hoe pak je intervaltrainingen aan? 
 

Door Jack van der Walle 

Soort Clinic 

Intensiteit Medium-hoog 

Doelgroep Beginnende t/m ervaren hardlopers 

Locatie  600m baan (buiten) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

  
 

Veel hardlopers hebben een haat-liefdeverhouding met de intervaltraining. Het kan een zware training 

zijn, waarbij je behoorlijk diep moet gaan. Tegelijkertijd is het een effectieve training en kun je er als 

hardloper uiteindelijk de vruchten van plukken. Maar wat is een intervaltraining precies? Waarom is 

het zo’n belangrijke training? En hoe ziet zo’n intervaltraining eruit? Wil jij alles weten over 

intervaltraining? Volg dan deze clinic! 

 

Over Jack van der Walle 

 

Jack van der Walle is Coach van U-Track Running Team in Utrecht en werkt 

dagelijks met interval trainingen op alle niveaus van beginner tot top atleten. 

Dit in combinatie met gymlessen op basisscholen.  

 

 
 
 
 

 

  



 

 

Marathonvoorbereiding 
 

Door Bram Som 

Soort Clinic 

Intensiteit Medium-hoog 

Doelgroep Gemiddelde tot ervaren hardlopers 

Locatie  Paden en wegen op Papendal (buiten) 

Ronde 1   Ronde 2   Ronde 3  
 

 

 

  
 

In 60 minuten bespreken we de rode draad om een recreant voor te bereiden om een marathon. We 

bespreken en ervaren welk type trainingen het meest effectief zijn om progressie te boeken. Wat is 

een lange duurloop voor een 4 uur plus loper. En hoe ziet looptechniek eruit voor een 

marathonrecreant. 

 

Over Bram Som 

 

Ik ben voormalig topsporter op de middenafstand en heb na mijn carrière het 

accent verlegd naar coachen, en begeleiden van atleten. Zowel topatleten, 

talenten maar vooral fanatieke recreanten. Ik combineer de theoretische 

trainingsleer met mijn ruime praktijkervaring. Iedereen is uniek en een 

generiek trainingsschema bestaat niet!  

 
 
 
 

 


