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Beste dames, 

Het seizoen zit er op, met een hoofdprijs, maar nu tijd voor vakantie. Voor de tweede helft 

van de zomerperiode hebben we een loopprogramma gemaakt waarbij de huidige conditie 

minimaal behouden blijft en er extra aandacht is voor het trainen in intervalvormen. Jullie 

beginnen immers al weer vroeg aan de voorbereiding van het nieuwe seizoen. 

Hockey is een intervalsport en geen duursport, maar dit wisten jullie al. De kunst is om je 

conditie zo te trainen dat je in staat bent om snel te herstellen van relatief korte en snelle 

inspanningen. Het mooist is het als je dit ook aan het einde van een zware wedstrijd nog kunt. 

Het schema is bedoeld voor de 5 tot 6 weken voorafgaand aan de start van de trainingen voor 

het nieuwe seizoen. Even een paar weken geen hockey is ook wel eens fijn. Als je het luieren 

snel zat bent kun je je fitheid prima bijhouden met een potje tennis, paddel, badminton of 

zwemmen. Ook goed voor het voetenwerk trouwens, net als touwtjespringen! 

Nog enkele tips en adviezen voor het hardlopen: 

• Loop op echte hardloopschoenen, bij voorkeur niet ouder dan 2 jaar 

• Kies voor een makkelijke route, liefst een zachte ondergrond (gras, bospad) 

• Warming up, loop 10 minuten in met enkele losmaakoefeningen (huppelen, knieën 

heffen etc) 

• Het leukst is om met een groepje te lopen 

Succes en een fijne vakantie! 
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Weeknr Training 1 Training 2 Training 3 
1 -DL 20’ 

-rekoefeningen 
-core stability 

-DL 15’  rustig tempo 
-wandelen, 4’ 
-DL 10’  hoger tempo 
-core stability 
 

-DL 20’ 
-core stability 

2 -DL 20’ 
-3 x 10 sit-ups 
-3 x 10 push-ups 
-core stability 
-DL 10’ 
 

-W-U 
-tempo 4 x 6’ P=2’ 
-3 x 30” fiets crunch 
-DL; 10’ 

-DL 20’ 
-3 x 20 jumping jacks 
-3 x 10 push-ups 
-core stability 
-DL 10’ 
 

3 -W-U 
-tempo 5 x 2’ P=10’ 
in P: 
-3 x 15 sit-ups 
-core stability 
-DL 20’ 
 

-DL 4’ 
-30”tempo, 1’wandelen 
-45”tempo, 1½’wandelen 
-1’ tempo,2’ wandelen 
dit bovenstaande 4 x herhalen, 
incl. DL van 4’! 
-core stability 
 
 

-DL 30’ 
-3 x 30” fiets crunches 
-3 x 10 push-ups 
-DL 10’ 
-core stability 

4 -W-U 
-6 x 200m tempo 
pauze= 3’ wandelen, rekken 
- 3 x 20 sit-ups 
-core stability 

-DL 10’ 
-3 x 8 squat sprong 
-10 x starts 10m. 
P=terugwandelen 
-tempo 10 x 100m P=2’ 
-DL 10’ 

- DL 15’ 
-tempo 6 x 100m, P=2’ 
-3 x 23m loopsprongen 
-3 x 10 streksprongen 
-core stability 

5 - DL 20’ 
-tempo 6 x 100m, P=2’ 
-3 x 23m loopsprongen 
-3 x 23m schaatssprongen 
-core stability 

-DL 30’ 
-3 x 15 push-ups 
-3 x 15 brede squats 
-DL 10’ 
 

-DL 10’ = W-U 
-tempo 2(6 x 80m) 
(=2 series van 6 herh.) 
HerhalingsPauze=2’ 
Serie Pauze=8’ 
in pauze 
-3 x 20 sit-ups 
-3 x 15 push-ups 
-core stability 
-DL 15’ =coolingdown 
 

6 - DL 20’ 
-tempo 6 x 100m, P=2’ 
-3 x 23m schaatssprongen 
-6 x 23m walking lunges 
-core stability 

-DL 30’ 
-3 x 15 push-ups 
-3 x 10 jumping jacks 
-DL 10’ 
-core stability 

-DL 10’ = W-U 
-tempo 2(6 x 80m) 
(=2 series van 6 herh.) 
HerhalingsPauze=2’ 
Serie Pauze=8’ 
in pauze 
-3 x 10 burpees 
-core stability 
-DL 15’ =coolingdown 
 

 
TOELICHTING: 
 
DL= duurloop   P= pauze/rust   Tempo= 70-80% max snelheid  
W-U=warming-up  
 

 

De core stability blijft een belangrijk punt , het is verwerkt in elke training. Dat houdt in dat je 

3 maal per week de core stability oefeningen uitvoert.  

Het core stability programma krijg je via de PhysiApp. 


