
     Vlasakkerloop 10 KM !!    

In 3 maanden klaar voor de snelste 10 KM uit je hardloop carrière ?? 
 

Wil je nu ook eens sneller lopen op de 10 km dan dat je de afgelopen drie jaren al hebt gedaan maar dat je 

niet weet hoe je dit moet doen. Dan hebben wij misschien de oplossing voor jou. 

Vanaf begin september willen we op basis van een drie maanden schema met jou toewerken naar een vorm 

waarbij het mogelijk wordt om dit doel nu eens te realiseren. Het drie maanden schema eindigt op de dag van 

de wedstrijd. 

Hoe wij denken dit met jou te kunnen realiseren, wat wij hiervoor als trainers gaan doen voor jou en wat jij moet 

doen als hardloper/atleet is hieronder puntsgewijs beschreven: 

- We starten op di 2 september en eindigen met de wedstrijd op zondag 30 november 

- De trainingen zijn op dinsdagavond, donderdagavond en op de zaterdagmorgen 

- Om jou niveau en streefdoel te kunnen bepalen doen we de eerste twee weken een test over 5 kilometer (di) en 

een maximaal test over 1 kilometer (do) op de atletiekbaan 

- Op basis van deze tijden ontvang je een persoonlijk schema die met jou testresultaten toewerkt naar een door jou 

(en ons) vooraf vastgesteld persoonlijk prestatiedoel op de 10 kilometer tijdens de Vlasakkerloop 

- Je dient bereid te zijn om deze drie maanden drie keer in de week te trainen en het schema te volgen 

- Je kunt een 10 kilometer zonder al te veel problemen volbrengen maar wil het graag sneller doen 

- Onze doelgroep zijn lopers/atleten uit niveau 1 t/m 3 die dus een 10 kilometer wedstrijd al in de benen hebben 

- Je wordt deze drie maanden begeleidt door een viertal atletiekunie gediplomeerde trainers van AV Triathlon 

- Dinsdag en zaterdag trainingen vinden op de bekende tijden plaats in Birkhoven, de donderdagavond training is 

op de atletiekbaan in Schothorst 

- Maximale grote van de trainingsgroep is 15 tot 20  lopers/atleten 

- Na deze drie maanden staat het je vrij om weer met je oude vertrouwde loopgroep te gaan trainen 

Kun je relatief makkelijk een 10 kilometer volbrengen maar probeer je al jaren die voor jou magische grens te 

beslechten dan ben jij de loper/atleet die we zoeken voor dit traject. Nee je gaat de wedstrijd waarschijnlijk 

niet winnen maar je daagt jezelf wel uit om op een nieuwe manier gericht toe te werken naar jou persoonlijke 

topprestatie. Je bent gemotiveerd om dit doel te volbrengen en bereid om er drie maanden drie trainingen 

per week voluit voor te gaan. 

Alle lopers/atleten van niveau 1 tot en met 3 worden uitgenodigd, wacht niet te lang want het aantal plekken 

in de groep is niet onbeperkt. 

http://vlasakkerloop.nl , Aanmelden bij Joop Klein Haarhuis: joopkleinhaarhuis@hotmail.com 

 

                   


