
  Halve van Amersfoort 2015   

Leuk zo’n halve marathon, maar nu een keer echt…….!!!! 
 

Altijd gezellig zo’n halve marathon, beetje trainen bij AV Triathlon, op de zondag een rustig duurloopje met wat maatjes en 

je bent er weer helemaal klaar voor. Toch maar weer mooi gedaan die halve marathon, en dat is natuurlijk ook wel zo. 

Maar kan het niet anders, iets gerichter, iets sneller misschien, samen met andere lopers die dat ook willen en die ook willen 

zien of de grenzen niet iets opgerekt kunnen worden ?? Met trainers die intensief en gericht met jou aan de slag gaan op 

een manier waarop je nog niet eerder hebt getraind. 

Tuurlijk kan dat en wij willen je daarbij helpen, dit betekent wel dat je er net zo gemotiveerd in moet staan als de trainers.  

Wat moet je daarvoor doen, wat kun je al, en wat is jou bijdrage hierin: 

- We starten op di  3 maart en eindigen met de halve marathon wedstrijd op zondag 7 juni 2015 

- De trainingen zijn op dinsdag- en donderdagavond en op de zondagmorgen, voor drie maanden 

- Er wordt getraind in groepsverband die je reguliere trainingen voor die periode gaat vervangen 

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

maximaal test over 1 kilometer (do) op de atletiekbaan en nemen we deel aan een 10 KM wedstrijd. 

- 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 halve marathon van Amersfoort 

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

- Je bent nu al in staat een halve marathon zonder al te veel problemen onder de twee uur te kunnen lopen 

- Onze doelgroep zijn lopers/atleten uit niveau 1 t/m 3 die een 10 tot 15 KM al onder de knie hebben maar dat ook 

willen op een halve marathon 

- Bedenk goed of je de belasting en intensiteit aankunt, jouw motivatie is voor ons erg belangrijk 

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

- Op de dinsdagavond wordt getraind vanuit het clubhuis in Birkhoven vanaf half acht, op de zondagmorgen vanuit 

het clubhuis in Birkhoven om negen uur in de ochtend en op de donderdagavond vanaf zeven uur (vanaf april om 

half acht) op de atletiekbaan in Schothorst 

- Maximale grote van de trainingsgroep is 15 lopers/atleten 

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

Gaat het lopen van 10 tot 15 km je al goed af, beheers je die halve marathon al maar heb je genoeg van de vrijblijvende 

voorbereiding. Denk je, of misschien weet je het wel zeker, dat het toch echt wel beter kan en dat je daar wel eens die 

extra uurtjes aan wilt besteden..?! En dat je dit wilt doen met gelijkgestemde lopers/atleten en gemotiveerde trainers die 

jouw drie maanden lang intensief begeleiden.  

Meld je dan zo snel mogelijk aan…………….. Alle lopers/atleten van niveau 1 tot en met 3 worden uitgenodigd, wacht niet 

te lang want het aantal plekken in de groep is beperkt.                                                                                                                      

http://www.marathonamersfoort.nl  Aanmelden bij Joop Klein Haarhuis: joopkleinhaarhuis@hotmail.com 

                   


