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DIJC Bertus is ontstaan uit een fusie van de Delftse IJsclub (1886) 
en Sportclub Bertus (1971). In 2011 vierden wij ons 125-jarig jubileum!! Van 
oorsprong dus een ijsvereniging, maar tegenwoordig voornamelijk actief als 
hardloopclub met zo'n 160 leden. Ons motto is: presteren mag en kan, maar 
hoeft niet! Het gezellige en sociale aspect vinden we bij Bertus minstens zo 
belangrijk. 
Op dit moment zijn er vier groepen, welke ieder een ander doel nastreven en een 
of tweemaal per jaar is er een instroomgroep. 
Ieder groepsschema richt zich op het lopen van een aantal grotere wedstrijden, 
verdeeld over het jaar, welke een zekere mate van populariteit hebben, maar ook 
een aantal bijzondere loopjes welke in de omgeving worden georganiseerd. 
De schema’s zullen zoveel mogelijk aansluiten op deze lopen. Ook zijn in deze 
schema’s de eigen DIJC Bertus en Kwartaallopen ingepast, en kunnen als 
testmoment dienen. 
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Doelstelling loopgroepen DIJC Bertus 
 
Groep 1 bestaat uit lopers(sters) die al een aantal jaren lopen en iets meer op 
prestatie gericht zijn. De schema’s zijn gericht op het lopen van een snellere 5, 
10 of 21 kilometer, waarin het presteren belangrijker is dan het recreatieve. 
Hiervoor gaan wij uit van de volgende richttijden: 
 
Recreatief 21 kilometer  ca. 1.35 - 1.55 uur  
        10 kilometer  ca.    41 -    52 minuten 
           5 kilometer  ca.     20 -    25 minuten 
 
Groep 2 bestaat uit lopers(sters) die ook al langer lopen en het recreatieve 
belangrijker vinden dan de snelheid. De schema’s zijn meer gericht op het lopen 
van een recreatieve 5, 10 of 21 kilometer. 
Hiervoor gaan wij uit van de volgende richttijden: 
 
Recreatief 21 kilometer  ca. 1.55 - 2.05 uur  
        10 kilometer  ca.     51 -    61 minuten 
           5 kilometer  ca.     25 -    30 minuten 
 
Groep 3 bestaat uit lopers(sters) die zich toeleggen op iets langere afstanden 
en hierbij denken aan het lopen van 10 – 15 kilometer. De schema’s zijn gericht 
op het lopen van een recreatieve 5, 10 of 15 kilometer. Ook aan 21 kilometer 
waarin de prestatie belangrijker is dan de tijd zal aandacht worden besteed. 
Hiervoor gaan wij uit van de volgende richttijden: 
 
Recreatief 15 kilometer  ca. 1.30 - 1.50 uur 
        10 kilometer  ca.     61 -   75 minuten 
          5 kilometer  ca.     30 -   35 minuten 
 
Groep 4 bestaat uit lopers(sters) die geen loopervaring hebben of zijn 
doorgestroomd uit de beginnersgroep. 
Hiervoor gaan wij uit van de volgende richttijden: 
 
Recreatief   3 kilometer  ca.         17 - 27 minuten 
             5 kilometer  ca.         30 - 40 minuten 
 
Met de hierboven omschreven richttijden en de bijgaande schema’s proberen wij 
een handvat aan te rijken, zodat de lopers hun doelstellingen kunnen behalen. 
Het is echter wel zo dat het lopen, ook recreatief, een zekere mate van discipline 
kent, welke voor iedere groep verschilt. Het is van belang om lekker en 
verantwoord te lopen, zeker als het presteren belangrijker wordt. 
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Intensiteit van de trainingszones 
 
* Herstelloop 
* Duurloop   1 
* Duurloop   2 
* Duurloop   3  
* Intensief 
 
Herstelloop  
Dit is de trainingsvorm waarbij je zeer rustig loopt, tijdens deze loop is het 
gemakkelijk om te praten. 
Bij ervaren lopers worden herstellopen met een korte duur meestal op de dag 
na een zware looptraining of wedstrijd gedaan als actief herstel. 
De vetverbranding is hoog en er zal weinig of geen verzuring plaats vinden.  
 
Duurloop 1  
Dit is de trainingsvorm waarbij je rustig tot redelijk snel loopt, tijdens deze loop 
is het nog gemakkelijk om te praten en zal je rustig zonder te hijgen ademen.  
Dit is de trainingsvorm waarin je basisconditie en je vetverbranding traint, 
waardoor je minder suikers verbrandt en het daardoor langer vol kan houden. 
 
Duurloop 2 
Dit is de trainingsvorm die je als pittig tot zwaar ervaart, tijdens deze loop is er 
een versnelde ademhaling maar je kunt nog redelijk een gesprek voeren. 
Maar zal je meer moeite kosten om dit werktempo vol te houden.  
Dit is de trainingsvorm waarin de verbranding van vet minder word en het 
verbranden van suikers zal toenemen waardoor je het gevoel krijgt van 
verzuring. 
 
Duurloop 3 
Dit is de trainingsvorm die je als zwaar ervaart en zal weinig worden gedaan, 
tijdens deze loop is er een snelle ademhaling en zal praten moeilijk gaan. 
Maar met inzet kan dit werktempo redelijk lang worden volgehouden.  
Dit is de trainingsvorm waarin de verbranding van vet gering is en de 
verbranding van suikers hoog, waardoor een snellere verzuring ontstaat. 
Deze vorm van lopen komt alleen voor tijdens testlopen, wedstrijden en 
intensieve intervaltrainingen. 
 
Intensief 
Dit is de trainingsvorm die je als zeer zwaar ervaart en zal alleen bij intensieve 
intervaltrainingen worden gedaan. Praten is tijdens deze trainingsvorm niet  
mogelijk en zal gepaard gaan met een zwaar hijgen. 
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Dit is de trainingsvorm waarin de verbranding van vet zeer gering is en de 
verbranding van suikers hoog en zal het gevoel geven van snelle toenemende 
verzuring. 
 
Deze vorm van lopen komt alleen voor tijdens korte intensieve 
intervaltrainingen. 
 
Warming-up 
 
Waarom warming-up?  
Over het nut van de warming-up is veel te doen. Volgens ons is de warming-up 
belangrijk. Het bereidt de spieren voor op de arbeid die gaat komen. De 
temperatuur in de spieren ligt gemiddeld 2 graden onder die van de rest van 
het lichaam. Om optimaal te kunnen presteren moeten de spieren dezelfde 
temperatuur bereiken. Als je stretched met koude spieren, bestaat de kans dat 
in de spieren kleine scheurtjes optreden. Dus nooit stretchen zonder een 
degelijke warming-up! Naast de lichamelijke aspecten van de warming-up, word 
je ook geestelijk voorbereid op de training die gaat volgen.  
 
DRIE SOORTEN WARMING-UP  
 
1.De actieve warming-up  
 
Dit is de belangrijkste warming-up en kan verdeeld worden in de algemene en 
in de specifieke warming-up. De algemene warming-up heeft als doel om het 
hart sneller te laten kloppen, zodat er meer zuurstof naar de spieren gebracht 
kan worden. Dit moet ongeveer 10 minuten achter elkaar bij dezelfde intensiteit 
gedaan worden. Voor het hardlopen is rustig inlopen dus de meest aangewezen 
vorm. U kunt dit afwisselen door tijdens het lopen de schoudergordel actief los 
te maken via armzwaaien.  
 
2. De passieve warming-up  
Dit is het verhitten van het lichaam door warmte van buitenaf (bijvoorbeeld 
door middel van een sauna). Als het in de omgeving (zoals in een sauna) 'heet' 
is, gaat het lichaam zichzelf koelen door te zweten en door het verwarmen van 
de spieren (door warmte in de spieren te geleiden). Naast het omhoog brengen 
van de temperatuur is een belangrijk doel van de warming-up echter ook om de 
hartslag te verhogen. Dit wordt niet bereikt door een passieve warming-up.  
 
3. De mentale warming-up  
Dit is het lopen in gedachte van de atleet, net voor de wedstrijd. 
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Veiligheid 
 
Als hardloper ben je de zwakkere verkeersdeelnemer. Dat is een gegeven waar 
je rekening mee dient te houden. Of je nu door de drukke binnenstad rent of 
een verlaten rivierdijkje afstruint. 
 
Wees je bewust van je kwetsbaarheid, loop defensief. Een viertal 
aanbevelingen om je eigen veiligheid wat meer te garanderen. 

•   Loop het verkeer tegemoet, dat betekent meestal links lopen. Ga er 
van uit je niet gezien wordt, anticipeer tijdig en denk vooruit. Draag iets 
reflecterends als het schemert of donker is. Blijf alert. 

•   Loop liever niet met muziek in je oren. Je bent gewoon minder bij de 
les, minder bezig met waar je loopt. Muziek, hoe belangrijk en 
inspirerend ook, leidt op zo’n moment gewoon te veel af. Als je echt niet 
zonder kunt, zet het volume dan zo zacht dat je de omgevingsgeluiden 
er duidelijk bovenuit hoort. 

•   Weet waar je loopt, ken je omgeving. Kies in het donker goed verlichte 
routes. Voel je je toch niet veilig, keer dan om en ga terug. 

•   Train met een vriend of vriendin. Laat de thuisblijvers weten hoe lang 
je ongeveer wegblijft als je alleen op pad gaat en neem desnoods je 
mobieltje mee. 

 
Tips voor veilig hardlopen in een groep: 
Gezien worden is belangrijk: Draag goede verlichting en reflecterende kleding 
(of een hesje). 

•  Loop bij voorkeur rechts. Je verlichting is zo goed dat je gezien wordt als 
een fietser. Door rechts te lopen raken mede weg-gebruikers niet in 
verwarring. 

•   Loop bij voorkeur op voet- of fietspad en over goed verlichte wegen. 
•   Loop achter elkaar en 2 aan 2, met z'n drieën naast elkaar is wel gezellig 

maar echt niet verantwoord. 
•   Gezamenlijk oversteken. Haal de rest even op en steek gezamenlijk 

over.  
•   Iedereen let op zichzelf. Bij oversteken bepaal je zelf of het veilig is. Niet 

degene die roept dat het kan! 
•   Let op auto's met aanhangers. Niet meteen uit de berm terugspringen 

als je denkt dat de auto voorbij is. 
•  Luister naar de instructies van je trainer. 

 
 
 



Trainingsopbouw Snelheden

Warming-up:  15 min Duurloop 1  DL1: langzame duurloop, is een tempo waarbij je rustig 
loopt en nog makkelijk kunt praten

Kern:                 30-60 min Duurloop 2  DL2: normale duurloop, is een tempo waarbij je rustig 
tot redelijk snel loopt  maar nog redelijk een gesprek kan voeren.

Cooling-down:15 min Duurloop 3  DL3: snelle duurloop, is een tempo dat je als pittig tot 
zwaar ervaart.

Week Datum Dag Training

11 10/03/2020 dinsdag 5 x 1 minuut met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

12/03/2020 donderdag 4 x 1 - 1 x 2 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

14/03/2020 zaterdag 5 x 1 - 1 x 2 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

12 17/03/2020 dinsdag 3 x 1 - 3 x 2 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

19/03/2020 donderdag 4 x 1 - 3 x 2 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

21/03/2020 zaterdag 4 x 1 - 4 x 2 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

13 24/03/2020 dinsdag
3 x 1 minuut met tussendoor 1 minuut wandelen DL1
5 x 2 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

26/03/2020 donderdag
3 x 1 minuut met tussendoor 1 minuut wandelen DL1
3 x 2 - 2 x 3 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

28/03/2020 zaterdag
3 x 1 minuut met tussendoor 1 minuut wandelen DL2
2 x 2 - 3 x 3 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

14 31/03/2020 dinsdag
4 x 2 minuten met tussendoor 1 minuut wandelen DL2
2 x 4 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

02/04/2020 donderdag
3 x 1 minuut met tussendoor 1 minuut wandelen DL2
3 x 8 minuten met tussendoor 3 minuten wandelen DL1

04/04/2020 zaterdag 5 x 3 minuten met tussendoor 1 minuut wandelen DL1

15 07/04/2020 dinsdag
1 x 5 minuten met tussendoor 1 minuut wandelen DL2
1 x 15 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

09/04/2020 donderdag
4 x 1 minuut met tussendoor 1 minuut wandelen DL3
4 x 4 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL2

11/04/2020 zaterdag 5 x 5 minuten met tussendoor 2 minuut wandelen DL1

16 14/04/2020 dinsdag
2 x 4 minuten met tussendoor 1 minuut wandelen DL2
2 x 10 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

16/04/2020 donderdag Duurloop 20 minuten DL2

18/04/2020 zaterdag
3 x 2 minuten met tussendoor 1 minuut wandelen DL2
2 x 4 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL2

Trainingsschema Fit aan de Start: 12 weken 2020

Schema van 0 naar 5 KM in 12 weken
Bedoeld voor mensen met geen, of geringe loopervaring



Trainingsopbouw Snelheden

Warming-up:  15 min Duurloop 1  DL1: langzame duurloop, is een tempo waarbij je rustig 
loopt en nog makkelijk kunt praten

Kern:                 30-60 min Duurloop 2  DL2: normale duurloop, is een tempo waarbij je rustig 
tot redelijk snel loopt  maar nog redelijk een gesprek kan voeren.

Cooling-down:15 min Duurloop 3  DL3: snelle duurloop, is een tempo dat je als pittig tot 
zwaar ervaart.

Week Datum Dag Training

17 21/04/2020 dinsdag 3 - 4 - 5 - 4 - 3 minuten met tussendoor 1 minuut wandelen DL1

23/04/2020 donderdag 4 x 3 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1
4 x 6 minuten met tussendoor 3 minuten wandelen DL1

25/04/2020 zaterdag 4 - 5 - 6 - 5 - 4 minuten met tussendoor 1 minuut wandelen DL1

18 28/04/2020 dinsdag
Fartlek, Fartlek bestaat uit afwisselende sprint en rustige fasen. 
Doel,verbetering van de energieomschakeling en verhoging van de 
maximale zuurstofopname

30/04/2020 donderdag Duurloop 30 minuten DL1

02/05/2020 zaterdag
2 x 4 minuten met tussendoor 1 minuut wandelen DL2
2 x 8 minuten met tussendoor 3 minuten wandelen DL1

19 05/05/2020 dinsdag Wisselduurloop 5 kilometer, 2 km DL1, 1 km DL2, 1 km DL1

07/05/2020 donderdag
2 x 2 minuten met tussendoor 1 minuten wandelen DL2
2 x 10 minuten met tussendoor 3 minuten wandelen DL1

09/05/2020 zaterdag 6 x 3 minuten met tussendoor 1 minuut wandelen DL2
20 12/05/2020 dinsdag Duurloop 40 minuten DL1

14/05/2020 donderdag
2 x 2 minuten met tussendoor 1 minuten wandelen DL2
2 x 8 minuten met tussendoor 2 minuten wandelen DL1

16/05/2020 zaterdag Wisselduurloop 4 kilometer, 2 km DL1, 1 km DL2, 1 km DL1

21 19/05/2020 dinsdag Duurloop 45 minuten DL1

21/05/2020 donderdag 3 x 6 minuten met tussendoor 1 minuten wandelen DL2

23/05/2020 zaterdag 15 minuten met in de laatste 3 minuten 3 x 30 sec. versnellen DL1

22 24/05/2020 zondag Afsluitende 5 kilometer

Trainingsschema Fit aan de Start: 12 weken 2020


