
Trainingsschema Loopgroep Meerhoven 2020

routes

week datum Groep A Groep B Groep C Beginnende lopers Bijzonderheden

20.00 uur start

Open Nieuwjaarstraining voor iedereen Open Nieuwjaarstraining voor iedereen Open Nieuwjaarstraining voor iedereen Open Nieuwjaarstraining voor iedereen Hangar Café

2 8-jan neem loopvrienden/-familie of jouw neem loopvrienden/-familie of jouw neem loopvrienden/-familie of jouw neem loopvrienden/-familie of jouw neem klein geld mee voor

team van Meerhoven24 team van Meerhoven24 team van Meerhoven24 team van Meerhoven24 drankje na de training

Intensieve Interval Intensieve Interval Intensieve Interval 900 m = startpunt stadverwarming Zandrijk bij 300 m = vanaf startpunt via voetpad even heen

5 x 900 m      15 km/u = 3'36 5 x 900 m       12,5 km/u = 4'20 4 x 900 m         9 km/u = 6'00 Zandbloem/Zandpad, naar busbaan, rechtsaf en weer dribbelen naar Zandstrand en weer terug 

3 15-jan 4 x 300 m      10,0 km/u = 1'48 4 x 300 m         9 km/u   = 2'00 3 x 300 m         7 km/u = 2'34 busbaan volgen, rechtsaf weg oversteken naar naar startpunt

300 m is herstel rondje, niet stilstaan 300 m is herstel rondje, niet stilstaan 300 m is herstel rondje, niet stilstaan Zandstrand, tot aan ingang park, rechtsaf

totaal training 28 min totaal training 31 min totaal training 32 min weg oversteken Zandpad terug naar startpunt

Intensieve Interval Intensieve Interval Intensieve Interval 1000 m = start kruising grasplein/grasmus,

6 x 1000 m       15 km/u  = 4'00 5 x 1000 m      12,5 km/u = 4'48 4 x 1000 m         8 km/u  = 7'30 grasmus naar grasbaan, rechtsaf naar fietspad

4 22-jan                         14 km/u = 4'17                              11 km/u = 5'27                               10 km/u  = 6'00 grassavanne, fietspad volgen naar busbaan,

2'00 rust 2'00 rust 2'00 rust rechtsaf busbaan volgen terug naar grasplein

38 minuten training totaal 33 á 36 minuten training totaal 32 á 38 minuten training totaal

Hovenring training (nieuw) intensief Hovenring training (nieuw) intensief Hovenring training (nieuw) intensief 1500 m = start bij stoplicht kruising Heerbaan

4 x 1500 m    13,5 km/u = 6'40 4 x 1500 m    12 km/u = 7'30 3 x 1500 m    10 km/u = 9'00 eventueel verzamelen bij Vijverstraat. Volg Heerbaan richting Hovenring,

5 29-jan bushalte Landforum Hoverenring rond tot aan afslag Heerbaan,

1'30 rust 1'30 rust 1'30 rust ivm inloopafstand deze afslag naar beneden tot aan stoplicht

35 minuten training totaal 36 minuten training totaal 32 minuten training totaal kruising Heerbaan Burcht (het oversteken bij de stoplichten is tevens jouw rust)

Intensieve Interval Intensieve Interval Intensieve Interval 1800 m = startpunt AH winkelcentrum, door 900 m = winkelcentrum AH startpunt, naar

4 x 1800 m        15 km/u  = 7'12 3 x 1800 m     13 km/u  =  8'18 2 x 1800 m   8 á 10 km/u   =  10'48 á  13'30 naar voetgangersopgang Grasrijk, rechtsaf bushalte meerrijk lopen, busbaan volgen naar

6 5-feb                           14 km/u = 7'42                             11 km/u  =  9'50 1x 900 m      8 á 10 km/u   =  5'24  á  6'45 grassavanne naar vijfsprong, door het park naar zandstrand, zandstrand volgen tot de nieuwe

2'00 rust 2'00 rust 2'00 rust zandstrand, rechtsaf naar Zandbrug, terug naar zandbrug, linksaf zandbrug omhoog terug naar 

38 minuten training totaal 32 á 36 minuten training totaal 34 á 37 minuten training totaal AH. AH.

Kop over kop Kop over kop Kop over kop M24 route, start bij Hangar, naar AH, rechtsaf

groepjes van 4 á 6 personen lopen in één groepjes van 4 á 6 personen lopen in één groepjes van 4 á 6 personen lopen in één route van 2,1 km Zandbrug naar beneden, linksaf Zandstrand,

7 12-feb treintje. Koploper loopt 1 minuut op tempo, treintje. Koploper loopt 1 minuut op tempo, treintje. Koploper loopt 1 minuut op tempo, A: 4 x    4 personen maximaal linksaf brug over park in, park door naar

de rest volgt. Koploper zakt af tot achteraan, de rest volgt. Koploper zakt af tot achteraan, de rest volgt. Koploper zakt af tot achteraan, B: 3 x    4 á 5 personen tennisbanen, linksaf Grassavanne tot aan 

tweede loper wordt koploper en pakt tempo tweede loper wordt koploper en pakt tempo tweede loper wordt koploper en pakt tempo C: 3 x    5 á 6 personen busbaan, linksaf voetpad terug naar Hangar

Intensieve Interval Intensieve Interval Intensieve Interval 500 m = start 4e lantaarnpaal vóór 

10 x 500 m maximaal tempo 8 x 500 m maximaal tempo 8 x 500 m maximaal tempo restaurant Echt Welschap, vanaf deze paal

8 19-feb 1'15 min rust dribbelend (niet stilstaan!!!) 1'15 min rust dribbelend (niet stilstaan!!!) 1'15 min rust dribbelend (niet stilstaan!!!) volg je het fietspad naar kanaal en stop je aan

altijd linkerkant fietspad lopen altijd linkerkant fietspad lopen altijd linkerkant fietspad lopen de andere kant van de brug

Intensieve Interval Intensieve Interval Intensieve Interval 800 m = startpunt bij gemaal onderaan de bult, 

6 x 800 m's één recht stuk 6 x  800 m's één recht stuk 4 x  800 m's één recht stuk we lopen in één rechte lijn over de Waterlinie

9 26-feb 15  -  16,5 km/u = 3'12 - 2'54 11 - 13 km/u  = 3'40 á 4'20 8  -  10 km/u  =  4'48  á  6'00 Carnavalsvakantie naar de rotonde Meerhovendreef, daar stop je

1'30 rust 1'30 rust 1'30 rust daar heb je rust en op dezelfde weg terug pak

totaal training ong 27 min totaal training ong 33 min totaal training ong 25 min je jouw volgende 800 m

Intensieve Interval Intensieve Interval Intensieve Interval 900 m = start bushalte Meerrijk, Zandstrand

7 x 900 m           15 km/u = 3'36 6 x 900 m         13 km/u = 4'09 5 x 900 m           8 km/u = 6'45 volgen tot aan ingang naar Zandbrug naar WC

10 4-mrt                            14 km/u = 3'51                          11 km/u = 4'54                          10 km/u = 5'24 Zandbrug op naar AH, na AH linksaf naar 

1'30 rust 1'30 min rust 1'30 min rust beneden naar bushalte Meerrijk

35 min training totaal 35 min training totaal 35 á 40 min training totaal

Intensieve Interval Intensieve interval Intensieve Interval 1000 m = start Hangar, langs busbaan via

6 x 1000 m        15 km/u = 4'00 5 x 1000 m        13 km/u = 4'36 4 x 1000 m         8 km/u = 7'30 voetpad naar Grassavanne, rechts Grassavanne

11 11-mrt                           14 km/u = 4'17                           11 km/u = 5'27                          10 km/u = 6'00 op tot aan Grasbaan, rechts opgang WC op

1'30 rust 1'30 rust 1'30 rust naar Lidl en ná snackbar rechts naar beneden

33 á 36 min training totaal 36 min training totaal 35 min training totaal terug naar Hangar

15-mrt

Extensieve Interval Extensieve Interval Extensieve Interval 2000 = start vanaf kruising grassavanne/busbaan

3 x 2000       15 km/u = 8'00 3 x 2000     13 km/u  = 9'13 2 x 2000               8 km/u  = 15'00 volg de grassavanne naar vijfsprong bij tennisbaan

12 18-mrt                    14 km/u = 8'34                      11 km/u  = 10'54 3 x 2000              10 km/u  = 12'00 linksaf fietspad langs DBS, linksaf meerhovendreef

2'00 rust         + alle lopers ophalen op route 2'00 rust 2'00 busbaan terug volgen naar grassavanne

30 á 32 minuten training totaal 33 á 39 minuten training totaal 34 á 42 minuten training totaal

Extensieve intervaltraining Extensieve intervaltraining Extensieve intervaltraining 3000 m = start overkant kanaal thv Zandkasteel 1000 m = start overkant kanaal thv Zandkasteel

Bruggenloop Meerhoven                   2'00 rust Bruggenloop Meerhoven                    2'00 rust Bruggenloop Meerhoven brug over naar Zandkasteel, rechtsaf Zandschuit. brug over naar Zandkasteel, rechtsaf Zandschuit.

13 25-mrt 2 x 3000         13 km/u = 13'50 min 2 x 3000           11 km/u = 16'21 min 2 x 3000 m       9 km/u  = 20 min rechts brug over thv Zandgolf, links kanaal volgen rechts brug over thv Zandgolf, rechts kanaal terug volgen naar startpunt

2 x 900           13 km/u = 4'09 min 1x 900             11 km/u = 4'54 min 2'00 rust tot Anth.fok.weg, omhoog en links brug Anth.fok

42 minuten trainen 42 minuten trainen 42 minuten trainen fietspad volgen terug naar Zandrijk, links brug over thv Zandgolf, rechts kanaal volgen terug naar startpunt

Rustige Duur Rustige Duur Rustige Duur 2 x 3,7 route = startpunt Grassavanne/Busbaan A groep gaat eerst vanuit startpunt via grassavanne

1x 8 km    13 km/u  =  36'55 min 1x 7,5 km      12 km/u  = 37,30 min 1x 7,5 km     11 km/u  = 40'54 min naar fietsvijfsprong, door naar houtwal, linksaf naar de knik naar de Grassnip (linksaf) en via

14 1-apr                   12 km/u = 40'00 min                   11 km/u  = 40'54 min                  10 km/u  = 45'00 min houtwal naar rotonde meerhovendreef, linksaf terugGrashoen terug naar grassavanne en vervolgen

                  11 km/u = 43'38 min                   10 km/u = 45'00 min                   9 km/u  =  50'00 min naar busbaan, oversteken door naar Mc D, linksaf daarna de route van 2 x 3,7 km

slifstr. naar grassavanne, linksaf terug naar busbaan

4 + 5 apr

15 8-apr

11-apr

16 15-apr

Veiligheidshesjes

niet meer nodig

17 22-apr zonsondergang rond 20.45 uur

18 29-apr

19 6-mei

20 13-mei

Kempenrun 

Marathon Rotterdam

Balki Loop Heeze
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21 20-mei

22 27-mei

23 3-jun

7-jun

24 10-jun

25 17-jun

26 24-jun

27-jun

27 1-jul

28 8-jul

29 15-jul

30 22-jul

31 29-jul

32 5-aug

33 12-aug Hanneke vakantie

34 19-aug Hanneke vakantie

35 26-aug Hanneke vakantie

36 2-sep

6-sep

37 9-sep

38 16-sep

39 23-sep

Tilburg Ten Miles

Veldhoven Ten Miles

Vestingloop Den Bosch



40 30-sep

41 7-okt

10 + 11 okt

42 14-okt

17 + 18 okt

43 21-okt

44 28-okt

1-nov

45 4-nov

46 11-nov

14 + 15 nov

47 18-nov

48 25-nov

49 2-dec

50 9-dec

51 16-dec

52 23-dec Hanneke vakantie

53 30-dec Hanneke vakantie

Marathon Eindhoven

Marathon Amsterdam

Zevenheuvelenloop

Valkenloop


