
USC hardloop schema* beginner – opbouw tot 5 km 
Elke training begin je met een lichte warming-up: wandel een paar minuten. Daarna even 
steviger wandelen en dan 5 x 15 seconden rustig dribbelen met 1 minuut wandel als pauze. 
 
Het looptempo is altijd rustig (waarbij je redelijk normaal kan blijven praten), een beetje met 
de rem erop. 
 
Als cooling down wandel je nog even een paar minuten rustig. 
 
Probeer de trainingen op vaste momenten in de week te doen. Houdt tussen de trainingen 
het liefst minimaal 48 uur rust. 
 
In het schema zijn staand de hardloopblokjes met xH aangegeven en de wandelpauzes met 
xW. 3x 1H-1W betekent 3 x 1 minuut hardlopen met 1 minuut wandelen tussendoor. 
In de laatste kolom staat het totaal aantal hardgelopen minuten. 
 

Week 1 Training 1    3x 1H-1W      2x 2H-2W      3x 1H-1W 10 minuten 

 Training 2    3x 1H-1W      2x 2H-2W      3x 1H-1W 10 minuten 

Week 2 Training 1    2x 1H-1W      3x 2H-2W      2x 1H-1W 10 minuten 

 Training 2    3x 1H-1W      3x 2H-2W      3x 1H-1W 12 minuten 

Week 3 Training 1     4x 1H-1W      2x 3H-2W      4x 1H-1W 14 minuten 

 Training 2    4x 1H-1W      3x 2H-2W      4x 1H-1W 14 minuten 

Week 4 Training 1    3x 1H-1W      2x 4H-2W      3x 2H-1W 17 minuten 

 Training 2    3x 1H-1W      4x 3H-2W      2x 2H-1W 19 minuten 

Week 5 Training 1    2x 2H-1W      2x 5H-2W      3x 2H-1W 20 minuten 

 Training 2    3x 2H-1W      3x 4H-2W      2x 2H-1W 22 minuten 

Week 6 Training 1    2x 2H-1W      3x 5H-2W      3x 2H-1W 25 minuten 

 Training 2    3x 1H-1W      3x 3H-1W      3x 1H-1W 15 minuten 

 Training 3    2x 2H-1W      3x 5H-2W      3x 2H-1W 25 minuten 

Week 7 Training 1    2x 2H-1W      4x 4H-2W      3x 2H-1W 26 minuten 

 Training 2    3x 1H-1W      3x 3H-1W      3x 1H-1W 15 minuten 

 Training 3    2x 2H-1W      3x 5H-2W      3x 2H-1W 25 minuten 

Week 8 Training 1    3x 1H-1W      3x 7H-2W      3x 1H-1W 27 minuten 

 Training 2    3x 1H-1W      3x 4H-1W      3x 1H-1W 18 minuten 

 Training 3    3x 2H-1W      2x 8H-2W      3x 1H-1W 25 minuten 

Week 9 Training 1    3x 1H-1W      2x 12H-2W    3x 1H-1W 30 minuten 

 Training 2    3x 1H-1W      2x 8H-1W      3x 1H-1W 22 minuten 

 Training 3    3x 2H-1W      2x 8H-2W      3x 1H-1W 36 minuten 

Week 10 Training 1    3x 2H-1W      2x 15H-2W    2x 2H-1W 25 minuten 

 Wedstrijd (trainings)wedstrijd 5 km Eindtijd ? 

Week 11 Hersteltraining Hersteltraining. Rustig fietsen 60 minuten 

 



USC hardloop schema* gevorderd – opbouw tot 10 km 

Elke training begin je met een warming-up: 
- 3 minuten heel rustig dribbelen 
- 7 minuten iets hoger tempo, nog altijd heel rustig 
- 10 x een korte versnelling van 5-10 seconden. 

 
De uitleg bij de trainingsvormen is van groot belang. Deze lees je vanaf pagina 6. 
De afstanden uit sommige trainingen kan je met een sporthorloge (gps) handig bepalen. Nog 
handiger is die trainingen op een atletiekbaan te doen. Heb je beiden niet tot je beschikking? 
Geeft niet, schat het dan zelf ongeveer in.   
 
Probeer de trainingen op vaste momenten in de week te doen. Houdt tussen de trainingen 
het liefst 48 uur rust. 
 
Als cooling down dribbel je 5 minuten rustig uit en besluit met stukjes wandelen en dribbelen 
af te wisselen. 
 
 

Week 1 Training 1 3 x 1000m Interval 

 Training 2 2 km DL1 - 3 km DL2 - 2 km DL1 Blok 

 Training 3 6 km DL1 Duurloop 

Week 2 Training 1 8 x 400m Interval 

 Training 2 4 x 1000m Interval 

 Training 3 8 km DL1 Duurloop 

Week 3 Training 1 Piramide loop 2-3-4-5-4-3-2 pauze=50% Interval 

 Training 2 2 km DL1 - 4 km DL2 - 2 km DL1 Blok 

 Training 3 8 km DL1 Duurloop 

Week 4 Training 1 10 x 200m Interval 

 Training 2 6 km DL3 Tempo 

Week 5 Training 1 4 x 1000m Interval 

 Training 2 10 x 400m Interval 

 Training 3 10 km DL1 Duurloop 

Week 6 Training 1 Minutenloop 2-2-3-4-2-5-2-4-3-2-2 Pauze=1 Interval 

 Training 2 10 x 200m Interval 

 Training 3 1 km DL1 - 2 km DL2 - 2 km DL3 - 2 km DL1 Blok 

Week 7 Training 1 Piramide 1-2-4-8-10-8-4-2-1 Pauze=2 Interval 

 Training 2 5 x 1000m Interval 

 Training 3 10 x 400m Interval 

Week 8 Training 1 Fartlek 30 minuten Interval 

 Training 2 12 x 200m Interval 

 Training 3 10 km DL1 Duurloop 

Week 9 Training 1 8 x 400m Interval 



 Training 2 6 x 1000m Interval 

 Training 3 12 km DL1 Duurloop 

Week 10 Training 1 8 x 600m Pauze=2 Interval 

 Wedstrijd (trainings)wedstrijd 10 km Eindtijd ? 

Week 11 Hersteltraining Hersteltraining. Rustig fietsen 60 minuten 

 



USC hardloop schema* gevorderd – opbouw tot 21 km 

Elke training begin je met een warming-up: 
- 3 minuten heel rustig dribbelen 
- 7 minuten iets hoger tempo, nog altijd heel rustig 
- 10 x een korte versnelling van 5-10 seconden. 

 
De uitleg bij de trainingsvormen is van groot belang. Deze lees je vanaf pagina 6. 
De afstanden uit sommige trainingen kan je met een sporthorloge (gps) handig bepalen. Nog 
handiger is die trainingen op een atletiekbaan te doen. Heb je beiden niet tot je beschikking? 
Geeft niet, schat het dan zelf ongeveer in.   
 
Probeer de trainingen op vaste momenten in de week te doen. Houdt tussen de trainingen 
het liefst 48 uur rust. 
 
Als cooling down dribbel je 5 minuten rustig uit en besluit met stukjes wandelen en dribbelen 
af te wisselen. 
 
 

Week 1 Training 1 3 x 1000m Interval 

 Training 2 2 km DL1 - 4 km DL2 - 2 km DL1 Blok 

 Training 3 12 km DL1 Duurloop 

Week 2 Training 1 8 x 400m Interval 

 Training 2 5 x 1000m Interval 

 Training 3 14 km DL1 Duurloop 

Week 3 Training 1 Piramide loop 2-3-4-5-4-3-2 pauze=50% Interval 

 Training 2 3 km DL1 - 6 km DL2 - 3 km DL1 Blok 

 Training 3 16 km DL1 Duurloop 

Week 4 Training 1 10 x 200m Interval 

 Training 2 10 km DL3 Tempo 

Week 5 Training 1 4 x 1000m Interval 

 Training 2 10 x 400m Interval 

 Training 3 18 km DL1 Duurloop 

Week 6 Training 1 Minutenloop 2-2-3-4-2-5-2-4-3-2-2 Pauze=1 Interval 

 Training 2 12 x 200m Interval 

 Training 3 4 km DL1 - 3 km DL2 - 2 km DL3 - 4 km DL1 Blok 

Week 7 Training 1 Piramide 1-2-4-8-10-8-4-2-1 Pauze=2 Interval 

 Training 2 6 x 1000m Interval 

 Training 3 10 x 400m Interval 

Week 8 Training 1 Fartlek 60 minuten Interval 

 Training 2 12 x 200m Interval 

 Training 3 18 km DL1 Duurloop 

Week 9 Training 1 8 x 400m Interval 



 Training 2 6 x 1000m Interval 

 Training 3 12 km DL1 Duurloop 

Week 10 Training 1 8 x 600m Pauze=2 Interval 

 Wedstrijd (trainings)wedstrijd 21,1 km Eindtijd ? 

Week 11 Hersteltraining Hersteltraining. Rustig fietsen 60 minuten 

 

 

  



* USC toelichting schema’s  
Inleiding 
De trainingen in deze schema’s zijn een handvat om een hardloopdoel succesvol te 
bereiken. Bedenk dat een training nooit een doel, maar een middel is om een doel te 
bereiken. Het belangrijkste is dat je deze alleen volgt als jouw lichaam dat aankan. 
Het is van belang dat de trainingen op de juiste wijze worden uitgevoerd. Tevens is het niet 
raadzaam om trainingen te vervangen of de volgorde door elkaar te gooien. Overbelasting 
en blessures liggen anders op de loer. 
Raak je oververmoeid? Neem dan meer rust en pak het schema later weer op. Dat geldt ook 
als je ergens pijn krijgt. Zoek dan ook zo snel mogelijk professionele begeleiding van 
bijvoorbeeld een huisarts of fysiotherapeut. 
 
 
Duurloop 
Duurlopen zijn trainingen met een constant tempo zonder onderbreking. Het tempo ligt iets 
onder je beoogde wedstrijdtempo. Als richtlijn ga je uit van het tempo wat je in je wedstrijd 
kunt lopen en telt hier ongeveer een halve tot één minuut per kilometer bij op. Dit langzame 
lopen kan in beginsel vreemd of vervelend aanvoelen: met de rem er op. Probeer je er echter 
wel aan te houden. Ook langzaam lopen is een kwestie van gewenning en training. Het is 
belangrijk de eventuele pauzes zo kort mogelijk te houden om de bereikte steady state niet 
teveel te verstoren. Lekker stevig doorwandelen is tijdens drinken onderweg daarom ook 
beter dan gaan stilstaan. 
 
Aandachtspunten uitvoering; 
- eerste 2 tot 5 minuten een zeer rustig tempo aanhouden. 
- tot 20 minuten nog iets onder het beoogde tempo proberen te lopen. 
- tempo daarna zo constant mogelijk uitvoeren 
- tempo dient onder het marathontempo te liggen 
- pauzes kort en actief 
 
 
De Blokloop 
In de wisselduurloop worden lange stukken zonder onderbrekingen gelopen. Het tempo 
wisselt met een bepaald ritme.  
Deze training heeft een breed scala aan trainingseffecten (Bij elke tempoverhoging 
domineren in de spier even alle beschikbare energiesystemen. Dit gaat van fosfaat (ATP en 
CP) naar glycogeen en bij steady state weer naar glucose. In de langzame stukken 
domineert weer de vetverbranding) 
 
D1 60-75% Praattempo 
D2 75-80% Moeilijk praten 
D3 80-95% Net niet praten 
 
 
Fartlek 
Hierbij werk je niet met een plan maar gebruik je de omgeving als initiator bij de bepaling wat 
je loopt. Even rustig tot het boompje en vervolgens versnellen tot de kruising, pittig tot de 
brug en wandelen tot de wegwijzer etc. Hierbij ga je op je eigen gevoel af van wat je voor 
deze trainingsdag aan denkt te kunnen en verstandig is. Ook de wandelpauzes worden 
afgewisseld van net aan lonend tot volledig. Deze training doe je echt op gevoel en pas je 
qua intensiteit en belasting aan, afhankelijk van de voorgaande of juist de volgende training. 
 
Aandachtspunten uitvoering; 
- eerste 2 tot 5 minuten een zeer rustig tempo aanhouden. 
- daarna nog 10 minuten niet sneller dan inlooptempo 
- tempo daarna steeds wisselen volgens plan of bij fartlek naar ingeving en eigen inzicht hoe 
je lekker loopt. 
- pauzes kort en actief of bij fartlek steeds wisselend 



 
 
Versnelling over 200 meter 
Omdat reactief lopen de meest effectieve manier van lopen is trainen we ook kort en pittig, 
zodat de spieren niet erg éénzijdig worden belast. 
 
Aandachtspunten uitvoering; 
- ruim voldoende warm lopen 
- spierspanning met oefeningen verhogen voorafgaand aan transfer 
- actieve transfer 
- zo snel mogelijk in het juiste tempo komen 
- durf te gaan! 
- snelheid dient onder het technisch breekpunt te blijven. 
 
De uitvoering: 
200 meter tempo volgens tabel op pagina 9 
50 meter wandelen, 100 meter dribbelen, 50 meter wandelen 
Herhalen volgens schema 
 
 
Versnelling over 400 meter 
Hierbij loop je een tempo boven de anaërobe drempel. Dit betekent dat er zuurstofschuld 
ontstaat en lactaat wordt gevormd. Hierdoor verbetert de VO2-max (opname en transport 
zuurstof) maar ook het oxidatieve vermogen van de spiercellen neemt toe. Technisch is deze 
snelheid zeer goed uitvoerbaar waardoor er een positief effect op de loopeceonomie is. 
 
Aandachtspunten uitvoering; 
- voldoende warm lopen 
- spierspanning met oefeningen verhogen voorafgaand aan transfer 
- actieve transfer 
- zo snel mogelijk in het juiste tempo komen 
- technisch goed lopen, denk aan houding, arminzet etc. etc. 
 
De uitvoering: 
400 meter tempo volgens tabel op pagina 9 
100 meter wandelen, 200 meter dribbelen, 100 meter wandelen 
Herhalen volgens schema 
 
 
Versnelling over 1000 meter 

Hierbij lopen we een tempo net iets onder de anaërobe drempel.  
 
Aandachtspunten uitvoering; 
- voldoende warm lopen 
- voldoende lenigheid en losmaak oefeningen 
- niet sneller dan de aangegeven zone lopen! 
- zoveel mogelijk op souplesse bewegen 
- gebruik de pauzes om goed te herstellen, loop hierin dus rustig 
- wel actief wandelen, geen "winkeltempo" 
 
De uitvoering: 
1000 meter tempo volgens tabel op pagina 9 
200 meter wandelen, 400 meter dribbelen, 200 meter wandelen 
Herhalen volgens schema 
 
 
  



Pyramide, minutenloopjes en varianten 
Deze vormen zijn bedoeld om indien gewenst zonder tempoadvies te lopen. De kreet "lekker 
pittig" betekent dat je, als je dat wilt, even lekker los kan gaan. Lekker snel of 
wedstrijdvervangend lopen, of zelfs het snot voor de ogen. Ben je echter vermoeid of voelen 
je benen niet goed, loop je ingehouden. Als je wilt kun je natuurlijk ook mixen en bijvoorbeeld 
het eerste blok rustig en de tweede juist weer snel. Gewoon op gevoel waarbij jezelf je 
tempo bepaald. 
 
Aandachtspunten uitvoering; 
- ruim voldoende warm lopen 
- spierspanning met oefeningen verhogen voorafgaand aan transfer 
- actieve transfer 
- snelheid dient onder het technisch breekpunt te blijven. 

 

  



USC toelichting schema’s - Tempotabel 

 


