
 

 

 

01 Start to run - week 1 - training 1 (14/4/13) 
Geplaatst 14 apr. 2013 12:21  

 
Proficiat aan alle nieuwe Start to Runners! Jullie eerste stap naar een fitter persoon is gezet, 
volhouden nu!  Vandaag hebben we volgend schema afgelegd:  
week 1 training 1: 1L 1W 1L 1W 2L 2W 2L 2W 3L 3W, dus 18 minuten beweging bestaand uit 9 
minuten lopen en 9 minuten wandelen.  
Waarschijnlijk voelen een aantal onder jullie zich wat stijf, maar dat is normaal. Een beetje spierpijn 
is bijna niet te vermijden, maar deze mag niet aanhouden of te erg worden. In geval van twijfel 
spreek je best de begeleiders even aan (of stuur je een mailtje of bel je even). Als het te erg wordt is 
een bezoekje aan de huisarts aangewezen. 
 
Het “huiswerk” voor deze week is: 
 



Week 1 training 2 : 1L 1W 1L 1W 2L 2W 3L 3W 3L 3W (20 minuten) 
Week 1 training 3 : 1L 1W 2L 2W 2L 2W 3L 3W 3L 3W (22 minuten) 
Het gaat vooruit… In de eerste week een stijging van het aantal minuten bewegen van 18 minuten 
naar 20 minuten om te eindigen met 22 minuten! Maar dat is het principe van Start to Run, we 
verleggen onze grenzen week per week. 
 
We hopen terug op jullie aanwezigheid volgende week zondag 21/04/13 om 10u. Wie zijn “huiswerk” 
liever in groep aflegt kan voor week 1 training 2 nu dinsdag om 20u meelopen met Rudy, op 
donderdag loopt Hedwig om 18u met de geïnteresseerden week 1 training 3. Beide trainingen terug 
op de Finse piste, als we nog meer minuten beginnen lopen zullen we ook buiten de Finse piste 
beginnen lopen. 
 
Enkele tips: 
Laat je niet meeslepen door vluggere lopers. 
Best 1 dag tussen de trainingen laten. 
Nog eens de gegevens van jullie vaste begeleiders: 
Hedwig Van Beveren, hedwig.vanbeveren@live.be, 0474 686 187 
Rudy Vande Velde, rudy.vande.velde@pandora.be, 0476 468 375 
Later op de week stuur ik nog een mailtje met de gegevens die we van jullie genoteerd hebben ter 
controle. Veel plezier bij jullie trainingen! 
 

011 Succesvolle start van de "Start to Run" 
Geplaatst 14 apr. 2013 08:35 

 
Aan de sporthal van Moerbeke op zondag 14 april kwam een flinke groep zich inschrijven voor de 
eerste sessie van de nieuwste reeks "Start to Run". Enkelen waren de afspraak wellicht vergeten, 
maar je kan nog inpikken: één lesje haal je wel in. Vanaf nu is het werken aan een optimale conditie. 
Nu nog een bonte bende, straks in club t-shirts: volhouden is de boodschap.  
Foto’s: 
https://plus.google.com/u/0/photos/106067376329573717487/albums/5968443152160534961 
 

02 Start to Run - week 2 (21/4/13) 
Geplaatst 24 apr. 2013 12:50  

 
De meesten onder jullie hebben hun "huiswerk" gemaakt, fijn! Wie alle trainingen uitvoert verhoogt 
zijn kansen sterk op het behalen van de 5 km test. 
Voor wie wat pijn heeft: volhouden is de boodschap, het komt allemaal in orde! 
Het voornaamste is dat jullie er plezier in blijven vinden. De loopschoenen aantrekken voor een run 
na een drukke werkdag is niet gemakkelijk, maar eenmaal buiten in de natuur vallen alle dagelijkse 
bekommernissen vlug weg en is het puur genieten... 
Een tip: als het regent mag je gerust gaan lopen, maar zorg voor een regenjasje. Een gezegde onder 
lopers: "er is geen slecht weer, enkel slechte kledij"... 
Het schema dat we afgelegd hebben op zondag was: 
Training 1 = 1L 1W 2L 2W 2L 2W 3L 3W 3L 3W = 22 minuten bewegen = 11 minuten lopen en 11 
minuten wandelen. 
Het ging allemaal vlotjes, na de training zag ik geen vermoeide gezichten, ik heb er zelf een goed 
gevoel bij! 
Jullie huiswerk voor deze week: 
Training 2 = 2L 2W 3L 3W 3L 3W 3L 3W = 22 minuten bewegen = 11 minuten lopen en 11 minuten 
wandelen 

https://plus.google.com/u/0/photos/106067376329573717487/albums/5968443152160534961


Training 3 = 1L 1W 2L 2W 3L 3W 3L 3W 3L 3W = 24 minuten bewegen = 12 minuten lopen en 12 
minuten wandelen 
De grenzen worden steeds verder verlegd... 
 
Wie wenste, kon voor training 2 meelopen met Rudy op dinsdag 23/4/13 om 20u op de Finse piste. 
Voor training 3 kan je bij mij terecht op donderdag 25/4/13 om 18u. Ze voorspellen alvast 
schitterend weer :-) 

03 Start to Run - week 3 (28/4/13) 
Geplaatst 29 apr. 2013 03:44  

 
De opstartpijn en ongemakken zijn bij een aantal personen achter de rug, zo hoort het... Des te meer 
ontspannend zullen jullie runs worden. 
Op zondag hebben we volgende training afgelegd: 
Training 1 = 1L 1W 2L 2W 3L 3W 3L 3W 3L 3W = 24 minuten bewegen = 12 minuten lopen en 12 
minuten wandelen. 
Daar dit ook het huiswerk van afgelopen donderdag was ging het bij iedereen van een leien dakje. 
Zoals onze collega-sporters de wielrenners zeggen gaan we deze week "een tandje hoger schakelen": 
Training 2 = 2L 2W 2L 1W 2L 1W 2L 1W 2L 1W 2L 1W 2L 1W 2L 1W = 25 minuten bewegen = 16 
minuten lopen en 9 minuten wandelen. 
Training 3 = 1L 1W 2L 2W 4L 3W 4L 3W 5L 1W = 26 minuten bewegen = 16 minuten lopen en 10 
minuten wandelen . 
Training 2 wordt dus jullie eerste training waarbij je minder wandelt dan loopt, training 3 is de eerste 
training waarbij je meer dan 3 minuten loopt. 
Heb je het er wat last mee, probeer dan vol te houden. >>> Je kan het echt !<<< 
Volgende week komen net dezelfde trainingen terug, ze zullen dan heel wat beter gaan. 
Wie wenst kan nu dinsdag om 20u training 2 in groep meelopen met Rudy, voor een groepsloop voor 
training 3 kan je donderdag bij mij terecht om 18u. Voor elk wat wils :-) 
Hopelijk zien Rudy en ik dinsdag en donderdag enkele gemotiveerde lopers, vaste afspraak volgende 
week zondag om 10u...  Succes! 
 

04 Start to Run - week 4 (5/5/13) 
Geplaatst 6 mei 2013 12:11  

 
Niet zoveel te melden deze keer na het mooie fotoverslag van Jessy en Dirk, dus hou ik het kort… 
Sommigen vonden het lopen over de route heel wat leuker dan de finse piste, anderen voelden toch 
dat hun lichaam het er wat lastiger mee had. We gaan de volgende trainingen op zoek naar de 
gulden middenweg. 
Gisteren 5/5/13 hebben we volgende training afgelegd: 
Training 1 = 1L 1W 2L 2W 3L 3W 3L 3W 3L 3W = 24 minuten bewegen = 12 minuten lopen en 12 
minuten wandelen. 
 Jullie huiswerk deze week is hetzelfde als vorige week, je zult zien: het gaat terug heel wat vlotter… 
Training 2 = 2L 2W 2L 1W 2L 1W 2L 1W 2L 1W 2L 1W 2L 1W 2L 1W = 25 minuten bewegen = 16 
minuten lopen en 9 minuten wandelen. 
Training 3 = 1L 1W 2L 2W 4L 3W 4L 3W 5L 1W = 26 minuten bewegen = 16 minuten lopen en 10 
minuten wandelen . 
Morgen dinsdag 7/5/13 loop ik om 20u mee met de geïnteresseerde lopers, donderdag is het een 
feestdag en zijn er dus geen trainingen. 
Tot nu dinsdag of volgende week zondag 12/5/13, bij voorkeur in wolventenue... 
Veel succes bij de trainingen, het gaat uitstekend! 
 



041 De runners werkten op 5 mei hun conditie bij! 
Geplaatst 5 mei 2013 11:16  

 
Stilaan bouwen onze 'start to runners' hun actieradius uit. Zo liepen ze voor het eerst onder een 
stralende zon op de fietsroute. Het onderdeel 'wandelen' wordt steeds kleiner, het item lopen wint 
in aandeel. Doorbijten en die ademhaling in de gaten houden is de boodschap. De sfeer en de 
motivatie zijn er. Alhoewel er vandaag (zondag 5 mei) enkelen ontbraken wegens omstandigheden, 
hopen we dat de ganse groep de tien weken rond maakt. 
Volgende week verwachten we alle deelnemers in club t-shirt, kwestie van het clubgevoel aan te 
scherpen. Vijf kilometer, we komen er aan. 
 

05 Start to Run - week 5 (12/5/13) 
Geplaatst 15 mei 2013 12:48  

 
Een ietwat later verslagje deze keer, maar beter laat dan nooit zullen we maar zeggen :-) 
Eerst en vooral: proficiat aan alle dappere moeders die de regen trotseerden op die ene 
welverdiende Moederdag (maar ook alle lof aan de niet-moeders natuurlijk…). Het was te 
verwachten dat we niet al onze zondagstrainingen in stralend weer konden volbrengen, maar plezant 
is natuurlijk anders. Onderweg konden we elkaar troosten met de vaste runnersuitspraak: er is toch 
veel zuurstof in de lucht… 
Ik hoop dat alle runners het nieuwe traject zonder problemen aankunnen, het stukje route zorgt 
alvast voor wat afwisseling. Binnenkort zullen we zelfs wat verder de Moerbeekse velden intrekken. 
De trainingen van deze week herhalen zich volgende week, het is dan ook terug een mooie stap 
vooruit naar ons einddoel. Na week 5 zitten we logischerwijze halfweg, volhouden is dus de 
boodschap, om het met de woorden van onze goeroe Evy Gruyaert te zeggen: jullie zijn goed bezig 
(en dat is echt waar!) 
 
Op Moederdag legden we volgend training af: 
 
Training 1: 2L 2W 3L 2W 5L 3W 5L 3W 5L 2W = 32 minuten bewegen = 20 minuten lopen en 12 
minuten wandelen. 
Jullie huiswerk van deze week: 
Training 2: 2L 1W 3L 2W 6L 2W 6L 2W 7L 2W = 33 minuten bewegen = 24 minuten lopen en 9 
minuten wandelen. 
Training 3: 2L 2W 4L 2W 5L 2W 6L 2W 7L 2W = 34 minuten bewegen = 24 minuten lopen en 10 
minuten wandelen. 
Het wordt al een ganse boterham ;-) 
Dinsdagavond 20u verzorgde Rudy de begeleiding om 20u, nu donderdagavond 18u kunnen 
geïnteresseerden meelopen met mij. 
Veel succes  bij de trainingen, En… Keep on running… 
 

06 Start to Run week 6 
Geplaatst 24 mei 2013 08:32  

 
Het doel komt in zicht.   Week 6 is een herhaling van week 5.   Geloof me vrij : het moeilijkste is 
achter de rug.  We lopen nu al meer dan 4 km en in de komende weken gaan we daar een 
kilometertje aan toevoegen en de rustpauzes stelselmatig afbouwen.   
Dus niet opgeven is de boodschap!   Zondag ben ik terug jullie coach, want Hedwig loopt de 20 van 
Brussel.  



Voor diegenen die het wat moeilijker hebben:  de kunst bestaat er je niet te forceren.   Gewoon 
rustig je programma afwerken aan je eigen tempo.   Ik hoop jullie allen zondag om 10h te zien !  Het 
zonnetje kan ik je jammer genoeg niet garanderen... 
Rudy 
 

07 S2R week 7 
Geplaatst 26 mei 2013 15:51  

 
De lente is duidelijk nog niet in het land.  Gelukkig bleef het deze morgen droog bij aanvang van onze 
7de week.  De aanwezigen hebben het alvast allemaal zeer goed gedaan en dat elk op hun eigen 
tempo!  
Op zondag hebben we het volgende programma afgewerkt: 5L - 1W- 6L- 2W- 7L - 2W - 8L - 1W 
Hiermee zitten we al aan 24 minuutjes lopen en dat gaan we deze week verder opbouwen in onze 2 
trainingen. 
Op dinsdag is het programma : 8L - 1W - 8L - 2W - 8L - 1W - 8L - 1W 
En op donderdag: 10L - 2W - 10L - 2W - 12L - 1W 
Zoals de andere weken is er dinsdag training van Rudy om 20h en op donderdag training van Hedwig 
om 18h. 
Volgende week zondag is Hedwig terug op post als jullie coach. 
 

09 Start to Run - Week 9 (9/06/13) 
Geplaatst 11 jun. 2013 13:47 

 
Vorige week geen verslagje, mijn excuses… Maar deze week beter. 
De tweede keer twee keer 15 minuten lopen was nog succesvoller dan de eerste keer. Het tempo van 
de koplopers lag heel hoog. Maar… respect en waardering voor elke loper. Meedoen en volhouden is 
momenteel het belangrijkste, wie snelheid zoekt zal later nog genoeg zijn gading vinden. 
Volgens mij is iedereen klaar om de grote stap te zetten naar nog grotere stukken lopen, iedereen op 
zijn eigen tempo! Wat een weg is er terug afgelegd door jullie... 
De dinsdag- en donderdag training gaan de laatste 2 weken door met de gewone trainingen, dus 
dinsdag om 19u en donderdag om 18u30. 
Training 2: 10 L – 1 W – 12 L – 1 W – 12 L – 1 L 
Training 3: 10 L – 1 W – 20 L – 1 W 
Tot zondag! 
 

10 - Start to Run - eindtest 
Geplaatst 23 jun. 2013 12:49 

 
Een laatste verslagje... Altijd wel een raar gevoel want het was tof om samen met jullie naar de 5km 
toe te leven.  
Proficiat aan de geslaagden van deze ochtend, een ganse prestatie! Nu volhouden hé! Volgende 
week zondag 30/06 is er een loopafspraak in het Heidebos. We vertrekken om 10 u voor een toerke 
van ietsje meer dan 5 km (opbouwen) vanaf parking 1. Natuurlijk hopen we op doorstroming naar 
onze gewone dinsdag en donderdag trainingen. Wie zijn test nog wenst af te leggen: van harte 
welkom zondag 30/06. Voor een ander moment kunnen jullie me contacteren. Wie heeft moeten 
afhaken: je kan gerust een eindje meelopen of we verwelkomen jullie van ganser harte om de start 
to run van 2014...  
 



Vanaf nu stuurt Rudy zijn “telexen” ook naar jullie, via onze website of facebook kunnen jullie ons 
ook volgen.  Nog eens bedankt en hopelijk zie ik jullie nog op vele runs. Hedwig 
 

11-11 De receptie ter ere van onze 'Start to Runners' 
Geplaatst 24 jun. 2013 15:55  

 
JCM vierde feest! 
Na tien weken oefenen, is het gelukt. 
Een groepje 'Start to Runners' heeft op zondagmorgen (23 juni) de 5 km officieel gelopen zonder 
onderbreken. De meesten deden niet aan sport, velen zijn onderweg afgehaakt en daar hadden de 
weersomstandigheden uiteraard een belangrijke rol in. Maar een tiental beten door: 
Lindsay Aper, Sofie Appeltans, Rita De Block, Hans Laureyn, Marie-Paule Picavet, Carmelo Tuscano, 
Mariet Van Moorhem, Kim Van Rompaey, Karlien Hofman en Natascha Saelens. 
Nadien hebben nog 2 personen hun attest gehaald: mama Wendy Schelstraete en dochter Kiara 
Heirman.  
 
Nogmaals een dikke proficiat aan allen die meeliepen; speciale dank gaat uit naar Hedwig Van 
Beveren die als coach weer een nieuwe lichting jonge mensen het virus van de sport heeft 
doorgegeven. 
 
 
 


