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Begeleiding Running Movements en Sportiva 

Ons motto: met plezier doelgericht hardlopen. 

Onze werkwijze 

Hardlopen is onze passie en dat proberen wij terug te laten komen in onze begeleiding. Standaard 

vinden wij maar gek! Want jij als hardloper bent uniek en daarom heb je een persoonlijk schema 

nodig met persoonlijke begeleiding van een coach. Wij bieden online hardloopschema’s door middel 

van data gestuurd coachen. Jij hebt je schema altijd bij de hand via de app en analyseert je schema 

via het online platform. Onze begeleiding is high end wat wil zeggen dat wij kwaliteit 

leveren.  Gepersonaliseerde hardloopschema’s zodat jij je doelstelling kunt bereiken, 

hardloopgroepen waar jij persoonlijk gecoacht wordt! Wij geloven erin dat je moet hardlopen op je 

eigen niveau om te genieten van de hardloopsport. Wij doen dit door ons thuistest concept of door 

middel van testen in onze Runlabs. Lees hier verder over onze werkwijze!  

https://www.runningmovements.nl/hardloopschemas/onzewerkwijze/ 
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Ons aanbod start met een basis pakket wat jij naar eigen wens kunt uitbreiden. 

Basis pakket: € 380 voor 3 maanden, minimale deelname 6 atleten 

 

1. Intake gesprek  

Aan de hand van het ingevulde intake formulier bepalen wij samen jou realistische trainingsdoelen 

2.Looptechniek en loopanalyse  

Op de atletiekbaan maken wij opnamen en analyseren de resultaten 

3.Schema voor 3 maanden  

Persoonlijk schema 

Altijd een hardloopschema op maat. Jij bepaalt je doel, wij helpen je dit doel te behalen! 

Online coaching 

Het hardloopschema wordt via de app trainingpeaks of Polar coach met je gecommuniceerd. Handig! 
Want je hebt zo altijd je schema bij de hand en staat direct in contact met je coach.  

Optioneel: 

Anaerobe drempel meting € 175,- 

Met onze anaerobe drempel meting bepalen wij jouw hartslagzones en geven wij gericht advies hoe 
jij beter kunt trainen. 

De anaerobe drempeltest is geschikt voor het bepalen van hartslagzones als je voor het eerst op 
hartslag wil gaan trainen of als je je hartslagzones opnieuw wil laten berekenen. De test faciliteert de 
loper in een nauwkeurige zone indeling door middel van een lactaattest. Het omslagpunt kan zo zeer 
nauwkeurig worden berekend en de loper krijgt hierdoor een zeer nauwkeurig beeld en tevens 
advies hoe hij of zij verantwoord kan hardlopen. Zo ontdek je welke zones je moet ontwikkelen om 
tot het gewenste resultaat te komen. 

Tijdens de test worden er telkens kleine druppels bloed afgenomen door een prikje in de vinger of in 
de oorlel. Hiermee meten we het lactaatniveau in het bloed. Tijdens inspanning zal het lactaat in het 
bloed oplopen naar gelang de snelheid van het hardlopen toeneemt. Het lactaat zal op een gegeven 
moment doorschieten naar een hoog niveau. Dit omslagpunt van het aerobe naar het anaerobe 
niveau kan zeer nauwkeurig gemeten worden. 

• Berekent zeer nauwkeurig het omslagpunt. 

• Geeft een duidelijke zone indeling. 

• Inzicht in het lactaat niveau. 

• Biedt advies hoe verantwoord getraind kan worden. 

• Meting door middel van bloedafname. 
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Zoladztest Runlab Apeldoorn € 150 zonder lactaat meting / € 175,- met lactaat meting = Nul meting 

Met de test wordt gemonitord welke hartslagzones onderbelicht zijn en welke zones goed zijn 
ontwikkeld. Hardlopers die nog geen zone indeling hebben adviseren wij een om eerst een anaerobe 
drempeltest te doen waarbij wij de hartslagzones berekenen en tevens advies geven over de 
verbetering van de trainingssituatie. De Zoladztest biedt de mogelijkheid om na een aantal maanden 
de progressie te meten en eventueel kleine aanpassingen in het trainingsschema door te voeren. 

Zoladztest-6 minuten test op de baan € 100  1 maand en 2 maanden na de anaerobe drempeltest  

Vanaf de nul meting de voortgang bepalen en analyseren welke trainingszone’s extra aandacht 
behoeven ter verwerking in jou schema.  

Voedingsbegeleiding € 110  

Bij de voedingscoach kun je terecht voor al je vragen over voeding. Zo kan de voedingscoach je 
helpen met gewicht verliezen, het ontwikkelen van een gezond leef- en beweegpatroon of het 
optimaal afstellen van voeding op jouw trainings- en wedstrijdschema. We bieden drie pakketten 
verschillend van een eenmalig consult met voedingsadvies tot een voedingsprogramma van twaalf 
weken dat naadloos aansluit op jouw dagelijks leven en sportactiviteiten.  

Deelname trainingsgroepen Sportiva: 

1.Deelname aan de trainingsgroep 10 km- ½ marathon groep € 130 per jaar 

Je traint wekelijks mee in Nijkerk op de woensdagavond, een pittige intervaltraining. 

2.Deelname aan de gezamenlijke trainingen van de marathongroep € 120 ( 3 maanden). Minimale 
deelname 6 personen) 

Start 1 januari 2021 startniveau 15 km zonder problemen achter elkaar kunnen hardlopen 

Elke 3/4 weken een gezamenlijke duurlooptraining naar jou marathon doel. In eerste instantie zullen 
de langste duurlopen maximaal 21 km zijn zodat wij eenvoudig door kunnen schakelen als er in het 
voorjaar c.q. najaar 2021 een marathon zich aandient. 
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Aanmeldingsformulier Begeleiding Running Movements en Sportiva 

Naam: 

@ mail adres: 

Telefoonnummer: 

Ik kies voor de volgende opties:(aub jou wensen aankruisen) 

O Basis pakket: € 380 voor 3 maanden, minimale deelname 6 atleten 

 

O Anaerobe drempel meting € 175,- 

O Zoladztest Runlab Apeldoorn € 150 zonder lactaat meting / € 175,- met lactaat meting = Nul meting 

O Zoladztest-6 minuten test op de baan € 100  1 maand en 2 maanden na de anaerobe drempeltest  

O Voedingsbegeleiding € 110 

Deelname trainingsgroepen Sportiva: 

O Deelname aan de trainingsgroep 10 km- ½ marathon groep € 130 per jaar 

O Deelname aan de gezamenlijke trainingen van de marathongroep € 120 ( 3 maanden). Minimale 

deelname 6 personen) 
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Graag het aanmeldingsformulier ondetekend mailen naar anton@sportiva.nl of opsturen naar 

Sportiva Jan Steenhof 23 3862 MC Nijkerk 

Plaats : 

Datum: 

Handtekening: 

 

 

mailto:anton@sportiva.nl

