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TOELICHTING schema halve marathon 2018   @looppatroon 

Toelichting

Uitgangspunt is dat je bij aanvang van dit schema al een basis 
hebt van 3 trainingen per week. 
Beschik je niet over deze basis, begin dan nog niet aan de 
halve marathon! Je riskeert zo een te snelle opbouw die over-
belasting en grote kans op blessures geeft. 
In dit schema ga ik uit van minimaal 4 trainingen per week en 
soms een wedstrijd. Deze wedstrijden zijn vormtesten. Door 
vaker een wedstrijdje te lopen, leer je ook om te gaan met 
wedstrijdspanning. Wedstrijden gebruik je als middel voor je 
doel: een goede halve marathon lopen op 2 of 22 april 2018! 
In het schema zie je de Duurlopen en Intervalprogramma’s 
steeds langer worden. Het doel hiervan is je lichaam geleidelijk 
meer te belasten zodat het prestatieniveau toe kan nemen.  
Dit principe heet overload (= geleidelijk steeds een beetje 
meer).

Elke week staat er een lange duurloop 1 en een kortere 
duurloop 2 in het schema. Deze twee trainingen per week 
vormen de fundering voor een goede halve marathon. De lange 
duurloop wordt naarmate we vorderen in het schema, steeds 
langer. 

Een goede halve marathon staat of valt met een goed getraind 
vetverbrandings-systeem. Hoe train je dat optimaal? Inderdaad: 
door die lange duurlopen langzaam! (= gedoseerd en slim) te 
lopen met een hartslag welke 60-70% van de maximale waarde 
bedraagt. 

Indien er geen wedstrijd gepland staat de volgende dag, wordt 
tijdens de duurloop een aantal keren een iets snellere kilome-
ter gelopen. Deze ‘bloktraining’ geeft een goede trainingsprik-
kel op de vorm. 

De intervaltrainingen in het schema hebben een kernomvang 
van 6000 meter en worden uitgebreid tot programma’s van  
8000 meter, dus ook een onderdeel  van de ‘overload’.  Het 
intervalprogramma begin je met minimaal 30 minuten relaxt 
inlopen. Hierna voer je de tempo’s uit met de bijbehorende 
pauzes. De intervallen loop je met een snelheid die NIET HO-
GER mag zijn dan je laatste 10 km wedstrijdtempo of met be-

hulp van een hartslagmeter op 85% van je maximale hartslag  
(zone 4). Na de intervaltraining loop je nog 10 minuten rustig 
uit. Op de dagen na een wedstrijd heb ik een hersteltraining 
gepland om je actief maar rustig de afvalstoffen uit je spieren 
af te laten voeren. Zo ben je sneller hersteld  om je volgende 
training goed te kunnen uitvoeren.

Begin april heb ik een 10 km wedstrijd ingepland. Daarin ga 
je een tempo lopen waarvan je de eindtijd kunt toepassen 
om voor de halve marathon een reële eindtijd te berekenen. 
Indien nodig help ik je hierbij. Dan ben je redelijk getraind om 
op een ‘vlak’ tijdschema te vertrekken in De Halve van Henge-
lo of  de Halve van Enschede. 

Dit schema is een van de vele om voor een goed resultaat te 
gaan in de Halve. Maar: bij elk schema geldt: Durf af te wijken 
of een keer over te slaan wanneer je te vermoeid bent, en:  
GA NOOIT trainen met koorts of griep! 

Wil je meer toelichting? Kom dan naar onze winkel voor een 
persoonlijke uitleg. Speciaal hiervoor houd ik iedere donder-
dagmiddag van 14.00 tot 18.00 een trainingsspreekuur, met 
vrije inloop.

Ik wens je namens RUNenschede plezier met de trainingen en 
een hele mooie eindtijd in april!

@looppatroon  (twitter)
Huub van Langen
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Wk dag   datum  programma     km totaal  
2 maandag 8  DL1 60 min     8 
 dinsdag 9   
 woensdag 10  Interval: 12 x 500 m ext P1   10 
 donderdag 11   
 vrijdag  12  DL1 15 min DL2 45 min   12 
 zaterdag 13   
 zondag  14  1e Woolderesloop     10 40

Wk dag   datum  programma     km totaal  
3 maandag 15  DL1 60 min     8 
 dinsdag 16   
 woensdag 17  Interval: 2 x 3000 m ext P2   10 
 donderdag 18   
 vrijdag  19  DL1 90 min     13 
 zaterdag 20   
 zondag  21  Bloktraining: 2 km-1 km-2 km-1 km-  11 42
              2 km-1 km-2 km

Wk dag   datum  programma     km totaal  
4 maandag 22  DL1 60 min     8 
 dinsdag 23   
 woensdag 24  Interval: 6 x 1000 m ext P2   10 
 donderdag 25   
 vrijdag  26  DL1 105 min     15 
 zaterdag 27   
 zondag  28  Bloktraining: 2 km-1 km-2 km-1 km-  11 44
              2 km-1 km-2 km

Januari 1/2
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Wk dag   datum  programma     km totaal  
5 maandag 29  DL1 60 min     8 
 dinsdag 30   
 woensdag 31  Interval: 2 x (1000 -2000) ext  P4/2  10 
 donderdag 1   
 vrijdag  2  DL1 105 min     15 
 zaterdag 3   
 zondag  4  2e Woolderesloop    10 43

Uitleg schema: 
DL1 = Duurloop 1 zone 2 1.30 minuut per km langzamer dan in je laatste 10 km wedstrijd  
 
DL2 = Duurloop 2 zone 3 1.10 minuut per km langzamer dan in je laatste 10 km wedstrijd   
 Interval Begin de interval met 3 km inlopen in DL 1 tempo en eindig met 1 km uitlopen 
 ext =   zone 4 Extensieve intervaltraining op je beoogde marathontempo  
 P =  P staat voor de pauzeminuten tussen de intervallen  
 Bloktr:  Begin met 2km DL1-tempo, versnel hierna 1km in je halve marathontempo, 
   herhaal dit 3 keer en eindig met 2 km DL1  

km’s   Zijn geschatte kilometers   

Januari 2/2



De Heurne 30 7511GW Enschede
+31(0)53 4308489
info@RUNenschede.nl

Wk dag   datum  programma     km totaal  
6 maandag 5  DL1 60 min     8 
 dinsdag 6   
 woensdag 7  Interval: 5x 1500 meter ext P2   12 
 donderdag 8   
 vrijdag  9  DL1 15 min DL2 50 min   13 
 zaterdag 10   
 zondag  11  DL1 120 min     16 49

Wk dag   datum  programma     km totaal  
7 maandag 12  DL1 60 min 8 
 dinsdag 13   
 woensdag 14  Interval: 500-1000-2000-3000-   12
        2000-1000-500 P 1/2 
 donderdag 15   
 vrijdag  16  DL1 15 min DL2 50 min   13 
 zaterdag 17   
 zondag  18  Bloktraining: 3 km-2 km-3 km-2 km-  17 50
              3 km-2 km-2 km             

Wk dag   datum  programma     km totaal  
8 maandag 19  DL1 60 min     9 
 dinsdag 20   
 woensdag 21  Interval: 2 x 3000 meter ext P2  12 
 donderdag 22   
 vrijdag  23  DL1 120 min     16 
 zaterdag 24   
 zondag  25  3e Woolderesloop    10 47

Februari 1/2



De Heurne 30 7511GW Enschede
+31(0)53 4308489
info@RUNenschede.nl

Wk dag   datum  programma     km totaal  
9 maandag 26  DL1 60 min     8 
 dinsdag 27   
 woensdag 28  Interval: 8 x 1000 meter ext P2  14 
 donderdag 1   
 vrijdag  2  DL1 15 min DL2 55 min   14 
 zaterdag 3   
 zondag  4  DL1 135 min     18 54

Uitleg schema: 
DL1 = Duurloop 1 zone 2 1.30 minuut per km langzamer dan in je laatste 10 km wedstrijd  
 
DL2 = Duurloop 2 zone 3 1.10 minuut per km langzamer dan in je laatste 10 km wedstrijd   
 Interval Begin de interval met 3 km inlopen in DL 1 tempo en eindig met 1 km uitlopen 
 ext =   zone 4 Extensieve intervaltraining op je beoogde marathontempo  
 P =  P staat voor de pauzeminuten tussen de intervallen  
 Bloktr:  Begin met 2km DL1-tempo, versnel hierna 1km in je halve marathontempo, 
   herhaal dit 3 keer en eindig met 2 km DL1  

km’s   Zijn geschatte kilometers   

Februari 2/2
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Wk dag   datum  programma     km totaal  
10 maandag 5  DL1 60 min 8 
 dinsdag 6   
 woensdag 7  Interval: 6 x (500 -1000 m ) ext P 1/2 12 
 donderdag 8   
 vrijdag  9  DL1 135 min 18 
 zaterdag 10   
 zondag  11  Bloktraining: 3 km-2 km-3 km-2 km-  18 56
              3 km-2 km-3 km

Wk dag   datum  programma     km totaal  
11 maandag 12  DL1 60 min 8 
 dinsdag 13   
 woensdag 14  Interval: 500-1000-1500-2000-   13 
        1500-1000-500 ext P 1/2
 donderdag 15   
 vrijdag  16  DL1 15 min DL2 55 min   14 
 zaterdag 17   
 zondag  18  4e Woolderesloop    10 45   
                       

Wk dag   datum  programma     km totaal  
12 maandag 19  DL1 60 min     8 
 dinsdag 20   
 woensdag 21  Interval: 6 x 1500 m ext P2   13 
 donderdag 22   
 vrijdag  23  DL1 15 min DL2 60 min   16 
 zaterdag 24   
 zondag  25  DL1 150 min     20 57

Maart 1/2
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Wk dag   datum  programma     km totaal  
13 maandag 26  DL1 60 min     8 
 dinsdag 27   
 woensdag 28  Interval: 3x (1000 m -2000 m) ext P 2  13 
 donderdag 29   
 vrijdag  30  DL1 15 min DL2 45 min   12 
 zaterdag 31  DL1 120 min     16 49
 zondag  1  1e Paasdag      

Uitleg schema: 
DL1 = Duurloop 1 zone 2 1.30 minuut per km langzamer dan in je laatste 10 km wedstrijd  
 
DL2 = Duurloop 2 zone 3 1.10 minuut per km langzamer dan in je laatste 10 km wedstrijd   
 Interval Begin de interval met 3 km inlopen in DL 1 tempo en eindig met 1 km uitlopen 
 ext =   zone 4 Extensieve intervaltraining op je beoogde marathontempo  
 P =  P staat voor de pauzeminuten tussen de intervallen  
 Bloktr:  Begin met 2km DL1-tempo, versnel hierna 1km in je halve marathontempo, 
   herhaal dit 3 keer en eindig met 2 km DL1  

km’s   Zijn geschatte kilometers   

Maart 2/2
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Wk dag   datum  programma     km totaal  
14 maandag 2  Halve Marathon Hengelo   15 
 dinsdag 3   
 woensdag 4  Interval: 6 x 1000 m ext P2   10 
 donderdag 5   
 vrijdag  6  DL1 15 min DL2 60 min   16 
 zaterdag 7   
 zondag  8  DL1 150 min     20 61

Wk dag   datum  programma     km totaal  
15 maandag 9  DL1 60 min     8 
 dinsdag 10   
 woensdag 11  Interval: 3 x 3000 m ext P 2   13 
 donderdag 12   
 vrijdag  13  DL1 15 min DL2 45 min   12 
 zaterdag 14   
 zondag  15  DL1 90 min     13 46

Wk dag   datum  programma     km totaal  
16 maandag 16   
 dinsdag 17  Interval: 3 x 1500 m  ext P2   8 
 woensdag 18   
 donderdag 19   
 vrijdag  20  DL1 15 min DL2 30 min   8 
 zaterdag 21   
 zondag  22  Enschede Marathon    21 37

April 1/2
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Wk dag   datum  programma     km totaal  
17 maandag 23   
 dinsdag 24  DL 1 40 min     5 
 woensdag 25   
 donderdag 26   
 vrijdag  27  DL 1 40 min     5 
 zaterdag 28   
 zondag  29         10

eindtijd: duurloop 1 duurloop 2 interval
2.20  8.00/km 7.45/km 6.00/km
2.10  7.45/km 7.25/km 5.40/km
2.00  7.25/km 7.00/km 5.20/km
1.50  6.50/km 6.30/km 5.00/km
1.40  6.10/km 5.50/km 4.40/km
1.30  5.45/km 5.25/km 4.20/km
hartslagmeter: zone 2  zone 3  zone 4

Uitleg schema: 
DL1 = Duurloop 1 zone 2 1.30 minuut per km langzamer dan in je laatste 10 km wedstrijd  
 
DL2 = Duurloop 2 zone 3 1.10 minuut per km langzamer dan in je laatste 10 km wedstrijd   
 Interval Begin de interval met 3 km inlopen in DL 1 tempo en eindig met 1 km uitlopen 
 ext =   zone 4 Extensieve intervaltraining op je beoogde marathontempo  
 P =  P staat voor de pauzeminuten tussen de intervallen  
 Bloktr:  Begin met 2km DL1-tempo, versnel hierna 1km in je halve marathontempo, 
   herhaal dit 3 keer en eindig met 2 km DL1  

km’s   Zijn geschatte kilometers   

April 2/2

Tabel


