
 

 
 

Bijscholing   Trainen met klein materiaal 
    Voor een afwisselende en modernere oefenstof  
 
 
Niveau 2 en 3, maar uiteraard ook inspirerend op niveau 4 
 
Datum   Vrijdag 20 maart 2020 

 
Tijden   13.00 – 17.00 uur (incl. pauze)* 
 
Locatie  Atletiekvereniging Suomi 
 
Adres   Kerkpad 59, 2071 CX Santpoort-Noord 

 
 

Als je al langere tijd wandeltrainingen geeft, herken je ongetwijfeld het gevoel dat je wat anders wilt 

doen. Oefeningen passeren wekelijks de revue en de deelnemers kennen inmiddels je oefen-

repertoire. Ben je toe aan wat nieuws, dan is deze bijscholing iets voor jou. Met klein materiaal 

(makkelijk mee te nemen en goedkoop in de aanschaf) kun je er voor zorgen dat jouw wandeltraining 

weer gevarieerd, verfrissend en verrassend wordt. Aan bod komen oefeningen met waterflesjes, 

dynabands, minibands, dopjes en loopladders. De oefeningen zijn geschikt voor zowel beginnende 

wandelsporters als voor gevorderde wandelaars. 

 

Opleider 

Mette van der Ven is docente Lichamelijke Opvoeding en sinds 1990  loop- en conditietrainer bij SV 

KennemerRand. Daarnaast is zij docente bij KWBN en de Atletiekunie (BLT3). Mette verzorgt diverse 

bijscholingen voor loop-, wandel- en nordic walkingtrainers. Expertise op fitness-, outdoortraining- en 

bootcampgebied. Mette heeft een eigen bedrijf ‘SportAction’ dat zich richt op sportstimulering, training, 

begeleiding en sportadvies. Met cursussen ‘BarefootFitness’ en als voetreflexoloog geeft zij advies en 

oefeningen bij voetproblemen (www.barefootfitness.nl).  

 

Programma-indeling (dagdeel van ca. 4 uur)*: 

  15 minuten:  Opening (voorstellen/leerwensen) 

  60 minuten:  Theorie 

120 minuten:  Praktijkgedeelte 

  30 minuten:  Pauze of lunch en tijd voor het stellen van vragen 

  15 minuten:   Afsluiting 

* Trek je sportkleding aan! 

 

Aantal deelnemers 

Minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers. 

 

Licentiepunten 

Deelname aan deze bijscholing levert licentiehouders 2 licentiepunten op niveau 3 op. 

 

http://www.barefootfitness.nl/


 

Kosten 

€ 40 per persoon, voor leden van de KWBN/Atletiekunie met een geldige trainerslicentie. 

€ 50 per persoon, voor leden van de KWBN/Atletiekunie. 

€ 70 per persoon, voor niet leden. 

 

Bedragen zijn inclusief thee/koffie en exclusief consumpties/lunch (zelf mee te nemen). 

Betaling vindt plaats bij doorgang van de bijscholing; je ontvangt dan een link om de 

deelnemersbijdrage over te maken.  

 

 

Inschrijven 

Online, via dit inschrijfformulier Bijscholing Klein Materiaal. 

 

Vragen 

Heb je vragen? Dan kun je die mailen naar bijscholing@kwbn.nl. 

 

 

 

https://fd8.formdesk.com/kwbn/trainen_met_klein_materiaal_inschrijfformulier_KWBN_bijscholingen
mailto:bijscholing@kwbn.nl

