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Tips om je training
interessant(er) te maken
Hannie Huber

Waarom deze workshop?
• In deze workshop wil ik ingaan op een
knelpunten waar je als wandeltrainer
tegen aanloopt.
– Hoe ga ik om met de verschillen tussen de
deelnemers?
– Hoe zorg ik ervoor dat de deelnemers
enthousiast blijven en blijven wandelen?
– Hoe hou ik mijn trainingen interessant?
– Hoe kan ik aan groepsbinding werken?

Doelstelling van workshop?
• (Leren) omgaan met verschillen in niveau van
je deelnemers, oftewel tips en trucs om
(beter) te differentiëren.
• Niet alleen het aanbieden van oefenstof,
maar de oefenstof overgieten met
enthousiasme en plezier.
• Het aanbieden van verschillende oefeningen
die hetzelfde doel voor ogen hebben om
variatie in te brengen in je training.
• Oefenstof aanbieden die de samenwerking
tussen de deelnemers stimuleert.

Inhoud / opbouw workshop
• Heel veel oefeningen uitvoeren tijdens de
workshop.
• Oefeningen die de samenwerking
stimuleren.
• Oefeningen die ervoor zorgen dat de
deelnemers aan de slag gaan met een
glimlach.
• Oefeningen, tips en trucs om variatie te
geven aan je training.

Lesstof
uitgewerkt

Nordic Walking
Sp e l v o r m

-

St o k v a n g e n

Opst ellen hal ve cir k el.
1.Docent st aat v oor de gr oep en
houdt 1 pole vast
2.Docent noemt de naam van een
van de deelnemer s.
3.Gelijk t ijdig laat de docent de
pole los.
4.Degene wiens naam is genoemd
spr int naar v or en en pr obeer t de
pole t e vangen v oor dat deze de
gr ond r aak t .

her haal

Voor delen
• Ludiek e v or m
• Ver gr oot de ex plosiv it eit

10 - 15 k eer

Do’s en Don’ts
• Laat de pole neut r aal los
• Geef de pole niet een zet
• De pole niet in de g r ond pr ik k en

Stel je voor

Lesstof
uitgewerkt

Nordic Walking
St o k

d o o r g e v e n

Opst ellen in een k r ing met de r ug
naar elk aar t oe.
1.M et de wi jzer s van de k lok mee:
a.M et de r echt er hand
aangeven en met de
r echt er hand aannemen.
b.M et de link er hand
aangeven en met de
r echt er hand aannemen.
c.M et de r echt er hand
aangeven en met de
link er hand aannemen.
d.M et de link er hand
aangeven en met de
link er hand aannemen.
2.Tegen de wi jzer s van de k lok in:
• Zie 1. a. t ot en met 1 . d.

Var iat ie
• Voeg één of meer der e poles t oe
afhank elijk v an de gr oot t e v an de
gr oep.
• Wissel af met en t egen de k lok in,
ook bi j meer der e poles.

Voor delen
Ver gr ot en coör dinat ie.

Do’s en Don’ts
• Romp r echt houden
• Niet v oor - of acht er ov er leunen
• Goed aar den, st ev ig st aan

Stel je voor

