
 

 

 

 

Krachttrainingsoefeningen in de wandeltraining 

Door Bruno Huber  
Ronde 2 – nr. 13 PRAKTIJKSESSIE BUITEN 
 
 

Bruno Huber: is van oorsprong docent Lichamelijke Opvoeding, nu actief als docent Integrale 
Beroepstraining bij de Landelijke Politie en gastdocent en examinator Opleiding Wandeltrainer 3. Door 
zijn passie voor sport en zijn gedrevenheid om zichzelf te verbeteren, is hij in de materie gedoken die 
fysiologie heet. Uit de ervaringen die hij heeft opgedaan in zijn eigen trainingen heeft hij een vertaling 
gemaakt naar verschillende facetten van het bewegen en – door de activiteiten van zijn vrouw (Hannie 
Huber - Many Moves) – een specifieke vertaling naar de wandelsport. 
 
 

Krachttrainingsoefeningen in de wandeltraining 
Zonder alle wandeltrainingen over een kam te scheren, blijkt het vaak dat veel 

wandeltrainingen zijn gebaseerd op een leuk en gezellig samenzijn, waarbij de 

trainer snel tevreden is met het feit dat ‘zijn’ groep een uur bewogen heeft.  

 

Als wandeltrainer merk je dat veel deelnemers zich willen verbeteren tijdens het 

wandelen. Het maakt niet uit of het gaat om het vergroten van de wandelafstand, de 

wandelsnelheid of het zich beter willen voelen. Er is een bepaalde ‘drive’. Ik hoor je 

denken: wat heeft kracht hiermee van doen? Het blijkt dat om je grenzen te 

verleggen (bv. sneller of langer wandelen) het nodig is om je kracht te vergroten...   

 

Deze workshop is vooral een praktijk gericht, waarin veel zelf gedaan wordt. Nadruk 

ligt op verschillende oefeningen voor het bevorderen van kracht gericht op wandelen. 

Tijdens de workshop zal kort ingegaan worden op een stukje theoretische 

achtergrond, maar doen staat centraal!  

 

Deze workshop is zowel geschikt voor Sportief Wandelen als voor Nordic Walking. 

Iedereen is dus welkom! 

 

Wil je meer doelen behalen met je wandelgroep? Wil je met de wandelgroep 

bereiken dat zij sneller wandelen, langer wandelen, een combinatie van die twee of 

minder blessures oplopen? Dan biedt deze workshop dé tips en trucs. 

 

 

 


