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De cursussen komende periode: 
- Hardlopen rustig van start op zondagochtend
s tart zondag  28 ok tober 9.15 u u r (8 w ek en) en leer een halfu u rtje ru s tig  hardlopen
- Rustig verder op de zondagochtend
s tart zondag  28 ok tober 10 .45 u u r (12 w ek en) en w ie w eet richting  je eers te w eds trijd
- Dynamisch met intervallen op donderdagavond
s tart donderdag  25 ok tober 19.15 u u r (12 w ek en) en w erk  aan verbeterings tart donderdag  25 ok tober 19.15 u u r (12 w ek en) en w erk  aan verbetering
- Sterker en sneller op de zaterdagochtend
s tart zaterdag  27 ok tober 9.30  u u r (11 w ek en) en train voor de Halve van E g m ond
            *  Eventu eel later ins trom en bij een cu rs u s  is  g een probleem
Daarnaast traint de vaste Loopgroep het hele jaar rond gezellig op de
zaterdagochtend in het Amsterdamse Bos.

Wat is jouw uitdaging?
- Start rustig en verantwoord hardlopen met een 
goede looptechniek en ontwikkel je duurloop.
- Leer je lichaam om verder te gaan lopen met een
verantwoorde opbouw van tijdsduur en afstand. 
- Leer efficiënter, sneller en langer te lopen op
allerlei verschillende ondergronden.allerlei verschillende ondergronden.
- Voeg intervaltraining en ontwikkeling van je 
looptechniek toe aan je lange duurlopen.
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Hardlopen is een uitdagende sport van de eerste meters bij het
beginnen tot vele kilometers verder. Het is daarom niet raar om
ook te trainen. In een groep trainen is voor de meeste mensen
motiverend en leerzaam, maar ook gewoon heel gezellig. 

Run Amsterdamse Bos biedt zowel zowel korte cursussen 
als loopgroepen voor hardlopers die het hele jaar rond 
willen trainen. Daarnaast zijn er clinics en evenementen inwillen trainen. Daarnaast zijn er clinics en evenementen in
samenwerking met onze partners. De trainingen zijn in 
het Amsterdamse Bos wanneer dit kan en anders in de 
omgeving van het bos of een andere mooie locatie.


