Hardlopen
in en voor de

natuur
U bevindt zich in het gebied tussen Wehl en Doetinchem, beter bekend als de Wehlse Broeklanden. In dit gebied van 800 ha worden wonen, werken, dagrecreatie en sport verenigd. Voor de sport kun je aan van alles denken, er wordt gefietst, hardgelopen, geskeelerd, sportief gewandeld en ook de paardensport heeft er zijn plek gevonden. De gemeente Doetinchem en de stichting Buur
maakt Natuur (BmN) hebben de handen ineengeslagen en trekken in één project samen op om nieuwe natuur te ontwikkelen. Het
terrein waarop dit gebeurt is ‘t Knapperslag en ligt tegenover de Pitch & Putt Golf aan de Vogelstraat. Al vanaf 2014 hebben leden
van ARGO Atletiek meegedaan aan initiatieven om geld in te zamelen voor de natuur met medewerking van Sportschool de Open
Lucht. Wat is er immers mooier dan sporten in een aantrekkelijk en goed toegankelijk buitengebied? Dit initiatief combineert bewustwording van onze omgeving en eigenaarschap. Bovengenoemde sportschool kwam via ARGO Atletiek in contact met BmN
en heeft al enkele keren flinke bijdragen weten in te zamelen voor ‘t Knapperslag. Vanaf 2015 is er ook een eigen initiatief om geld in
te zamelen voor nieuwe natuur op ’t Knapperslag. Dit gebeurt door een cross te organiseren in en rondom dit gebied over verharde en onverharde paden, droog of drassig, plassen en modder. Voor een luttel bedrag (vrijwel geheel bestemd voor nieuwe natuur)
kunnen belangstellenden hier jaarlijks aan meedoen. Hardlopend of wandelend. Maar we wilden nog iets extra’s doen, iets waar je
iedere dag gebruik van kunt maken. Zo kwamen we op het idee van een intervalparcours. Dit is sinds juli 2016 op de Vogelstraat uitgezet en gemarkeerd. Wij willen u enige uitleg geven over het veilige en verantwoorde gebruik van dit parcours.

Het parcours

De voorbereiding

De training

Het parcours van 1 kilometer is op de Vogelstraat uitgezet, de start bevindt zich op de
kruising van de Vogelstraat en de Belderstraat.
Op elke 100 meter is de afstand goed zichtbaar
gemarkeerd op het asfalt. Een 3 betekent dat
je op het 300-meterpunt bent aangekomen.
Bij start en finish is het logo van een hardloper
afgebeeld.

De meeste intervaltrainingen zijn intensief,
zeker tot 400 meter gaat het doorgaans in een
hoog tempo. Dit soort trainingen is bedoeld
om je basissnelheid te verhogen. Als je snel(ler)
wilt worden moet je op snelheid trainen.
Vanaf 400 m wordt het wat minder intensief.
Om blessures zo veel mogelijk te voorkomen is
een goede warming-up noodzakelijk. Voor een
intervaltraining zou die er als volgt uit kunnen
zien:
• 5 minuten wandelen
• 5 minuten langzaam dribbelen
• 5 minuten losmakende oefeningen (armen/
schouders zwaaien/draaien, romp draaien,
heupen en bekken/benen draaien/zwaaien)
• 5 minuten intervalsloopjes, rustig beginnen
en de snelheid continu maar langzaam/geleidelijk opvoeren tot u in een voor uw doen
hoog tempo loopt (nooit maximaal). Een
intervalloopje doet u een keer of 4 à 5 en
over een afstand van 70/80 meter van begin
tot eind. Hierna is uw lichaam voorbereid op
een (intensieve) intervaltraining.

Denk om uw veiligheid

De mogelijkheden

Het parcours is aangelegd op een weg die
gebruikt wordt door wandelaars, fietsers, landbouwverkeer en een enkele aanwonende. Het
is gelukkig geen drukke weg en u kunt hier
veilig lopen als u zich bewust bent van mogelijke andere weggebruikers en alert bent op
mogelijk gevaar. Langs de straat staan openbare lantaarnpalen dus ook in schemerlicht of op
winteravonden kunt u gebruikmaken van het
parcours. We wijzen u erop dat het (gezamenlijk) gebruik en uw eigen (en andermans) veiligheid altijd uw eigen verantwoordelijkheid zijn.

Bij een atletiekvereniging is meestal wel een
kunststof baan aanwezig. In Doetinchem is die op
sportpark de Bezelhorst gesitueerd. Op deze baan
van 400 meter vinden vaak intervaltrainingen
plaats. De afstanden zijn dan bijvoorbeeld 100,
200, 400, 800 of 1000 m, of een combinatie hiervan naar eigen (trainings)inzicht of trainingsschema. Bijvoorbeeld een zogenaamde piramideloop:
200-400-600-400-200 m. Nu is er echter ook
in dit fraaie groene gebied en in uw eigen buurt
een gelegenheid om een intervaltraining te gaan
doen.

Afhankelijk van wat u wilt, fysiek aankunt en wat u aan
loopervaring heeft kiest u een aantal series. De totale
omvang is afhankelijk van de intensiteit en de te lopen
afstanden van elke interval. Enkele suggesties geven
we hierna. Een intervaltraining kunt u verantwoord
elke week één keer doen, uw andere training(en) vult u
dan anders in (langere duurloop, een wedstrijd of een
langere extensieve interval, bijvoorbeeld 6 x 1000 m of
4 x 2000 m). Na elke interval laat u uw tempo geleidelijk weer zakken en gaat u over op wandelen over
voldoende afstand om voldoende te kunnen herstellen
(voorbeeld hartslag is gedaald tot 110/120).
• 10 x 100 meter intensief, na elk interval 200 meter
wandelen
• 10 x 200 meter intensief, na elk interval 200 meter
wandelen
• 10 x 400 meter, na elk interval 300 meter wandelen.
• 6 x 800 meter, na elk interval 200 meter wandelen
• 6 x 1000 meter, na elk interval 200 meter wandelen
Bij intervallen begint u met een snelle maar wel geleidelijke toename van de snelheid en loopt u vervolgens
op dezelfde snelheid door naar de markering die u wilt.
Passeert u dit punt (na bijv. 100 of 200 m) dan laat u
uw tempo weer zakken over een lengte van 10-15 meter en wandelt daarna door voor het gewenste herstel.
U kunt over het parcours heen en weer lopen totdat u
de gewenste training heeft gedaan of tot uw lichaam
aangeeft dat het genoeg is (lopen doen we met verstand!).
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Namens de gemeente Doetinchem, Buur maakt Natuur,
Sportschool de Open Lucht en ARGO Atletiek wensen
wij u veel, mooie en veilige trainingen toe in dit mooie
groene gebied.
En wilt u eens mee trainen bij ARGO Atletiek? Kom gerust
eens langs en maak kennis met de andere lopers, de trainers, de accommodatie en de club. Kijk op de site voor de
trainingstijden.
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