TOPSPORT

Vooruitlopend op een artikel over training voor de zeven
kamp in de atletiek, dat in het volgende nummer van Sportgericht zal verschijnen, gaat dit artikel in op de specifieke
eisen die aan de wedstrijdvoorbereiding en warming up van
meerkampers gesteld worden. De meerkamp bestaat uit
zeven (vrouwen) respectievelijk tien disciplines (mannen), die
verspreid over twee volle dagen worden afgewerkt. In een
gesprek met Ronald Vetter, de bondscoach van de Atletiek
unie, wordt duidelijk hoe men zich ‘opwarmt’ voor de wed
strijd en voor de afzonderlijke onderdelen.

Keer op keer opwarmen

De warming up en cooling down van meerkampers
in de atletiek
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Cooling down
De cooling down na afloop van de
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en massage. Heel soms is er een ijsbad
tussen dag een en dag twee, maar dit

ALLROUND
CONDITIE / HERSTELTRAINER

wordt eigenlijk amper toegepast door
beperkte beschikbaarheid en/of tijds-

• Erkend door het NGS
• 12 maandagavonden van 19.30 – 22.30 uur, waarvan 50% praktijk
• Bij voldoende belangstelling start er een parallelcursus op

druk. Na de eerste dag van de tienkamp, waar het laatste onderdeel (de

woensdagavond

• Hoofdthema’s:

400 meter) vaak om een uur of negen in
de avond gelopen wordt, is het zaak zo

•

snel mogelijk naar het hotel terug te ke-

•
•

ren, nog wat te eten en gemasseerd te
worden en dan meteen te gaan slapen.

•

Als de meerkamp is afgesloten heeft
de atleet minimaal een paar dagen
rust, er wordt een paar dagen niet of
nauwelijks belast. Wat dribbelen direct

- Revalidatie, conditieopbouw kracht-, snelheid- en uithoudingsvermogen volgens De Rehaboom® en trainingsprogramma’s schrijven
Cursusdata maandag: 29 september, 6 - 13 - 20 - 27 oktober,
3 - 10 - 17 - 24 november, 1 - 8 - 15 december 2008
Locatie Nationaal Sportcentrum Papendal te Arnhem (Toplocatie)
Cursusprijs € 795,00 inclusief boek ‘De Rehaboom®’, syllabus,
certificaat, koffie/thee
Docent Toine van de Goolberg, IIT
- Bondscoach Nederlandse Atletiek Unie (KNAU)
- Conditie-Hersteltrainer Feyenoord I 2000 - 2005
- Fysieke trainer NOC*NSF en NSkiV
- Post HBO docent aan diverse Hogescholen, Ziekenhuizen,
NPi en BivAG
Voor meer informatie
over de docent en cursus:
www.toinevandegoolberg.nl

na de wedstrijd zal het herstelproces,
als het al van invloed zou zijn, amper

U kunt voor aanvullende informatie
ook contact opnemen:
Telefoon 0485-34 34 26
Fax
0485-53 09 54
Mobiel 06-53 33 2678
E-mail info@toinevandegoolberg.nl

versnellen; dit gebeurt dan ook eigenlijk niet.

(Advertentie)

Test- & meet
apparatuur
PGB Preventieve Gezondheid & Beweging

-

Bloeddruk
Cholesterol
Longfunctie
Pulsoximeters
Lengte & Gewicht
Kracht & Lenigheid
Fietsergometers
Activiteitenmeters

FitKit totaalconcepten:

Tel: + 31 (0)35 692 3300

WWW.PGB.NET

- EuroFitKit, jeugd
- FitKit leefstijlmodule
- FitKit Software

Catalogus en prijslijst ? Ga naar: info@pgb.net
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