
HALVE MARATHON
  12 WEEKSE TRAINING  OM
JEZELF VOOR TE BEREIDEN

TRAININGSCHEMA

HM



HALVE MARATHON
TRAININGSCHEMA

2014 All4running  www.all4running.nl

Tekst en trainingsschema: Niels Verwer
Ontwerp en illustraties: Jeroen Klaver

  12 WEEKSE TRAINING  OM
JEZELF VOOR TE BEREIDEN

www.all4running.nl  | www.all4running.be     |     www.coachmefit.nl

2

http://www.all4running.nl
http://www.all4running.nl
http://www.all4running.be
http://www.coachmefit.nl


www.all4running.nl  | www.all4running.be     |     www.coachmefit.nl

3

INLEIDING
De halve marathon is een geliefde afstand. Het is een uitdagende afstand. 

Of je nu gewend bent om kortere afstanden zoals 10km of 16 Engelse mijl (16.1km) 
te lopen. Of dat je al vaker aan deze afstand gewaagd hebt. Een halve marathon 
lopen lukt bijna niet zonder een goede voorbereiding, of je nu getraind bent of niet. 
Dat maakt het zo’n leuke afstand. 

De training voor een halve marathon bevat zowel trainingen die je voor een snelle 
10km zou kunnen doen maar bevat ook de elementen voor de lange duurloop 
(echte marathontrainingen). Je moet lang genoeg achter elkaar kunnen lopen om 
de 21.1 km die de halve marathon lang is te kunnen finishen. 

Dat willen we ook in een zo snel mogelijk tijd doen.
We willen het tempo vast kunnen houden. 

Het Halve Marathon schema is geschikt voor de beginnende, geoefende en gevorderde 
hardlopers en bestaat uit een voorbereiding van 12 weken tot de halve marathon.

Basisniveau 
Het is van belang dat je bekend bent met hardlopen en dit ook al enige 
tijd doet. Het schema samengesteld met het idee dat je een goede 
‘basis’ met hardlopen hebt. Dat betekent dat je al enige tijd  hardloopt. 
(3x per week of meer)

Twijfel je over je niveau?
Vraag jezelf af of het niet beter is om iets langer te trainen zodat je de 
hardloopbelasting van het Halve Marathon schema aankan. Vergeet 
niet dat je niet zomaar even een halve marathon loopt (uitzonderingen 
daargelaten). Het is belangrijk dat je de loopbelasting geleidelijk ver-
deeld en je niet geblesseerd raakt.
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14 TIPS OM IN TOPTIJD OVER DE FINISH TE GAAN

Loop met GPS op horloge of smartphone.1 Zorg voor goede hardloopschoenen2

Loop samen met een vriend of vriendin3

Houd jezelf fris tijdens en na de training4 Luister naar je lichaam5

▶ Tijdens de duurloop op afstand en tempot-
rainingen loop je op afstand in plaats van tijd. 
Dat houdt in dat je moet weten hoeveel km je 
loopt. Het is handing om dan een afstandbe-
paling te doen. 

Ben je nog niet in het bezit van GPS 
apparatuur? Een garmin forerunner 210 
heeft alles wat je nodig hebt.

▶ 3 á 4 keer in de week lopen betekent 
niet alleen een belasting voor jezelf 
maar ook voor je hardloopschoenen. 
Zijn je schoenen niet meer goed? 
Bespaar hier dan niet op.

Ga voor een uitgebreide loopanalyse 
naar de All4Running winkel. 
Zo weet je precies welke schoen het 
meest geschikt voor jou is.

▶ Het is leuker om samen het Halve Marathon Schema te volgen. Je kunt elkaar motiveren en 
hoeft niet alleen op pad. Zo wordt de training gezellig en voor je het weet zit het erop.

▶ Na iedere training (ongeacht hoe zwaar) 
moet je kunnen zeggen: “Als ik langer was 
gegaan, was dit geen probleem geweest.” 
Begint de vermoeidheid toe te slaan? Dan is 
dit een teken dat je minder kan herstellen, 
waardoor ook de kwaliteit van je volgende 
trainingen achteruit kan gaan.

▶ Dit geldt voor zowel de beginner als 
gevorderde. Voel je jezelf minder fris, 
pas je training hier dan op aan, 
verschuif de training of sla hem over. 
Ga niet lopen als je ziek bent of het 
gevoel hebt dat je ziek wordt. Je 
lichaam heeft alle energie nodig om te 
herstellen. Op zo’n moment kan je geen 
kwaliteit leveren in je training en maak 
je je jezelf onnodig moe.
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Probeer blessures te voorkomen6
Kleed je om na de training7

▶ Hardlopen is een blessuregevoelige 
sport. Vrijwel alle mensen die 
hardlopen raken weleens geblesseerd . 
Voorkom dit door niet door te lopen 
met pijn en wederom te luisteren naar 
je lichaam.

▶ Na het hardlopen ben je bezweet, ook als 
het koud is. Kleed je jezelf niet direct om dan 
krijg je het koud en ben je vatbaarder voor 
verkoudheid of andere ziekte. 

Ben je klaar met trainen? 
Trek dan direct droge kleding aan.

Herstellen, herstellen, herstellen...8

Haal geen training in9 Loop tussendoor een andere wedstrijd10

▶ Trainen voor een Halve Marathon kan zwaar zijn. Het is zonde als je een goede training hebt 
gedaan, maar je lichaam vervolgens niet de tijd gunt om te herstellen. Neem daarom direct na een 
zware trainingen een mix van eiwitten en koolhydraten. Het liefst een eiwitshake met een half uur 
daarna een gevarieerde maaltijd. Zo weet je zeker dat je maximaal profijt hebt van je training.

▶ Dit is een veelgemaakte fout. Als je 
geen tijd hebt om te trainen, haal deze 
dan niet op een later moment in. Het 
lijkt een goed idee maar is werkelijk 
onverstandig. 

Het Halve Marathon Schema houdt 
rekening met de intensiteit van de 
trainingen en past hier de rustdagen op 
aan. Als je dit naar eigen gelang aan-
past en trainingen inhaalt, dan is de 
kans groot dat het te zwaar wordt.

▶ Kies een andere wedstrijd als subdoel. 10 
km of langer is een prima subdoel en daar-
naast een specifieke training. Gebruik dit als 
een meetmoment om te kijken hoe je niveau 
is. Het zorgt ook voor wat afwisseling. Zo 
maak je de training leuk. 

Als je tussendoor een andere wedstrijd loopt, 
neem de dagen voor en na de wedstrijd dan 
extra rust
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Kies voor een andere ondergrond11 Varieer in je hardlooprondes12

Gebruik de notitievelden in het Halve Marathon Schema13

Doe de weken voor de Halve Marathon rustig aan14

▶ Kies niet altijd voor een verharde 
ondergrond. Een onverhard bospad of 
schelpenpad is niet voor iedere hardlo-
per voorhanden. Probeer toch te varië-
ren in de ondergrond waarop je loopt. 
Het lopen op harde ondergrond zorgt 
voor meer schokdemping.

▶ Geen enkele training (op de herstellopen 
na) is hetzelfde. Blijf uitgedaagd door niet 
iedere keer hetzelfde stuk te lopen. Ook 
mentaal werkt het makkelijker dat als je het 
zwaar krijgt om in een nieuwe omgeving te 
lopen.

▶ Schrijf op hoe de training is gegaan, dit werkt motiverend. Als je terug kunt kijken op je trainin-
gen en kan ziet dat je bijvoorbeeld vermoeid raakt, kan je dit tijdig signaleren. Zo kan je makkelijk 
je eigen progressie in de gaten houden.

Wil je nog meer hardloop- en trainingstips? 
Kijk dan op coachmefit.nl en blijf op de hoogte.

Ga niet onnodig een training inhalen of jezelf ‘testen’. Als je het Halve Marathon Schema goed 
doorlopen hebt zou je voldoende geoefend moeten zijn
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DE HALVE MARATHON PACE BEREKENEN

SNELHEID

MinutenNiveau

105% 100% 95% 90% 85% 80% 75%

meter/sec sec/km

SECONDEN PER KILOMETER

HMP%

HMP

Beginner

Geoefend

Gevorderd

120.00

105.00

  90.00

Beginner
Geoefend
Gevorderd

325,71

285,00

244,29

342,85

300,00

257,14

360,00

315,00

270,00

377,14

330,00

282,85

394,28

345,00

295,71

411,42

360,00

308,57

428,57

375,00

321,42

105% 100% 95% 90% 85% 80% 75%

MINUTEN PER KILOMETER

HMP%

Beginner
Geoefend
Gevorderd

5.25

4.45

4.04

5.43

5.00

4.17

6.00

5.15

4.30

6.17

5.30

4.42

6.34

5.45

4.45

6.51

6.00

5.08

7.08

6.15

5.21

2,92

3,33

3,89

342.86

300.00

257.14

min/km

5.43

5.00

4.17

▶ Het gemiddelde tempo dat je een halve marathon loopt noemen we: Halve Marathon Pace
▶ Hiervoor gebruiken we de volgende formule. Je kan je HMP voor elke tijd ook zelf uitrekenen. 
▶ Uitleg over de formule en een voorbeeld vind je op de volgende pagina.

De bovenstaande formule werkt ook als je harder dan 100% van je halve marathonwedstrijd wilt lopen. 
Hieronder zijn een aantal snelheden voor je op een rij gezet: 

S P 100WT 2-
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BEREKEN ZELF JE HALVE MARATHON PACE
HMP▶ Je kunt eenvoudig je eigen wedstrijdtempo berekenen (Halve Marathon Pace)

▶ Gebruik hiervoor de volgende formule:

VOORBEELD:
Stel, je bent een geoefende hardloper.

▶ Je hebt als streefdoel om in 1 uur en 45 minuten de halve marathon te lopen. 
▶ Je doet je eerste duurloop op afstand en je start op 90% van je Halve Marathon Pace

Hoe hard moet je dan per kilometer lopen?

S P 100WT 2-

Bereken de tijd dat je erover wil doen in meters per seconde
▶ 1 uur 45 minuten = 105 minuten * 60seconden = 6300 seconden 

Bereken je snelheid in meters per seconde.
▶ Deel 21.100 meter door de totale tijd (6300 seconden) = 21.000 / 6300 = 3,33 m/s. 

Bereken je snelheid per kilometer 
▶ Deel de afstand van 1000m door 3.33 m/s. =  3000 seconden. 

Zet de seconden om in minuten
▶ Je tempo is 5 minuten per kilometer. 

Snelheid die je over
1000m wilt lopen

Wedstrijdtempo
in seconden

Percentage van
het wedstrijdtempo
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SOORTEN TRAINING

KRACHTTRAINING

Om te beginnen met de niet hardlooptraining. 
Veel hardlopers lopen wel hard maar verge-
ten de rest: techniek, kracht, core-stabiliteit, 
lenigheid. Een sterke core is een must voor 
een goede hardlooptechniek. In15 minuten 
kan je de belangrijkste oefeningen uitvoeren. 

DUURLOOP OP AFSTAND

Het verschil met de duurloop op tijd is dat je 
hier een bepaalde afstand loopt. Ook is het 
tempo hoger dan bij de duurloop op tijd. Het 
tempo is altijd rond de 90-105% 
van het HMP. Dit zijn specifieke trainingen 
waarbij je leert om op het halve marathon 
tempo (of net iets daaronder) te lopen. We 
bouwen rustig op tot maximaal 19 km.

TEMPOBLOKKEN

Dit zijn blokken van 1 tot maximaal 2 km die 
op 105% van het HMP gedaan worden.  Het 
volume wordt net als de duurloop op afstand 
steeds verder uitgebouwd. Deze trainingen 
hebben als doel om langer achter elkaar op  
hoge snelheid te blijven hardlopen. 

INTERVALTRAINING

Je loopt op hoger tempo dan je halve mara-
thon snelheid met wandelpauze tussendoor. 
Door snelheid te trainen zorg je dat het tempo 
bij de halve marathon comfortabeler aan-
voelt. Begin rustig en eindig hard. De pauzes 
zijn kort (maximaal 1 minuut). Je bouwt 
tijdens de training vermoeidheid op. Hierdoor 
wordt herhaling zwaarder. Probeer hetzelfde 
tempo vast te houden.

Het schema bestaat uit 6 soorten trainingen, waarvan 5 hardlooptrainingen 
en 1 ondersteunende kracht/core-stability training.

HERSTELLOOP

Deze training doe je rustig aan. Het doel 
is niet om snel beter te worden maar 
om het lichaam te herstellen voor de 
volgende training. Herstellopen zorgen 
voor een sneller en beter herstel na 
vermoeidheid van vorige trainingen. In 
het scherma is iedere dinsdag een 
rustige herstelloop (na een zware 
training op zondag of zaterdag). 

DUURLOOP OP TIJD

De duurlopen op tijd zijn de ‘marathon-
trainingen’ uit dit schema. Hiermee train 
je het basis duurvermogen, en zorg je 
ervoor dat je de wedstrijd ‘uit kunt 
lopen’. Het tempo is minder belangrijk 
dan de duur.  Liever langzamer en 
langer, dan harder en korter. 
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Ik loop met een groep die een ander programma volgt, kan ik dan toch dit schema volgen?

Ik heb doordeweeks weinig tijd om hard te lopen, wat nu?

Er staat core-stability welke oefeningen kan ik dan doen?

Moet ik drinken tijdens een halve marathon? Er staat in het schema van 90% naar 
100% HMP wat houdt dit precies in?

Wat betekent easy, very easy, dribbel, draven?

▶ Easy en very easy loop je tijdens de hersteltrainingen. ▶ Very easy hoeft niet  
langzamer dan easy. Het geeft alleen aan dat dit tempo rustig moet. ▶ Dribbel is een 
tempo dat iets langzamer is dan easy. Blijf ‘technisch’ hardlopen. ▶ Draven is iets 
rustiger dan dribbel en doe je als je korte pauzes hebt.

▶ Dat kan natuurlijk. Misschien kan je zelfs proberen om met de hele groep het 
schema te volgen. Kijk wel goed welke trainingen je doet en welke niet.

▶ Als je geen of weinig tijd hebt om op bepaalde dagen te lopen, bekijk dan zelf of je 
deze kan aanpassen. Loop bijvoorbeeld ’s ochtends. Kan het niet anders? Kijk wat voor 
jou de optimale trainingsdagen zijn. Verschuif dan het hele schema, anders komen de 
trainingen met elkaar in de knoop.

▶ Op coachmefit.nl staan verschillende filmpjes van goede core-oefeningen die je 
thuis kunt doen. Voor deze oefeningen geldt: varieer, doe niet steeds dezelfde 
oefeningen en maar herhalingen tussen de 12 en de 16.

▶ De halve is niet lang genoeg om door je 
glycogeenvoorraden heen te gaan. Als het 
niet warm is hoef je in principe niet te drinken 
tijdens een Halve Marathon. Vooraf en achter-
af je vochtbalans goed op pijl houden is dan 
meer dan voldoende. Loop je in warmer weer, 
of langer achter elkaar, dan kan het geen 
kwaad om tijdens het lopen te drinken.

▶ Bij een duurloop op afstand houd je 
het eerste deel het tempo vast dat 
aangegeven staat. Als je jezelf goed 
voelt mag het tweede deel progressief. 
Dat houdt in dat je geleidelijk steeds 
iets sneller mag gaan lopen, tot je HMP.

GOED OM VOORAF TE WETEN
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OVERZICHT TRAINING
▶ Het Halve Marathon Schema is 
verdeeld in 12 weken voor de dag 
van de Halve Marathon.

▶ Hiernaast een overzicht van de 
indeling van de weken in een 
totaaloverzicht. Zoals je ziet zijn 
alle dinsdagen herstelloop 
trainingen. Tussen trainingsdagen 
in zijn ook een aantal rustdagen 
opgenomen.

▶ De trainingen zijn in minten en 
seconden. Hiernaast zie je een 
voorbeeld van de aanduiding in 
minten of seconden.

▶ Een voorbeeld van een Pauze
en een Seriepauze moment

WEEK

Minuten

P SP

Seconden

’ ”

Pauze Seriepauze

(1”)

Pauze

MA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

DI WO DO VR ZA ZO

SECONDEN EN MINUTEN
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1

2

3

WEEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HERSTELLOOP DUURLOOP TIJD KRACHT INTERVAL TEMPOBLOK DUURLOOP AFSTAND

▶ 15’ inlopen ▶ 5x2’ ▶ P 60” wandel  

▶ SP 5’  2’ wandel    2’dribbbel    1’ wandel]

5x 60” P 60” draven  

MA DI

ZA ZO

WO DO VR

MA DI

ZA ZO

WO DO VR

MA DI

ZA ZO

WO DO

VR

Rust of
alternatieve

training

Rust

40’ easy

60’ 90%

10’ inlopen (eventueel rekken)

10x 60” Pauze 60” wandelen

10’ uitlopen + rekken

40’ easy 

Na 20’ 5x om de 
2’ 30” versnellen

9 km @ 90%

2e helst naar 100%

HMP

HMP

40’ easy

na afloop 5x100m

rustig versnellen

65’ 90% 45’ very easy

Rust Core
stability

Rust

Rust

Rust Core
stability

Rust of
alternatieve

training

Rust

Core
stability

10’ inlopen eventueel Rekken   

6x1000m op 105%  

pauze = 2’ wandelen (ook na de laatste) ▶ 10’ uitlopen + goed rekken   

HMP

HMP

HMP
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4

5

6

WEEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HERSTELLOOP DUURLOOP TIJD KRACHT INTERVAL TEMPOBLOK DUURLOOP AFSTAND

MA DI

ZA ZO

WO DO VR

MA DI

ZA ZO

WO DO VR

MA DI

ZA ZO

WO DO VR

45’ easy

na 25’ 4x60” vlotter 

P 60” rustig draven 

12’ inlopen eventueel rekken 

8x1000m @105%             ▶ P 2’ rustig wandel (ook na de laatste)

10’ uitlopen + goed rekken 

HMP

13 km op 90%

2e helst naar 95%

40’ very easy

40’ easy 

na afloop 6x100m 

versnellen  

60’ easy 

na 30’ 6x om 

de 2’ 45' versnellen 

45’ easy 

na 25’ 5x60'' vlot

60” rustig draven

15’ progressief inlopen dan rekken

1’(1’)     2’(1’)     3’(1.5’)     4’(2’)     5’(2.5’)     5’(2.5’)    4’(2’)     3’(1.5’)     2’(1’)    1’ 

totaal 30’ tempo, neem 15’ rustig pauze, blijf wel hardlopen

30’ very easy

of rusten
Core

stability

Rust Rust

Rust

Rust Rust Rust

Rust

Rust

Rust

HMP

HMP

75’ 85 - 95% HMP

15 km @ 90 - 95% 

2e helst naar 95%

HMP

HMP
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7

8

9

WEEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HERSTELLOOP DUURLOOP TIJD KRACHT INTERVAL TEMPOBLOK DUURLOOP AFSTAND

MA DI

ZA ZO

WO DO VR

MA DI

ZA ZO

WO DO

VR

MA DI

ZA ZO

WO DO VR

40’ easy 50’ easy (heuvelachtig parcours)  

na afloop 6x80m hard (sub max sprint)  

45’ easy 20’progressief inlopen ▶ 10x2’ ▶ P 30” wandel+30” dribbel 

(totaal 60”) Seriepauze 5’ (2’wandel   1’dribbel    2’wandel)

10x30''  Pauze 30'' heel rustig draven

40’easy 45’ easy ▶ na 25’ 10’ op ritme 

30”vlotter ▶ 30” iets rustiger 

laat het makkelijk aanvoelen

Rust

Rust

Rust Rust

Rust

RustRust

Rust

Rust Core
stability

Rust

Rust

15’ progressief inlopen ▶ rekken

6x1500m @ 105%            ▶ P 1’wandel     1’ rustig draven    1’wandel (totaal 3’)

12’ rustig uitlopen + goed rekken 

HMP

Totaal 17 km

10 km op 90-100%

laatste 7 km naar 100%

HMP

HMP

20’ progressief inlopen ▶ rekken

5x2000m@ 105%             ▶ P 90” wandel + 90” heel rustig dribbel

10’ heel rustig uitlopen + goed rekken 

HMP

http://www.all4running.nl
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10

11

12

WEEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

HERSTELLOOP DUURLOOP TIJD KRACHT INTERVAL TEMPOBLOK DUURLOOP AFSTAND

Rust Core
stability

Rust

Rust

Rust RustRust

Rust

MA DI

ZA ZO

WO DO VR

MA DI

ZA ZO

WO DO VR

MA DI

ZA HALVE MARATHON

WO DO VR

Totaal 40’
35’ easy 

5’ hard

12’ progressief ▶ 4x 6’ (3’) - 2’  (3’ dribbelpauze)

 4’ (2’wandel      1’dribbel      1’wandel)

12’ uitlopen + rekken

Totaal 19 km

10km @ 85-100%

laatste 9 km naar 100%

HMP

HMP

30’ very easy

Totaal 40’ easy

na afloop 5x100m 

versnellen  

Totaal 60’ easy

versnel 20’    25’   30’   35’  40’   45’  60”
na de 60” 4’ rustig tempo

Totaal 45’ easy 

na 30’ 5’ vlot 

10’ rustig duurlooptempo 

Totaal 40’ easy 

na afloop 6x60m 

versnellen 

Gefeliciteerd!

Rust

Rust

Rust

15’ progressief inlopen ▶ 6x1500m @ 100%

P 2’ wandel 

10’ rustig uitlopen + goed rekken 

HMP
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DE FINISH GEHAALD

Gefeliciteerd!
Je hebt het gehaald, de 12 weken zijn voorbij en je hebt je halve voltooid. 
We zouden het natuurlijk leuk vinden om op de hoogte te blijven van je 
ontwikkelingen. En natuurlijk van jou eindresultaat!

Stimuleer andere mensen (in je omgeving) om dit eBook ook te downloaden 
en samen aan de slag te gaan.

Succes en natuurlijk veel plezier. 
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of informatie uit dit rapport op enige andere wijze te gebruiken.
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