
 

 

 

 

 

 

Georganiseerd door HARDLOOPTRAINERS NEDERLAND 
www.hardlooptrainers.nl 

 
Hardlooptrainers.nl Café’s zijn lokale bijeenkomsten gericht op het uitwisselen van ervaringen en gekoppeld 

aan een thema en/of workshop. Ze worden gehouden voor leden  en toekomstige leden van 

Hardlooptrainers Nederland en eventueel andere belangstellenden.  

Leden van Hardlooptrainers Nederland hebben voorrang bij inschrijving 

 

Woensdag 23 juni 2010 
 

*Lafoot LOOPLAB DEMONSTRATIE  
[www.looplab.nl] 

Locatie: Lafoot, Zon& Maanstraat 2a, 1211 HZ Hilversum  
[route zie www.lafoot.nl ] 

 

 

PROGRAMMA 
19.00 - 19.20 Ontvangst met koffie/thee 

19.20 - 20.20 INTERACTIEVE DEMONSTRATIE Lafoot LOOPLAB* 

20.20 - 21.30 Informeel samenzijn met accent op kennisuitwisseling 

 

U kunt zich uiterlijk t/m 21 juni opgeven bij Bob Boverman door een mail te sturen naar 

voorzitter@hardlooptrainers.nl of bellen naar 06 14 83 63 47. Geef aan of u wel / geen lid bent van 

Hardlooptrainers Nederland. 

 

Kosten:  5,- euro (incl. koffie/thee) voor leden van Hardlooptrainers Nederland 

15,- euro (incl. koffie/thee) voor niet-leden. 

Contant te voldoen bij de aanvang van de Workshop. 

 

 
OVERIGE HARDLOOPTRAINE NEDERLAND CAFÉ’S VOORJAAR 2010 

  

18 juni  -LOOP- EN CONDITIETRAINING VOOR SPELSPORTERS bij GAC te Hilversum (zie uitnodiging ALV) 

02 juli  -XCO DEMO [zie www.xco.nl ] bij Sportcentrum Aart Stigter te Amerongen.  

-(annonce verschijnt binnenkort) 
 

Meer informatie: www.hardlooptrainers.nl 

 

*z.o.z. 

 



 

 

 

*Lafoot Looplab (www.looplab.nl) 

Het Lafoot Looplab is gespecialiseerd in het vastleggen en analyseren van loopritmes, snelheden, cyclussen 

en patronen van de beweging en de bijbehorende voetdruk. Innovatieve apparatuur geeft inzicht in 

verschillende aspecten van de houding en persoonlijke manier van bewegen.  

 

De Lafoot Looplab analyses zijn in de loop van de jaren vastgelegd in herken-, werk- en breed inzetbare 

analyse concepten. 

 

Visie 

 

Lichamelijke beweging is een bron voor persoonlijk geluk en welzijn voor iedereen. 

 

Lafoot wil “faciliteren in persoonlijk passend bewegen” in de breedste zin van het woord. 

Ze wil het begin zijn, het fundament van de beweging, de ondersteuning, de vooruitgang, het genot. 

Ze wil uitdragen dat bewegen passie is. Dat hardlopen dansen kan zijn. 

Een perfect passende manier van bewegen stimuleert de geest om vrij te zijn en grenzen te verkennen.  

Dat draagt bij aan geluk. 

 

Analyse 

 

Lopen is een (on)regelmatige ritmische beweging, volgens een vast patroon, in een bepaalde richting. 

 

Om te helpen je eigen dans te ontdekken, heeft Lafoot het looplab ingericht, voor het maken professionele 

bewegingsanalyses. Lafoot beschikt over een vernieuwend, diepgaand, analysesysteem, dat uitgebreide 

analyses maakt van motoriek en prestaties. Lafoot maakt gebruik van innovatieve technieken, zoals het voor 

Nederland unieke Foot Pressure Measuring Systeem (FPM) van Medilogic, gecombineerd met Contemplas-

software, voor 4 digitale camera beelden en de Zwart-Boxx-de scanner. 

 

Kijk naar je zelf en hoe je loopt. Dit kan uiteindelijk leiden tot in een passende training- schoen- en 

houdingadviezen. Naar behoefte kan de looptrainer, voedingsdeskundige, fysiotherapeut of fitnesstrainer 

ingeschakeld worden. 

 

De bewegingsanalyse kan uiteindelijk bijdragen aan het goede gevoel van fitheid en gezond zijn, door 

bewegen. 

 

Citaat: Loop, om jezelf te zijn. Hardlopen is een staat van denken, de ruimte in je hoofd bewandelen.  

 

*** 

 


