
OldStars   running

Ben je misschien al jaren aan het hardlopen? Of wil je juist gaan beginnen, ‘gedwongen’ 

door Corona? Of zit je er tussenin? Jeroen Reintjes Sport en Triathliem, beide behorend bij 

de Open Club De Nevelhorst (OCDN), beginnen speciaal voor senioren: Oldstars Running. 

1. Fit en scherp blijven
Bij OldStars running bestaat de training uit een warming-up en verschillende beweeg-

vormen. OldStars running is een onderdeel van de training. Zo werk je via OldStars 

running aan een betere balans en conditie!

2. Sociaal actief
Naast bewegen staat bij OldStars running ook het ontmoeten en sociaal contact 

centraal. Ontmoet nieuwe mensen onder het genot van een kopje ko �  e!

3. Met professionele begeleiding
De trainingen zijn met begeleiding van een begeleider die werkt met het Athletic Skills 

Model (ASM). Dit verbetert de vaardigheid van bewegen op een veelzijdige en laag-

drempelige wijze. Het ASM bevat vaardigheden a� omstig uit allerlei verschillende 

sporten, spelvormen en activiteiten.

Voor wie is OldStars running bedoeld?
De activiteit is bedoeld voor alle ouderen (55+, al- of niet beginnende sporters) 

die hun loopvaardigheden: coördinatie, kracht en conditie willen ontwiklelen, 

in stand willen houden of verbeteren.
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Achtergrond OldStars running
We bewegen we met zijn allen steeds minder en steeds eenzijdiger. Dit leidt bij 

ouderen tot snelle afname van vitale functies, verminderde zelfredzaamheid en kan 

gemakkelijk ook tot eenzaamheid leiden. Gelukkig is hardlopen als sport weer 

steeds populairder. Er zijn weinig speciale middelen voor nodig, je kan het gezellig 

in groepsverband doen en de meeste mensen kunnen eenvoudig beginnen. Mensen 

die op latere lee� ijd willen starten met hardlopen ervaren echter meerdere drem-

pels. Door het aanbieden van aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten met de 

hardloopsport als middel is het doel om op deze trend in te spelen en drempels 

weg te nemen om op latere lee� ijd te kunnen starten met hardlopen als 55 plusser.

Oudere beginnende lopers en/ of wandelaars die ‘zomaar’ starten hebben meer 

kans op blessures of vallen. Met OldStars running wordt door middel van trainings-

aanbod met aangepaste loopvormen en accent op coördinatie en kracht het aan-

passingsvermogen vergroot en zal aantoonbaar het valrisico en de kans op bless-

ures verminderen. Naast beginnende lopers is OldStars running geschikt voor oudere 

ervaren lopers en een grote groep senioren die er wat betre�  niveau tussenin zit. 

Een aantal mensen op lee� ijd traint al mogelijk vele jaren, maar te eenzijdig, te 

weinig gevarieerd en alleen of in kleine groepjes. In ons concept is er nadrukkelijk 

ook gekozen voor aandacht voor het sociale element en structuur in de week en 

gezelligheid/ontspanning door gewoon samenzijn met een doel, waardoor het 

 sociale netwerk op latere lee� ijd wordt vergroot.

Meer informatie:
Wanneer: 
Elke woensdagochtend 

(vanaf 2 september)

Aanvang: 
9.30 uur TOT 11.00 uur

Waar: 
Sportpark De Nevelhorst 

DVC’26 Didam

www.ocdn.nl
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