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Begrijpen waarom het van belang is
om aan bepaalde intensiteitszones te
trainen 
Communicatie voor coach en atleet
Gemakkelijker om te begrijpen wat je
trainingsschema kan inhouden

BELANG VAN TRAININGSZONES Een goede tip wanneer je geen
meter hebt: Hoe kan je nog
praten?  

Kan je nog praten in volzinnen =
intensiteit heel licht 

Kan je met moeite nog praten
= intensiteit zeer hard 

TRAININGSZONES

The Women Peloton 



INDOOR TRAINING

The Women Peloton 

Doel = verhogen spierkracht tijdens
specifieke trainingsprikkel

Korte blokken 30”-1’30”
Hoog vermogen > KV
Lage TF 55-65 tpm
Lange recuperatie 1’30”- 4’30”
Li en Re been kan je ook apart gaan
trainen = bewuste
bewegingsuitvoering

KRACHTTRAINING

 
 

Doel = Verhogen klimvermogen 

Middellange tot lange blokken ( 3’- 20’)
Aan anaerobe drempel
TF 75-85 tpm
Recuperatie = lengte blok
Verhoog voorwiel met 6 à 8 cm

KLIMTRAINING

Doel = ritmisch leren trappen, benen
tegen een hoog ritme leren
ronddraaien.

Korte tot Middellange blokken (
20”-10’)
Maximale tot inspanning rond VD
TF 110 – 200 tpm
Recuperatie 1’-5’ aan “normale” TF

SNELHEID EN COÖRDINATIE 

Doel = techniek van het pedaleren
i.f.v.  “ronde” pedaaltred

Korte blokjes 20-40”
1 benig – wisselen van been
Laag intensieve inspanningen
Varieer in TF 40-70tpm
Recuperatie = 2 benen fietsen

PEDALEERTECHNIEK

 
 
 
 



INDOOR TRAINING

The Women Peloton 

Bij gebruik van ‘losse’ rollen
Doel

Combinatie met souplesse
oefeningen (maximale trapfrequentie)

EVENWICHT 

Voor beginners: Evenwicht leren bewaren
Voor gevorderden: trucjes leren
(voorbeelden op Youtube)

Doel = verbeterde of nieuw
aangeleerde houding gewoon worden

Verschillende intensiteiten maar
eerst relax beginnen
De aangeleerde houding extra focus
 Visuele controle
 Later implementeren in andere
trainingsopdrachten

NIEUWE HOUDING 

 Kijk na of je fiets goed gemonteerd staat!
 Voldoende verluchting van de ruimte waarin je traint
 Ventilatie: maak gebruik van een ventilator
 Denk aan vochtverlies = voldoende hydrateren
 Zadelpijn
 Training splitsen
 Bij koud weer “cooling-down” op de rollen

ALGEMENE TIPS 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



OUTDOOR TRAINING

The Women Peloton 

Wegfiets 
Mountainbike 
Gravelbike 

OPTIES 

Kijk na of je fiets goed gemonteerd
staat
Kies vooral voor langer rustige
duurwerk (afhankelijk van weer)
De MTB biedt u een mooie afwisseling
Pas het fartlek principe toe als je met
de MTB op pad gaat < AnT
Energie verbruik is hoger
Kleed je in laagjes i.f.v. het weer
Wees zichtbaar

ALGEMENE TIPS 

Kleed je in laagjes
Heb je snel koud? Ga voor kledij met
extra 'wind blokker' in
3 belangrijkste lichaamsdelen die je
moet warm houden zijn: handen,
voeten en hoofd
De eerste 5 à 10 minuten moet je
eigenlijk koud hebben: door de
inspanning krijg je warm
Gebruik bij regenweer een spatbord:
opspattend water = natte kledij =
spieren verkleumen sneller

KLEDIJ 

Kou- kleum? Experimenteer met
warme elementen in je handschoenen
en schoenen
Investeer in degelijke en
kwaliteitsvolle winter/ regen/ wind
kleding

KLEDIJ 



ALTERNATIEVE OPTIES

The Women Peloton 

Zwemmen 
Lopen 
Core Stability / Pilates / Yoga
Sporten van vroeger 

VOORBEELDSCHEMA



ALGEMENE TIPS 

The Women Peloton 

Train NOOIT met koorts

Zorg dat je fiets in orde is voor elke training en
neem reserve materiaal mee. 

Koolhydraat rijke voeding en drank

Volg uw lichaam goed op, wees aandachtig voor
de signalen

Variatie is sleutel tot succes

Een goedkope en handige manier om uw
intensiteit te bepalen is het gebruik maken van
een HF meter

Het grootste deel van uw trainingen bestaan uit
extensief fietswerk -> goede en verantwoorde
trainingsopbouw

 

VRIJE MOMENTEN? 

 
Vul je vrije momenten nuttig en ontspannend in door: 

 
▪Stretching vb. onder de douche

▪ Core stability vb. bij opstaan/ voor slapen gaan/ reclame tijdens je favoriete serie 
 


