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Het idee dat krachttraining 
een positieve bijdrage kan 
leveren aan de fietspresta-
tie stamt al uit de jaren ‘80 

van de vorige eeuw. Toch zijn nog lang 
niet alle wielrenners en coaches over-
tuigd van het trainen met gewichten. 
Ten onrechte. Wetenschappelijk onder-
zoek heeft aangetoond dat krachttrai-
ning niet alleen een positief effect heeft 
op explosieve inspanningen maar ook 
op duurprestaties op de fiets. Hoe pro-
fiteer je als recreant of wedstrijdrenner 
optimaal van het trainen in de sport-
school? Krachttraining voor wielren-
ners is namelijk geen fitness, cross-fit 
of bodybuilding. In dit artikel vind je 
een trainingsschema voor fietsers 
waarmee je deze winter direct aan de 
slag kan.

HARD FIETSEN DOOR 
KRACHTTRAINING
Door gerichte krachttraining word je 
sterker en kun je ook sneller kracht 
ontwikkelen tijdens de trapbeweging. 
Hierdoor kun je sneller accelereren en 
haal je een hogere snelheid tijdens kor-
te intensieve inspanningen. Deze aan-
passingen worden versterkt doordat de 
heel snelle Type IIX spiervezels door 
krachttraining worden omgezet in Type 
IIA spiervezels (zie kader). Zo kun je 
meer vermogen produceren (omdat de 
Type IIA spiervezels sterker worden) en 
raak je tegelijkertijd minder snel ver-
moeid.

Meer kracht en sneller kracht kunnen 
produceren zorgen er ook voor dat je 
tijdens duurinspanningen relatief (in 
verhouding tot je maximale kracht) 
minder kracht hoeft te leveren en je be-
ter kunt herstellen tijdens de ontspan-
ningsfase van de trapbeweging. De toe-
name van kracht van de langzame en 
efficiënte Type I spiervezels zorgen er 
bovendien voor dat het gebruik van de 
snellere Type II vezels wordt uitgesteld. 
Dit spaart glycogeen (een belangrijke 
brandstof bij intensieve inspanningen) 
zodat je in de finale van een wedstrijd 
of aan het einde van een rit beter in 
staat bent om er nog een keer tegen-
aan te gaan.
Een veel gehoord argument om als 
wielrenner niet aan krachttraining te 
doen is dat wielrenners vooral nadeel 
hebben van meer spiermassa (hyper-
trofie). Hoewel te veel spiermassa niet 
een probleem is waar de meesten van 
ons last van hebben, klopt het dat extra 

gewicht een nadeel is als je bergop rijdt. 
Op het vlakke speelt dit echter veel 
minder. Het absolute vermogen dat je 
kunt leveren, deels bepaald door je 
hoeveelheid spiermassa, bepaalt voor 
het grootste deel je maximale snelheid.
Een ander nadeel van meer spiermassa 
is dat de dichtheid van mitochondriën, 
de ‘energiefabriekjes’ in de spieren, af-
neemt. Dit heeft een negatief effect op 
duurprestaties. Het is dan ook zaak om 
sterker te worden zonder meer spier-
massa te krijgen. Gelukkig is het niet zo 
dat elke vorm van krachttraining direct 
leidt tot hypertrofie. Bovendien wordt 
de mate van hypertrofie veroorzaakt 
door training in de sportschool ge-
dempt door de duurtraining die je doet 
op de fiets. Vaak is het zelfs zo dat bij 
gecombineerde kracht- en duurtraining, 
extra spiermassa wordt gecompen-
seerd door een lager vetpercentage 
waardoor het totale lichaamsgewicht 
nauwelijks toeneemt.
Naast het verbeteren van de fietspres-
tatie heeft het trainen in de sportschool 
een aantal extra voordelen: krachttrai-
ning zorgt er bijvoorbeeld voor dat je 
fitter bent en daardoor minder vatbaar 
bent voor blessures. Ook sterkere bot-
ten en een hoger testosteronniveau 
kunnen gerekend worden tot de plus-
punten van krachttraining. Dit laatste is 
extra belangrijk, omdat het testosteron-
niveau juist daalt door veel duurtrai-
ning (en als je ouder wordt) en een laag 
testosteronniveau gepaard gaat met 
krachtverlies en een lager vermogen 
(en libido).
Trainen met gewichten is dus niet alleen 
een effectieve manier om beter te pres-
teren bij korte intensieve inspanningen, 
het draagt ook bij aan betere duurpres-
taties, een grotere fitheid en een betere 
gezondheid.
Genoeg redenen om aan de slag te 
gaan!

HET TRAININGSPROGRAMMA
Het trainingsschema in dit artikel is be-
doeld voor wielrenners die hun presta-
ties op de fiets willen verbeteren en fit-
ter willen worden. Ook als je nog nooit 
krachttraining hebt gedaan, kun je dit 
programma prima volgen. Heb je al 
veel ervaring met krachttraining én wil 
je je specifiek richten op het verbeteren 
van je sprint op de wielerbaan of de 
weg, dan kun je beter een meer gespe-
cialiseerd programma volgen.
Dit schema is geschikt voor zowel man-
nen als vrouwen. Wel is het belangrijk 
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dat je geen klachten of blessures hebt 
als je aan dit programma begint. Voor-
waarde is ook dat je 16 jaar of ouder 
bent. Ben je jonger dan 16 jaar en wil je 
graag sterker worden? Dan kan het 
best een goed idee zijn om aan kracht-
training te doen, maar dan wel onder 
persoonlijke begeleiding.
Als je tijdens het trainen niet weet hoe 
je een oefening moet uitvoeren, vraag 
dan hulp aan een trainer in de sport-
school. Twijfel je of je dit programma 
aankunt, neem dan eerst contact op 
met je huisarts of een sportarts.

WORKOUTS EN OEFENINGEN
Krachttraining voor wielrenners is geen 
fitness, cross-fit of bodybuilding. De 
beweging tijdens uitvoeren van met 
name de beenspieroefeningen moet in 
grote mate overeenkomen met de fiets-
beweging. Ten eerste omdat het bewe-
gingspatroon bepalend is voor de  
specifieke neurale aanpassingen die 
worden veroorzaakt door de training. 
Ten tweede omdat aanpassingen in  
de spieren plaatsvinden binnen een  
bepaald bewegingsbereik (idealiter  
binnen het bewegingsbereik van de 
trapbeweging). De oefeningen in dit 
schema, de Bulgarian Split Squat, de 
Leg Press, Calf Raises en Leg Flexion 
voldoen aan deze criteria. Er zijn na-
tuurlijk nog andere oefeningen die je 
kunnen helpen om harder te gaan fiet-
sen, bijvoorbeeld de Dead Lift of Squat 
Jumps, maar deze oefeningen passen 
beter in een meer gespecialiseerd 
(sprint)programma.
Bij de meeste oefeningen geldt dat de 
oefening het best voor elk been apart 
wordt uitgevoerd. Dit geeft een grotere 

wicht nog net 2 keer kunt verplaatsen 
en zo verder. Voor de meeste oefenin-
gen geldt dat er een bepaalde verhou-
ding is tussen de toename van het aan-
tal herhalingen en het gewicht dat je 
nog net 1 keer kunt verplaatsen (1RM).
Wanneer je 90 procent van het gewicht 
neemt dat je nog net 1 keer kunt ver-
plaatsen, zou je 4 herhalingen met dit 
gewicht moeten kunnen uitvoeren. 
Wanneer je 75 procent van 1RM neemt, 
zou je 10 herhalingen moeten kunnen 
uitvoeren, enzovoorts. De verhouding 
tussen 1RM en het aantal herhalingen 
zijn terug te vinden in onderstaande ta-
bel*. Je kunt deze tabel gebruiken om 
uit te rekenen hoeveel gewicht je moet 
gebruiken bij een bepaald aantal her-
halingen voor een oefening. Als je bij-
voorbeeld 20 herhalingen met 40 kilo-
gram op de Leg Press doet (één been), 
dan is je 1RM: 40 kilogram / 0,5 (50 %) = 
80 kilogram;  
10 herhalingen (10RM) doe je dan met 
80 kilogram / 75 % = 60 kilogram.

 Maximaal Indicatie percentage
 aantal herhalingen van 1RM
    1RM 1 100%
    2RM 2 95%
    4RM 3 90%
    6RM 6 85%
    8RM 4 80%
  10RM 10 75%
  20RM 20 40-60%

*  De percentages van 1RM zijn een indicatie en 
verschillen vaak per spiergroep. De aanduiding 
10RM omzeilt dit probleem door simpelweg aan 
te geven dat je 10 herhalingen moet doen die je 
nog net kan volbrengen.

Het tempo van een oefening zegt iets 
over hoe snel je een oefening moet uit-
voeren. Het tempo van de oefeningen 
waarbij je gewichten gebruikt is, op Cy-
clus 1 en de herstelweken na, altijd ge-
lijk: laat het gewicht langzaam, in on-
geveer 2 seconden, zakken en breng 
het vervolgens zo explosief mogelijk 
omhoog. Tijdens Cyclus 1 en de herstel-
weken voer je de oefeningen rustig (niet 
explosief) uit.
Bij de oefeningen in de warming-up of 
bij core stability staat vaak 2/2 of 3/3. 
Tempo 2/2 betekent dat zowel de fase 
waarin je je spieren aanspant (verkort) 
en de fase waarin je je spieren ontspant 
(verlengt) 2 seconden moeten duren. 
Tempo 3/3 betekent dat beide fasen 3 
seconden moeten duren. Tijdens de oe-
fening adem je uit tijdens het aanspan-
nen van de spieren en adem je in tij-
dens het ontspannen.

TYPE SPIERVEZELS
SLOW TWITCH TYPE I VEZELS hebben een relatief lage contractiesnelheid maar 
hebben wel een groot uithoudingsvermogen. Ze worden vooral gebruikt bij duurinspan-
ningen waarbij je niet zoveel vermogen hoeft te leveren.

FAST TWITCH TYPE II vezels kunnen worden onderverdeeld in het snelle TYPE IIA 
(dit type vezels levert ongeveer 5 keer meer piekvermogen dan TYPE I, maar hebben 
weinig uithoudingsvermogen) en het nog snellere TYPE IIX (TYPE IIX vezels kunnen 
ongeveer 8 à 10 keer zoveel piekvermogen leveren als TYPE I, maar hebben nog minder 
uithoudingsvermogen dan TYPE IIA). Deze vezels worden vooral gebruikt bij hoge snel-
heden of een zwaarder verzet waarbij je veel vermogen moet leveren.

Nu is het zo dat een spiervezel kan bestaan uit een combinatie van bijvoorbeeld TYPE I 
+ TYPE IIA of TYPE IIA + TYPE IIX. Zo zou je kunnen spreken van wel vijf verschillende 
types of zelfs van een continuüm van langzame tot snelle vezels.

trainingsprikkel en het komt meer over-
een met de fietsbeweging. Omdat het 
hoogste vermogen tijdens de fietsbe-
weging wordt geleverd als de hoek tus-
sen het boven- en onderbeen ongeveer 
100 graden is, is het niet effectief om 
oefeningen als Squat en Leg Press met 
de kleinere hoek dan 90 graden uit te 
voeren.  
De beenspieroefeningen worden aan-
gevuld met een aantal core stability- 
en bovenlichaamoefeningen. Deze heb-
ben tot doel om de algemene fitheid te 
verbeteren, maar hebben ook een on-
dersteunende rol in de fietsprestatie 
door bijvoorbeeld een betere kracht-
overbrenging tijdens het klimmen en 
sprinten.
Het programma bestaat uit workout 1 & 
2. Oefeningen in de sportschool hebben 
vaak Engelse namen. Het vertalen van 
de namen leidt helaas tot verwarring, 
reden dat in het onderstaande trai-
ningsschema de Engelse naamgeving 
wordt gebruikt.
Een oefening bestaat altijd uit een aan-
tal sets (series) met daartussen een 
rustpauze. Een set bestaat uit een aan-
tal herhalingen of het aantal seconden 
dat je een bepaalde stand van het li-
chaam moet vasthouden. Je zult mer-
ken dat het steeds gemakkelijker wordt 
om een oefening uit te voeren. Dit bete-
kent in de praktijk dat je het gewicht 
waarmee je de oefening uitvoert regel-
matig (bijvoorbeeld om de twee trainin-
gen) kan ophogen.
Verder zal je in het schema een aantal 
afkortingen tegenkomen. Hh staat voor 
het aantal ‘herhalingen’. 1RM betekent 
1 Repetition Maximum; dit is het ge-
wicht dat je nog net 1 keer kunt ver-
plaatsen. 2RM betekent dat je een ge-

DOEL SETS HERHALINGEN TEMPO  RUST

Opwarmen knie- en heupstrekkers 2 8 x (links/rechts) - 30 sec.
Let op: Voorste knie niet voorbij de tenen

DOEL SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

Rekken onderrug  2 10 x (links/rechts) 3/3 30 sec.

WARMING-UP  (10-20 MINUTEN)

DOEL SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

Rekken onderrug 3 10 3/3 30 sec.

DOEL SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

Rekken onderrug 2 3x omhoog/omlaag 3/3 30 sec

3  WALKING LUNGES

5 SUPINE FIGURE 4

2  KNEE-TO-CHEST STRETCH

1   ALGEMENE 
WARMING UP  
5 tot 10 minuten opwarmen op 
de fiets.  Dit kun je overslaan als 
je op de fiets naar de sport-
school komt.

4  LOW BACK STRETCH
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6  STEP-UP

8  SEATED ROWING

9  LEG PRESS

10  LAT PULLY

11  DUMBBELL RAISE AND SWEEP

12  STANDING CALF RAISE

13  LEG FLEXION
 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

  √ Knie- en heupstrekkers Afhankelijk van trainingsperiode
   en rugspieren i.p.v. Bulgarian Split Squat in workout 2 
    bij powertraining (cyclus 4)
Let op: Kies een verhoging waarbij de hoek tussen het boven- en onderbeen iets meer dan 90 graden is.  
Explosieve uitvoering (het liefst met sprong) zonder gewicht of met lichte dumbells in de linker-rechterhand

 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

  √ Rug- en schouderspieren,  biceps Afhankelijk van trainingsperiode
Let op: Gebruik een handgreep die net zo breed is als je stuur.  
Houd de rug recht en de ellebogen langs het lichaam. Trek je het handvat richting de buikspieren.

 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

 √ √ Knie- en heupstrekkers Afhankelijk van trainingsperiode
Let op: Laat het gewicht zakken totdat het boven- en onderbeen een hoek maken van 90 graden.

 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

 √  Rug- en schouderspieren,  biceps Afhankelijk van trainingsperiode
Let op: Gebruik een handgreep die net zo breed is als je stuur.  
Houd de rug recht en trek het handvat richting je sleutelbeen.

 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

  √ Schouderspieren Afhankelijk van trainingsperiode
Let op: Maak afwisselend een zijwaartse en een voorwaartse beweging met de dumbells.

 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

 √ √ Kuiten Afhankelijk van trainingsperiode
Let op! Het actieve been is licht gebogen.

 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

 √ √ Heupbuigers Afhankelijk van trainingsperiode
Let op: Breng de knie naar de borst zonder actief je hamstrings te gebruiken.

 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

 √  Borst-, schouderspieren en triceps Afhankelijk van trainingsperiode WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

 √ √ Core stability (buikspieren) 2-3 10-20 x (links/rechts) 2/2 30 sec.

 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

 √  Core stability (rugspieren) 2-3 6-20 x (links/rechts) 1/1 30 sec.
Let op: Dumbells op stuurbreedte, rechte rug

 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

  √ Core stability (rugspieren)  2-3 3 x (10 sec. hoog - 30 sec.
Let op: Handen/ellebogen op stuurbreedte, rechte rug  /10 sec. laag)

 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

 √ √ Core stability (buikspieren) 2-3 6-15 x (links/ 2/2 30 sec.
Let op: Houd de rug recht    midden /rechts)

 WORKOUT 1 WORKOUT 2 DOEL / OPMERKINGEN SETS HERHALINGEN TEMPO RUST

 √ √ Knie- en heupstrekkers Afhankelijk van trainingsperiode
   en rugspieren
Let op: Leg het inactieve been op een bankje iets lager dan kniehoogte. Het voorste been moet ongeveer 70 cm  
voor de bank staan. Maak een kniebuiging totdat het boven- en onderbeen een hoek maken van 90 graden.  
Houd het bovenlichaam rechtop. Zorg dat de voorste knie niet voorbij de tenen gaat.

KERN VAN DE TRAINING  (60 MINUTEN)
7  DUMBELL INCLINE BENCH PRESS1  ABDOMINAL TWIST MET MEDICINBAL (3-10 KG)

2  RENEGADE ROWS (3-10 KG)

3  PLANKS

4  LEG LIFT / WINDSHIELD WIPERS

5  BULGARIAN SPLIT SQUAT
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COOLING-DOWN
Je bent moe en de training zit erop. 
Moet je nu nog iets doen als coo-
ling-down? Niet echt. In tegenstelling 
tot wat er vaak wordt beweerd, is stret-
chen na de training geen goede manier 
om sneller te herstellen. Rustig naar 
huis fietsen of wandelen is een goed 
idee; al is het alleen maar om de  
training mentaal af te sluiten en te  
genieten van het feit dat je een goede 
training hebt gedaan.

PLANNING VAN DE 
KRACHTTRAINING
Zitten kracht- en duurtraining elkaar 
niet in de weg? Voor een deel is dit zo. 
Duurtraining dempt het effect van 
krachttraining en het vergt zeker een 
bepaalde vorm van gewenning voordat 
een wielrenner kan profiteren van de 
opgedane kracht en vermogen in de 
sportschool. Bovendien moet kracht-
training niet worden beschouwd als ‘ex-
tra’ training boven op de duurtraining 
die al wordt gedaan omdat anders een 
te grote vermoeidheid een negatieve in-
vloed kan hebben op zowel de krachts-
ontwikkeling als het duurvermogen. 
Een goede integratie van kracht- en 
duurtraining is dus een vereiste.
Een onderdeel van deze integratie is 
dat het zwaartepunt van de kracht-
training in de voorbereiding van het 
fietsseizoen ligt. Tijdens het fietsseizoen 
onderhoud je de krachtwinst door één 
keer per week een korte training te 
doen in de sportschool. Voor wedstrijd-
wielrenners is de maand oktober een 
mooi moment om te beginnen met 
krachttraining. Is je doel het rijden van 
toertochten en cyclo’s? Dan kun je ook 
prima beginnen in november.
Elke week worden er twee workouts 
gedaan (workout 1 & 2). Het effect van 
krachttraining is het grootst wanneer je 
traint als je uitgerust bent. In een trai-
ningsweek zou je een krachttraining het 
liefst voor een duurtraining willen doen 
(maar ná een sprinttraining). Bij voor-
keur plan je een duur- en een kracht-
training niet op dezelfde dag omdat de 
krachttraining dan minder effect heeft. 
Een goede weekindeling kan zijn:

MAANDAG Rustdag
DINSDAG Krachttraining Workout 1
WOENSDAG Fietstraining
DONDERDAG Rustdag
VRIJDAG Rustdag of Krachttraining Workout 2
ZATERDAG Krachttraining Workout 2 of Fietstraining
ZONDAG Fietstraining

CYCLUS 1: 

LEGGEN VAN DE BASIS
Het eerste blok heeft tot doel om je li-
chaam te laten wennen aan het trainen 
met gewichten en de oefeningen goed 
te leren uitvoeren. Spierpijn is zeker na 
de eerste paar trainingen een normaal 
verschijnsel. Het kost even tijd voordat 
je krachttraining hebt geïntegreerd in je 
fietstraining, dus combineer de kracht-
training in dit eerste blok vooral met 
rustige fietstrainingen. Forceer niet, je 
doet gemakkelijk te veel. Bedenk ook 
dat de krachttraining waar het werke-
lijk om gaat pas aan bod komt in de cy-
cli hierna.
Het streven in deze periode is om elke 
oefening uit te voeren met 20 herhalin-
gen. Dit betekent dat je traint met  
weinig of zelfs zonder weerstand. Som-
mige oefeningen, zoals bijvoorbeeld de 
Bulgarian Split Squat, zijn zwaar, zelfs 
zonder gewichten. Het kan dan zijn dat 
20 herhalingen teveel is. Mocht dit het 
geval zijn, doe dan zoveel herhalingen 
als mogelijk (minimaal 12) of gebruik 
twee benen (bij bijvoorbeeld de Leg 
Press of Calf Raises).

CYCLUS 2-3:

MAXIMALE KRACHT
Cyclus 2 & 3 vormen de krachtbasis 
van het komende seizoen. In deze cycli 
ligt de nadruk op het ontwikkelen van 
maximale kracht.

CYCLUS 4: 

MAXIMALE KRACHT & POWER
In deze cyclus wordt het trainen met 
zware gewichten in workout 2 vervan-
gen door training die meer gericht is op 
explosiviteit en power. Deze training is 
makkelijker te combineren met fiets-
training. Als je seizoen pas in mei begint 
kan je Cyclus 4 nog een keer herhalen 
voordat je overgaat naar de onder-
houdsfase.

CYCLUS 5-...: 

ONDERHOUDSFASE
In de onderhoudsfase probeer je de 
kracht en het extra vermogen wat je 
hebt opgebouwd in de vorige cycli vast 
te houden. Eén krachttraining per week 
is hiervoor over het algemeen voldoende.

WAT IS EEN HERSTELWEEK?
De boog kan niet altijd gespannen zijn. 
Een herstelweek geeft de spieren en 
gewrichten tijd om te recupereren. Het 
is niet verstandig om tijdens de herstel-
week zware fietstrainingen te doen. •

CYCLUS DOEL WEEK SETS & HERHALINGEN (HH) PAUZE TUSSEN SETS
1 Leren uitvoeren van de 

oefeningen en wennen aan 
krachttraining

1-3 2-3 sets x 12 tot 20hh;
in de 3e week Bulgarian Split Squat &  
Leg Press 3 sets x 15-20 hh

1 min. 30 sec.

Herstelweek: alleen workout 1 4 2 sets x 10hh x 50% 1RM 1 min. 30 sec.
2 Ontwikkelen maximale kracht 5 2-3 sets x 10RM 2 minuten

6 3 sets x 8RM 2 minuten
7 3 sets x 6RM 3 minuten

Herstelweek: alleen workout 2 8 2 sets x 10hh x 50% 1RM 1 min. 30 sec.
3 Ontwikkelen maximale kracht 9 3 sets x 8RM 2 minuten

10 3 sets x 6RM
Indien mogelijk: Bulgarian Split Squat & Leg 
Press 4 sets

3 minuten

11 3 sets x 4RM
Indien mogelijk: Bulgarian Split Squat & Leg 
Press 4 sets

3 minuten

Herstelweek: alleen workout 1 12 2 x 10 x 50% van 1RM 1 min. 30 sec.
4 Ontwikkelen maximale kracht & 

power
13-15 BOVENLICHAAM

2 sets x 6RM
BENEN

Workout 1
Pyramide: 6RM – 4RM – (2RM –)* 4RM – 6RM
Workout 2
3 sets x 10hh x 40% van 1RM (power)
Step-up i.p.v. Bulgarian Split Squat

* optioneel

3-4 minuten

Herstelweek: alleen workout 2 16 2 sets x 10 x 50% van 1RM 1 min. 30 sec.
5 – ... Onderhoud tijdens seizoen 17-... 2 sets x 6RM 3 minuten

Marco van Bon is wielrentrainer en -coach.  
Meer informatie over Van Bon – Cycling Performance vind je op 
vanbon-cycling.com, op twitter (@marcovanbon) of op instagram 
(marcovanbon). Vragen of opmerkingen?  
Stuur een e-mail naar: marcovanbon@gmail.com
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Fietsen blijft voor wielrenners de belangrijkste vorm 
van training. Als je maar 2 of 3 keer per week kunt 
trainen, dan kun je beter alleen fietsen. Heb je echter 
tijd om gedurende de winter, naast je fietstraining, 2 
keer per week 1 uur tot 1½ uur in de sportschool door 
te brengen, dan kun je een flinke boost geven aan de 
fietsprestaties in de zomer.
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