
 
 
 

 
Trainingsadvies  
 

Om te beginnen willen wij zeggen dat wij diep respect hebben dat je 

de uitdaging aangaat om deze tocht te fietsen. Onderschat dit event 

niet, een goede voorbereiding is erg belangrijk om de finish te 

halen. Naast de persoonlijke fysieke en mentale uitdaging trappen 

jullie geld bij elkaar tegen hart- en vaatziekten. Hard nodig want er 

zijn momenteel 1,4 miljoen hartpatiënten in Nederland.  

 
Dit trainingsadvies is gericht op deelnemers die zichzelf als beginners bestempelen. Het kan 

echter ook gebruikt worden door mensen die na een lang winterseizoen pas net weer op de 

fiets zijn geklommen en dus ook wat aan hun basisconditie moeten werken. Daarmee heb ik 

meteen het doel van dit advies benoemd, de basisconditie. Omdat er relatief weinig tijd is 

leggen wij de focus op het ontwikkelen van een niveau waarmee je sowieso de tocht kunt 

uitrijden, want dat is in eerste instantie de uitdaging die je jezelf hebt gesteld. 

 

Sommige van jullie hebben enige ervaring met het fietsen op een racefiets, voor anderen is 

het een compleet nieuwe ervaring. Als je onze adviezen opvolgt heb je in elk geval tegen de 

tijd dat Cycle begint al flink wat uren op de racefiets doorgebracht en ga je daardoor dus met 

vertrouwen van start.  

 

De Basis  

Onze trainingsfilosofie is: train slim, eet compleet en herstel maximaal. De drie delen vormen 

samen het fundament voor een succesvolle voorbereiding. In een ander document geef ik 

voedingsadviezen voor tijdens het trainen en tijdens het evenement. Hier ligt de focus op het 

trainingsschema en rust en herstel. De rustdagen zijn minimaal net zo belangrijk als de 

trainingsdagen. Om te beginnen is het belangrijk te realiseren dat wielrennen, naast een 

fysieke uitdaging, vooral een mentale uitdaging is. Tijdens het klimmen, met tegenwind of na 

vele uren in het zadel zal de geest proberen de motivatie te ondermijnen. Dit is het moment 

waarop je mentaal sterk moet zijn en met je benen een weerwoord geeft.  

 

Deze mentale hardheid train je door uren te maken. De ervaring van een keer een lange rit 

uitrijden neem je mee voor Cycle en zal je sterken op momenten dat je er even doorheen zit. 

Als je op een punt komt dat je denkt niet meer verder te kunnen, heb ik alvast een tip: 

overtuig jezelf ervan dat je er over 15 à 20 minuten op terugkomt. Goede kans dat je er dan 

alweer doorheen bent gekomen en vergeten bent dat je niet meer verder wilde.  



Een andere tip die ik je kan geven is dat je samen met anderen in een groepje rijdt. Het helpt 

met de moraal, je kunt elkaar door de moeilijke momenten helpen en de mooie momenten 

samen delen. Het is ook verstandig omdat je in elkaars wiel kan rijden en zo veel minder 

energie kwijt bent. In iemands wiel rijden kan zomaar 40% energie besparen. Hoe groter de 

groep, hoe meer energie je bespaart. Zorg natuurlijk wel dat je het kopwerk goed verdeeld.  

 

Let ook goed op de veiligheid als je in groepen rijdt! Let op de renners om je heen, zorg 

dat je niet onnodig hard remt (behalve in noodsituaties natuurlijk) en rijd nooit met je 

voorwiel half naast iemands achterwiel want als diegene moet uitwijken word je 

zomaar omver gereden. Communiceer duidelijk en geef door dat er een tegenligger 

aankomt of als iemand jullie van achteren inhaalt. Wijs mensen met een handgebaar op 

eventuele paaltjes, putten, gaten in de weg of andere dingen zoals glas of een 

wegversmalling.  

 
Duurvermogen Trainen  

Voor beginnende wielrenners is er maar één ding dat je moet trainen en dat is je 

basisconditie. Er zijn een aantal verschillende systemen die je kunt trainen. Er is het aerobe 

systeem en het anaerobe systeem. Respectievelijk zijn je aerobe conditie en je aerobe 

capaciteit verbonden met deze twee systemen. De termen zijn wat verwarrend omdat het 

anaerobe systeem gelinkt is aan de aerobe capaciteit. Die terminologie is decennia oud en 

gaat ondanks de verwarring niet meer veranderen. Ik zal het nog wel kort toelichten.  

Het aerobe systeem train je met rustige ritten die vooral gericht zijn op uren maken op een 

relatief lage intensiteit, hiermee bouw je aerobe conditie op. Het anaerobe systeem train je 

met (zeer) intense trainingen gericht op het vergroten van je VO2Max. Dit is een getal dat 

aangeeft hoeveel zuurstof jouw lichaam per kilo lichaamsgewicht per minuut kan verwerken. 

Hoe hoger dit getal, hoe groter je aerobe capaciteit is.  

 

Jouw training zal zich richten op het bouwen van je aerobe conditie. Het is een misverstand 

dat zwaarder trainen beter is. Het gaat er om dat je traint voor het doel dat je jezelf hebt 

gesteld. Je gaat een meerdaagse tocht rijden met vier á vijf etappes. Dan is het dus zinloos 

om te trainen op je sprintcapaciteit, de focus moet liggen op je uithoudingsvermogen. Naast 

het trainen is rusten het belangrijkste tijdens je voorbereiding. Het is tijdens het rusten dat je 

lichaam zich hersteld en beter wordt, dat wordt supercompensatie genoemd. Na een training 

zorgt jouw lichaam ervoor dat je net iets sterker wordt, meer spier en conditie opbouwt, 

zodat je de geleverde inspanning de volgende keer gemakkelijker aan kunt. Om gefocust te 

trainen moet je kunnen meten hoe zwaar een training is. Als je dat nog niet hebt gedaan 

adviseer ik je om een sporttest te doen.  

 

Hartslagzones worden ingedeeld in duurzones, je hebt in totaal rond de 5 tot 7 

duurzones, afhankelijk van de indeling die wordt gebruikt. Ik gebruik de volgende 

indeling:  

 

Percentage van omslagpunt  

Warmup  70% - 74%  

D1  75% - 81%  

D2  82% - 90%  

D3  91% - 99%  

D4  >100%  



Voor het opbouwen van de basisconditie wordt er gereden op de grens tussen duur 1 en 

duur 2. Dit is het inspanningsniveau dat je met gemak uren kan volhouden. Je ademhaling 

versnelt lichtjes maar is grotendeels onder controle en je begint licht te zweten. Dit niveau 

van inspanning is ook het meest efficiënt omdat je lichaam hierin voor 50% vet verbrand en 

voor 50% duurvermogen opbouwt. 

 

Heb je geen sporttest gedaan dan kun je ook voor jezelf de intensiteit bepalen door op een 

schaal van 1-10 een cijfer te geven aan de inspanning die je levert ook wel RPE genoemd 

naar de Rating of Perceived Exertion. Een score van 4 betekent dat je die inspanning lang kan 

volhouden, maar dat het wel wat moeite kost. Rond dit inspanningsniveau train je de 

basisconditie. Bij een score van 7 of meer doe je een inspanning die je niet veel langer dan 

een uur kunt volhouden en train je het anaerobe systeem. 

 

Hieronder zie je een voorbeeldschema dat is opgesteld voor jou om te zorgen dat je goed 

voorbereid aan de start van Cycle staat. In deze fase van je ontwikkeling raad ik je aan om 

een schema te volgen waarbij je om de dag traint. Als er tussen twee trainingen een volle 

rustdag zit heb je in principe voldoende hersteltijd.  

 

Ik begrijp dat er andere dingen in je leven ook belangrijk zijn dus als je een keer een training 

mist kan dat niet echt kwaad, maar het moet geen gewoonte worden en je moet ervoor 

zorgen dat je het schema meteen de volgende dag weer oppakt. Drie sessies per week is echt 

het minimum.  

 

Je kunt prima binnen trainen, in de sportschool of thuis. Het is zelfs een efficiëntere manier 

van trainen omdat je alle weerstand zelf moet creëren. Voor de lange ritten in het weekend 

moet je wel naar buiten. Dit helpt ook bij het zelfverzekerd op de fiets zitten en je lichaam 

went aan lange tijd in de fietshouding zitten. 
 
 
 

 
 
 
 



Zoals je ziet heb ik een mix van trainingen gemaakt. In elk groen blokje staat voor die dag 

het trainingsdoel. Je hoeft niet elke keer uren op de fiets te zitten. Doordeweeks kun je prima 

trainen met een sessie van rond de 60 minuten, al dan niet binnen. Na elk weekend zit er een 

hersteltraining waarbij je rustig uitrijdt in duur 1. Over een periode van 6 weken bouw je de 

intensiteit van de afstanden op. Heb je via andere sporten al een goede basisconditie 

getraind, dan kun je de duur van de duurvermogen sessies in de weekdagen wat verhogen 

door 10 tot 30 minuten toe te voegen. Overdrijf dit niet, zorg dat je goed naar je lichaam 

luistert en goed rust want je wilt niet vermoeid aan de start van Cycle staan!  

 

Voor degenen zonder hartslagzones heb ik naast de duurzones ook de inspanningsscore 

toegevoegd, dat is dus een kwestie van zelf aanvoelen hoe makkelijk een inspanning voor jou 

is. 

 

Bij opwarmen en afkoelen fiets je heel rustig. Voor een duurvermogen training (RPE 4) let je 

op je ademhaling (wat verhoogd), hoe hard je zweet (licht zweten) en hoe lang je een 

inspanning kunt volhouden (meerdere uren).  

 

Het is belangrijk een aantal lange ritten te maken zodat je daar aan kunt wennen. Ik heb dus 

in elk weekend ritten gepland die steeds iets verder oplopen zodat je in de laatste week een 

keer een rit doet van rond de 130 kilometer. Dit simuleert het soort ritten dat je gaat rijden 

tijdens Cycle, zo kan je al een keer ervaren hoe dat voelt, fysiek en mentaal. Door rustig op te 

bouwen en korte en lange trainingen af te wisselen kan jouw lichaam wennen aan de 

intensiteit van de inspanning.  

 

Het staat je vrij om meer lange afstanden te rijden, luister dan wel goed naar je lichaam en 

zorg dat je goed herstelt. De twee belangrijkste elementen hierin zijn slaap en voeding. Als je 

op een dag 4000 calorieën hebt verbrand moet je die ook weer aanvullen zodat je lichaam de 

energie en bouwstoffen heeft om zich te herstellen. Als je te weinig eet gaat je lichaam op 

zoek naar een andere bron van energie. Dan kiest het er eerst voor om spierweefsel op te 

eten waardoor je alle moeite voor niks hebt gedaan en dat is zonde! Lees het voedingsadvies 

voor meer informatie hierover. 

 

Klimmen  

Persoonlijk vind ik klimmen het mooiste dat er is. Elke klim die je afmaakt is een overwinning 

op jezelf. Wat dat betreft is klimmen een mentale uitdaging. Je kunt trainen voor 

beklimmingen door voor een langere periode op een hoge intensiteit te fietsen, duur 3 of 

RPE 7. Op die manier went je lichaam aan die inspanning. Dit vergt echter wel een goede 

basisconditie. Als beginner is het daarom verstandiger om die basisconditie te trainen.  

Klimmen kan zwaar zijn, maar maak je geen zorgen met de volgende tips ga je het sowieso 

redden! Op basis van het parcours denk ik dat deze route goed te doen is. De meeste 

hoogtemeters zul je maken tijdens het rijden door glooiende landschappen. Op de tweede 

dag klim je het meest terwijl je over de Vlaamse heuvels rijdt. Het voordeel is dat je op dag 

drie weer wat meer mag afdalen.  

 

 

 

 



Tip 1 Maak je niet druk, rustig blijven trappen, boven kom je toch wel.  

Tip 2 Je kunt altijd langzamer. Als je al in je lichtste versnelling zit kunt je ook nog altijd 

minder hard trappen. 

Tip 3 Blaas jezelf niet op aan het begin van de klim. Probeer niet met een lichtgewicht of 

meer getraind iemand mee te rijden.  

Tip 4 Dit is de belangrijkste tip en vat alle vorige tips samen: Rijd je eigen tempo!  

 

Bonustip  

Eet én drink genoeg, als je te weinig eet loop je risico op een hongerklop en als je te weinig 

drinkt krijg je geheid kramp.  

 

Dan rest mij alleen nog maar om je heel veel plezier te wensen met 

deze mooie tocht. En als je in een moeilijk moment op zoek bent 

naar motivatie denk dan aan alle goede dingen die de Hartstichting 

kan doen door jouw bijdrage! Succes! 

 

 


