
12-WEEKS SCHEMA 20 KM WANDELTOCHT

Algemene voorbereidingsfase
Hoe vaak Wat en hoe Duur

1 x per week Lange wandeling op een rustig tempo. Het advies is om de duur van deze wandeling op te bouwen. 120 tot 180 min.

1 x per week Wandeling op rustig tempo. 45 tot 60 min.

1 x per twee
weken

Wandeling op gemiddeld tempo. Verhoog hierbij de snelheid t.o.v. bovenstaande wandelingen. 30 tot 45 min.

Week 1 t/m 5

Vergeet niet voldoende rust te nemen! 1 a 2 rustdagen wordt aanbevolen.

Specifieke voorbereidingsfase Week 6 t/m 9
Hoe vaak Wat en hoe Duur

1 x per week Lange wandeling op een rustig tempo. 120 tot 180 min.

1 x per week Wandeling op gemiddeld tempo. Verhoog hierbij de snelheid t.o.v. de bovenstaande wandeling. 60 tot 90 min.

1 x per twee
weken

Het vaartspel: Wandelen met wisselende snelheden. Wissel om de 10 min. af van een rustig naar een
versneld tempo.

45 tot 60 min.

Intensieve fase Week 10 t/m 11

Hoe vaak Wat en hoe Duur

1 x per week 
Lange wandeling op een rustig tempo. Op het einde loop je 5 x 100m op een versneld tempo. Tussen

elke versnelling wandel je 30 seconden rustig verder. 
120 tot 180 min.

1 x per week Wandeling op gemiddeld tempo. 45 tot 60 min.

1 x per week
Interval training: hierbij loop je 8 x 3 min. op een verhoogd tempo van max. 95%. Tussen elke versnelling

wandel je 2 min. op een rustig tempo verder. 
40 min.

De laatste week Week 12
Hoe vaak Wat en hoe Duur

1 x per week Wandeling op een rustig tempo. 30 min.

1 x per week Wandel de dag voor de Nacht Tegen Seksueel Geweld los met wat versnellinkjes. 15 min.

Vergeet niet voldoende rust te nemen! 1 a 2 rustdagen wordt aanbevolen.

Vergeet niet voldoende rust te nemen! 1 a 2 rustdagen wordt aanbevolen.


