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Intensieve interval (VO2max) in duo’s; één renner boven omslagpunt, de ander eronder

1. Maak duos’ van ongeveer gelijke sterkte

2. Renner 1 start 2/3/4 minuten op kop en �etst VO2max: niet maximaal maar wel stevig tempo met verzuring

3. Renner 2 kruipt in het wiel en blijft zo net onder omslagpunt

4. Na 2/3/4 minuten wisselen de renners van positie. Renner 1 in het wiel en renner 2 moet aan de bak

5. . In totaal dus 4/6/8 minuten, daarna hetzelfde aantal minuten herstel. Dit blok kan je 2-4 keer herhalen

A. In trio’s: je hebt een extra beurt hersteltijd en kan dus wat harder op kop

B. Niet op tijd maar op afstand, bijvoorbeeld een rondje van 2km en bij doorkomst wisselen van positie

C. Geen vaste intervaltijd: je geeft af als het te zwaar wordt. De een kan dus langer op kop blijven dan de ander



VO2max

VO2max betekent stevige inspanning: je raakt niet helemaal buiten adem maar je benen 
lopen wel vol (verzuring) 

Zone    % max hartslag     % omslagpunt     % FTP            Actie-herstel
VO2max    95%-98%                     >105%                      105-120%       1:1

De Utrechtse
Wielervereniging

Intensieve interval (VO2max) in duo’s; één renner boven omslagpunt, de ander eronder

1. Maak duos’ van ongeveer gelijke sterkte

2. Renner 1 start 2/3/4 minuten op kop en �etst VO2max: niet maximaal maar wel stevig tempo met verzuring

3. Renner 2 kruipt in het wiel en blijft zo net onder omslagpunt

4. Na 2/3/4 minuten wisselen de renners van positie. Renner 1 in het wiel en renner 2 moet aan de bak

5. . In totaal dus 4/6/8 minuten, daarna hetzelfde aantal minuten herstel. Dit blok kan je 2-4 keer herhalen

A. In trio’s: je hebt een extra beurt hersteltijd en kan dus wat harder op kop

B. Niet op tijd maar op afstand, bijvoorbeeld een rondje van 2km en bij doorkomst wisselen van positie

C. Geen vaste intervaltijd: je geeft af als het te zwaar wordt. De een kan dus langer op kop blijven dan de ander


