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WARMING-UP

Oefening:

CANDANS GO

Warming-up met verhoging van cadans en langzaam opvoeren van de snelheid

1. Leg oefening uit op de kade en kies een parcours waar je 5 minuten zonder obstakels kunt �etsen

2. Trainer �etst op kop in normaal verzet (90 rpm), renners stemmen cadans af op de trainer 

3. Trainer roept ‘cadans go’ en voert tempo op, renners mogen niet opschakelen (2 minuten aanhouden)

4. Trainer roept ‘lichter schakelen’ waarop iedereen een verzet lichter schakelt (1 minuut aanhouden)

5. Herhalen tot cadans van maximaal 120, renners spannen core aan zodat ze niet stuiteren op de �ets

A. 1 minuut vol doortrekken;  renners moeten de trainer proberen bij te houden (schakelen = verboden)

B. Tempoverschillen invoeren in de laatste minuut



Waarom een warming-up

Een warming-up heeft als doel om de lichaamstemperatuur 
te verhogen, doorbloeding van spieren te verbeteren en 
langzaam de hartslag te verhogen.

Op het moment dat je veel van je lichaam en spieren 
gaat vragen, is het belangrijk om door middel van een 
warming-up allerlei processen op gang te brengen die je 
nodig hebt om optimaal te presteren. Ook verklein je de 
kans op �etsblessures.
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