
Trainingszones CS030 – Zoals ze worden gebruikt in de schema’s, de oefeningen en de trainersbriefings 

Zone Beschrijving max hartslag omslagpunt* FTP** Actie:herstel 
Herstel Voelt overdreven langzaam. Licht verzet. Bedoeld om effect van intervallen te 

vergroten of als actieve herstelrit de dag na een zware training of tocht. 
<60% 60-75% <65% - 

D1  Efficiënte modus. Voelt nauwelijks als inspanning. Energie komt voornamelijk uit 
vetverbranding, daardoor zeer lang vol te houden. Geen verzuring. Basistempo 
voor rustige duurritten en voor overbrugging tussen intervallen. 

65-75% 75-85% 75-85% - 

D2 Redelijk tempo. Comfortabele inspanning, zonder verzuring. Zeker 120’ vol te 
houden. Basistempo voor iets intensievere duurriten. 

75-85% 85-95% 85-95% - 

Sweetspot (SST) Pittige inspanning zonder dat lichaam echt verzuurt; goede verhouding rendement 
ten opzichte van vermoeiingsopbouw. Ongeveer de inspanning waarop je rijdt 
tijdens langere klimmen. Extensieve intervallen of intensieve duurtraining. 

80-90% 92-97% 88-93% 2:1 

D3  Pittige inspanning. Er wordt meer melkzuur aangemaakt maar het lichaam is nog 
net in staat om meer melkzuur af te breken dan wordt aangemaakt. Redelijk lang 
vol te houden (60-90 minuten). Extensieve intervallen of intensieve duurtraining 

85-95% 95-100% 95-100% 2:1 

Omslagpunt Zware inspanning. Boven dit punt is het lichaam niet meer in staat om aangemaakt 
melkzuur volledig af te breken: je begint te verzuren. Voor een goed getrainde 
renner is dit ongeveer een uur vol te houden. Intensieve intervallen, zoals TTT-
trainingen. 

Ca 95% 100% 100% 1:1 

VO2max Max van je zuurstofopname. Niet buiten adem, wel verzuring. Max 8-10’ per 
interval vol te houden. Intensieve intervallen, zoals de race winning interval. 

95%-98%*** >105%*** 105-120% 1:1 

Maximaal Harder dan hart en longen aan kunnen: anearoob. Buiten adem, volledig 
verzuring. Zeer intensieve intervallen, zoals piramide-blokken. 

MAX MAX MAX 1:2 

Sprint Ultieme inspanning. Kan max 20” / 200 meter en maar enkele keren per training. 
Explosieve intervallen, zoals powerstarts. 

MAX MAX MAX Min. 1:3 

Kracht Korte explosieve krachtinspanningen op een zwaar verzet, bedoeld om pure 
kracht op te bouwen. 

Cadans 40-60 rpm Min.1:4 

Kracht-uithouding 
(KUV) 

Langere krachtintervallen op een zwaar verzet bedoeld om langere tijd veel kracht 
te leren leveren. 

Cadans 50-70 rpm. Trainingszone afhankelijk 
van duur 

1:2 

Hoge Cadans (HC) Efficiënt, licht verzet. Souplesseoefening: je put uit hart/long systeem ipv uit 
kracht/spieren 

Cadans >100 rpm 
 

- 

 

* Dit is nauwkeuriger dan werken met de max hartslag, maar niet iedereen kent zijn/haar precieze omslagpunt 
** Bij gebruik van een powermeter 
*** Korte intensieve blokken zijn lastig op hartslag uit te voeren in verband met de “reactietijd” van je hartslag. Je hartslag zal in het begin een te lage hartslag aangeven 
terwijl de geleverde inspanning wel hoog genoeg of zelfs te hoog is. 


