
Toelichting bij het trainingsschema 

Bij CS030 zijn de trainingsgroepen verdeeld in 3 "doelgroepen". Dit zijn de groepen Allround, Cyclo en 

Wedstrijd. Omdat elke groep zijn eigen doelen heeft is ook per groep een trainingsschema opgesteld 

gebaseerd op de betreffende doelen. 

Toelichting periodisering 

Wanneer je gericht naar een doel toe traint dan is het goed om dat te doen met een bepaalde 

opbouw.  

In het trainingsschema zijn daarom verschillende periodes onderkend. Deze periodes zijn: Base 

(Basis), Build (Opbouw), Doel, Herstel. 

Een dergelijke opbouw wordt periodisering genoemd. Hieronder volgt de toelichting van wat er in 

welke periode wordt gedaan. 

Base 

In het begin werk je vooral aan de basis (Vroege Basis/Base periode), later ga je de intensiteit 

opvoeren om sneller en sterker te worden (latere basis/Base periode). Dit zijn nog vrij algemene 

trainingen en niet specifiek gericht op een bepaald doel.  De Base periode wordt opgebouwd uit een 

aantal blokken van 4-6 weken. Binnen ieder blok is een opbouw van licht naar zwaar. Op die manier 

kun je hard trainen maar geef je het lichaam tussendoor ook de gelegenheid om te herstellen en 

weer voor te bereiden op zwaardere trainingen. 

Build 

Naarmate je doel meer in zicht komt ga je ook specifiekere trainingen doen gericht op jouw doel 

(Build periode). Een cyclorijder zal naast lange duurtrainingen bijvoorbeeld lange blokken doen om 

lange klimmen te simuleren. Een wedstrijdrijder zal juist meer korte intensieve intervallen en sprints 

doen om wedstrijdsituaties te simuleren. Net als bij de base periode wordt gewerkt met een aantal 

(meestal 2) blokken van 4-6 weken met daarin per blok een opbouw van licht naar zwaar. 

Taper 

De laatste (1 tot 3) weken voor je uiteindelijke doel dient om te zorgen om goed uitgerust en 

optimaal voorbereid aan de start van je doel te staan. Om de conditie niet af te laten nemen worden 

in deze periode nog steeds intensieve trainingen gedaan. Het volume (trainingsduur) wordt echter 

beperkt om het lichaam voldoende rust te geven. De conditie wordt niet meer opgebouwd maar 

doordat je meer rust neemt zul je in topvorm aan de start staan (taper periode). 

Doel 

Het doel is niet zo zeer een trainingsperiode maar eigenlijk wel de periode waar de hele 

trainingsopbouw om draait. Dit is waar je voor traint. Dat kan een specifieke wedstrijd, cyclo of 

toertocht zijn maar het kan ook een periode zijn met bijvoorbeeld een aantal doelen kort achter 

elkaar. 

Herstel 

Je kunt niet het hele jaar door hard trainen. Je lichaam heeft ook herstel nodig. Na een periode van 

hard trainen en uitdagende doelen is het goed om de intensiteit en het volume van de trainingen 

behoorlijk terug te schroeven zodat het lichaam de gelegenheid krijgt om voldoende te herstellen 

voordat je weer gaat toewerken naar nieuwe doelen. 



Toelichting trainingsinhoud 

Voor de trainers zijn trainerskaartjes beschikbaar met  een toelichting van de verschillende 

trainingsvormen en voorbeelden van oefeningen die je kunt doen. Hieronder een beknopte 

toelichting bij de verschillende trainingsvormen die voorkomen in de trainingsschema’s. Voor ideeën 

met betrekking tot de invulling van je training zie de trainerskaartjes. 

Kracht 

Bij het thema kracht onderscheiden we snelkracht en krachtuithouding (KUV) 

Snelkracht: Dit gaat om explosiviteit. In korte tijd zoveel mogelijk kracht kunnen leveren voor 

bijvoorbeeld een sprint. Snelkracht is op meerdere manieren te trainen. Je kunt korte sprints doen. 

Maar ook bijvoorbeeld powerstarts waarbij op een zwaar verzet vanuit bijna stilstand zo hard 

mogelijk wordt versneld. (10-12 omwentelingen is voldoende) 

KUV/Krachtuithoudingsvermogen: Het vermogen om gedurende lange tijd veel kracht te kunnen 

leveren bijvoorbeeld tijdens een klim maar ook tijdens een kopbeurt in een ploegentijdrit tegen de 

wind in. KUV train je door gedurende periodes met een zwaar verzet te rijden (50-65 

omwentelingen) waarbij het lichaam zo stil mogelijk blijft en de krachtontwikkeling vooral uit de 

benen komt. Deze trainingsvorm is zwaar voor de gewrichten en dient daarom geleidelijk 

opgebouwd te worden om blessures te voorkomen. Begin met een aantal korte blokken van 1-2 

minuten op 60-65 omwentelingen en bouw in de loop van de tijd op naar langere blokken met een 

lagere cadans. 

Duurtraining 

Duurtraining is bedoeld om het uithoudingsvermogen te trainen. In de trainingsschema’s is 

onderscheid gemaakt tussen rustige duurtraining en intensieve duurtraining. 

Rustige (extensieve) duurtraining 

Vind plaats in de hartslagzones D1 en D2 waarbij het de bedoeling is vooral in D1 te fietsen. Op kop 

mag best ruim in D2 gefietst worden maar in de groep moet de hartslag weer zakken tot in D1. Het 

doel van deze training is het trainen van de vetverbranding. Vet is een brandstof waar in het 

menselijk lichaam veel meer van beschikbaar is dan andere brandstoffen als suikers. Bovendien zorgt 

vetverbranding niet voor opbouw van melkzuur. Je spieren verzuren niet waardoor je deze 

inspanningen lange tijd kunt volhouden.  Doordat je maar weinig vermoeit raakt is deze training ook 

een prima basis voor intervaltraining waar je het maximale uit de intervallen wilt halen en niet 

onnodig energie wilt verspillen aan de rest van de training. Rustige of extensieve duurtraining kun je 

als je goed getraind bent zeer lang volhouden. 5-8 uur of zelfs meer. 

Intensieve duurtraining 

Vindt plaats in hartslagzones D2 en D3. De training zal vooral in D2 worden gereden maar op kop zal 

ook ruim de D3 gehaald worden. Deze training is nog steeds lange tijd vol te houden maar niet zo 

lang als de rustige duurtraining. Intensieve duurtraining kan als op zichzelf staande training worden 

gedaan (tot ongeveer 2 uur) maar het kan ook als langere intervallen worden gedaan gecombineerd 

met rustige duurtraining. Bij intensieve duurtraining wordt nog steeds vet verbrand maar ook de 

suikerverbranding neemt toe. De suikerreserves in het lichaam zijn sneller uitgeput dan de 

vetreserves en doordat bij deze verbranding melkzuur wordt opgebouwd zul je naar verloop van tijd 

merken dat je spieren licht beginnen te verzuren. Hierdoor is deze training minder lang vol te 



houden. Doel van de training is je lichaam wennen aan verzuring en hier beter mee leren om te gaan 

waardoor je gedurende steeds langere tijd deze inspanningen aan kunt. 

Training zones 

Voor meer info zie het trainingszone document. Hieronder de beknopte basis. Veel van onze leden 

trainen met een hartslagmeter. In onderstaande tabel staan de hartslagzones gebaseerd op het 

omslagpunt 

 

Intervaltraining 

Intervaltraining  is training waarbij niet continu op hetzelfde inspanningsniveau wordt getraind. Je 

wisselt periodes met een lage inspanning af met periodes met een hoge inspanning. Hoe lang deze 

periodes zijn hangt af van de intensiteit. We onderscheiden intensieve en extensieve intervallen. 

Extensieve intervallen 

Dit zijn intervallen onder het omslagpunt. Doordat het inspanningsniveau van deze intervallen nog 

relatief laag is, zijn deze intervallen lang vol te houden. Denk bijvoorbeeld aan sweetspotintervallen 

die tot wel een uur vol te houden zijn. De rustperiode tussen intervallen kan korter zijn dan de 

interval zelf. Meestal wordt een verhouding van 2:1 aangehouden. De intervalduur is dan 2 keer zo 

lang als de rustperiode. 

Sweetspotintervallen 

Een veel voorkomende extensieve  intervalsvorm die ook regelmatig voorkomt in de CS schema's is 

sweetspottraining (SST). Bij SST doe je relatief lange intervallen op een inspanningsniveau  laag in de 

D3 zone. Deze trainingsvorm wordt sweetspot genoemd omdat dit wordt gezien als het de optimale 

balans tussen rendement en vermoeidheidsopbouw. Het is een efficiënte manier om sterker te 

worden en de vermoeidheid die je opbouwt blijft beperkt waardoor je deze trainingsvorm eventueel 

meerdere keren per week kunt toepassen. 

Intensieve intervallen. 

Deze intervallen worden uitgevoerd op of boven het omslagpunt. Doordat hierbij verzuring een rol 

gaat spelen en de verbranding bijna volledig op "suikerverbranding" gebaseerd is zijn deze 

intervallen maar gedurende korte tijd vol te houden. 

Er is nog steeds veel verschil mogelijk in inspanning en tijdsduur. Intervallen rond het omslagpunt zijn 

voor een goed getrainde renner tot meer dan 20 minuten vol te houden. VO2max blokken zijn 

ongeveer 5-8 minuten vol te houden terwijl sprint intervallen maximaal tot een seconde of 20 zijn vol 

te houden. De verhouding tussen rust en inspanning varieert ook. Voor intervallen op omslagpunt 

wordt meestal een arbeid rustverhouding van 1:1 aangehouden. Voor sprint intervallen kan dit wel 

1:5 of meer zijn. 



Twee veel voorkomende vormen van intensieve intervallen die ook voorkomen in het 

trainingsschema zijn Omslagpuntintervallen en VO2 max intervallen. Hieronder worden deze 

intervallen nog wat meer toegelicht 

Omslagpunt intervallen 

Ook wel blokkentraining genoemd. Deze intervallen worden uitgevoerd op of rond het omslagpunt 

en zijn vooral bedoeld om het vermogen rond het omslagpunt te vergroten. Intervallen op dit 

inspanningsniveau zijn zwaar om uit te voeren. In het begin is het verstandig om meerdere kortere 

intervallen uit te voeren. Bijvoorbeeld 3 of 4 keer 8 minuten. Dit kun je geleidelijk opbouwen tot 2-3 

intervallen van 20 minuten. 

VO2max intervallen 

VO2 max staat voor maximale zuurstofopname. De hoeveelheid zuurstof die je op kunt nemen heeft 

invloed op de hoeveelheid energie die je lichaam kan leveren. Hoe meer zuurstof je opneemt hoe 

meer vermogen je kunt leveren. 

Inspanningen op dit niveau zijn erg zwaar en kun je niet heel lang volhouden. Een minuut of 8 aan 

één stuk is al heel wat. VO2max intervallen variëren in duur van 1 tot 8 minuten. De intervallen voer 

je uit op ongeveer 5 hartslagen of meer boven omslag of op 105-120% van je FTP (bij gebruik van een 

vermogensmeter) 

Training op dit niveau doe je om bijvoorbeeld je snelheid op korte explosieve klimmetjes te vergroten 

of om tijdens een wedstrijd in een ontsnapping mee te kunnen. Doordat alle trainingzones met 

elkaar in verband staan helpt VO2max training ook om je vermogen op het omslagpunt te verhogen. 

VO2max intervallen zijn wat lastiger om met een hartslagmeter uit te voeren. Zeker als het maar 

intervallen van 1 of 2 minuten zijn. Je hartslag geeft niet meteen het inspanningsniveau weer waar je 

op fietst. Je loopt daardoor het risico dat je in het begin harder fietst dan je op basis van je hartslag 

zou vermoeden waardoor je aan het eind van de interval de inspanning niet meer kunt volhouden. Bij 

langere VO2max intervallen gaat het beter, gebruik dan de eerste minuut om geleidelijk naar het 

juiste inspanningsniveau te komen. Je kunt beter de eerste minuut iets te langzaam fietsen en de rest 

van de interval wel goed volbrengen dan te hard starten en de rest van de interval het gewenste 

inspanningsniveau niet meer vast kunnen houden. 

Diverse trainingsvormen 

Fartlektraining: ook wel vaartspel genaamd. Een trainingsvorm waarbij alle energiesystemen worden 

getraind. De basis is een rustige duurrit waarbij verspreid over de training intervallen op alle 

intensiteiten worden afgewisseld. Denk aan sprintjes, een heuvel of viaduct op knallen tot een 

kwartier rijden op omslagpunt 

Kitchen Sink Een trainingsvorm waarbij het de bedoeling is dat renners gedurende de training "tot 

het gaatje" gaan. Een zware training waarbij het de bedoeling is dat de renners echt moe worden. 

Koersspel  Wedstrijdsimulatie. Hiervoor zijn verschillende invullingen mogelijk. Vaak wordt de groep 

verdeeld in teams. Er zijn kaartjes beschikbaar waar opdrachten op staan die een renner voor zijn 

team moet uitvoeren. 

TTT  Team Time trial ofwel ploegen tijdrit. Meerdere renners rijden in een formatie achter elkaar. De 

renner op kop laat zich aan het einde van zijn beurt afzakken en sluit weer achteraan. 

 


