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VOORBEELD BESPREKING TESTRESULTATEN: 

Bedankt voor je enthousiaste testdeelname. Je hebt een vlotte test gelopen met duidelijke 

resultaten. Deze zet ik hierbij graag voor jou op een rijtje.  Deze adviezen worden dan ook gebruikt in 

het bijhorend trainingsschema in de andere bijlage.  

1. basisconditie 

Jouw basisconditie heeft duidelijk twee goede punten. Ze is voldoende breed in hartslag en ligt laag 

genoeg op vlak van lactaat. Dit is zeer belangrijk om verder te kunnen bouwen, zowel naar snelheid 

als naar afstand.  De trage spiervezels zijn zo goed getraind dat ze goed om kunnen gaan met het 

lactaat dat aangemaakt wordt door de snelle spiervezels eens je verder gaat lopen of sneller gaat 

lopen.  Vetverbranding lukt in de extensieve duurzone prima.  Dus alvast een proficiat hiervoor! 

2. Tempoduurzone 

Deze zone wordt gekenmerkt door een verhoogde lactaatconcentratie maar  nog geen totale 

verzuring ,in deze zone train je dus met een combinatie van snelle en trage spiervezels.  Dit tempo 

wordt vaak gebruikt in wedstrijden zoals halve marathon.  

3. omslagpunt en maximale verzuring. 

Eens het tempo nog wordt opgedreven kom je in de intervalzone.  In deze zone ligt ook je 

verzuringspunt. Dit is het punt waarop de snelle spiervezels eigenlijk zoveel lactaat maken dat de 

trage spiervezels dit net niet meer kunnen opnemen als energiebron. Hierdoor kan de inspanning 

aan deze intensiteit 45min tot 1u15 worden volgehouden.   

Qua maximale verzuring mag de curve gerust een stuk hoger gaan. Dit wil zeggen dat er best interval, 

piramide en tempoduur mag worden getraind.  Dit gaan we dan ook toevoegen in je 

trainingsschema.  

 

Besluit:  

Doordat de basisconditie voorlopig goed is uitgebouwd mag er meer gevarieerd worden getraind.  

Hierdoor ga je snelheidswinst bereiken. De trainingen zullen dus allemaal niet iets pittiger zijn als dat 

je gewoon bent.  Langere afstandstrainingen in lage zone moeten rustig aanvoelen op vlak van 

ademhaling, de intervaltrainingen daarentegen mogen zeer zwaar aanvoelen maar zijn een stuk 

minder lang in tijd.  Door gefaseerd te werken zal je terug vooruitgang merken.  

Tracht het schema zo goed mogelijk te volgen, alle trainingen in de verschillende zones hebben hun 

eigen doel. Het zal de komende 6 weken aanvoelen dat je echt een stapje terug moet zetten in 

tempo bij zone 1 trainingen maar het zal zichzelf lonen achteraf. Hou rekening met een hertesting en 

bijsturing tussen de 12 en 15 weken training. 

Ik wens je heel veel succes! 

Bart Raes 
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VOORBEELD PERSOONLIJK TRAININGSSCHEMA:  

Naam:      Joske Vermeulen 

Leeftijd:                                            24     

Hartfrequentie bij omslagpunt:                180 

Snelheid bij omslagpunt:   13 

Periode trainingsopbouw:  1 

Trainingsdoel:    full marathon:  Antwerpen (SCHEMA 1) 

Aantal trainingen per week:  4 

Duur van het trainingsschema:  16 weken 

Datum en tijdstip van de test:   2/10/2016 

Gezondheid:    Goed 

Weersomstandigheden:               20° 

 

 

Uitleg bij het trainingsschema:  

  

 
   
 
 

  

 
 

 

 

 

Elke training gebeurt in een specifiek hartslagzone. De uitleg van elke zone volgt op het einde van dit 

trainingsschema.  Het is aangeraden om met een hartslagmeter de trainingen af te werken binnen de 

zones min HF en max HF. Wie hiervoor niet opteert kan werken met de zones van snelheid: min v en 

max v. Tenslotte wordt de aangeraden trainingsafstand weergegeven. 

De laatste twee kolommen zijn voor uzelf. Zo kan u het aantal getrainde km’s per week optellen en 

invullen indien gewenst. Ook de kolom van gevoel is nuttig. Het is aangeraden uzelf elke training een 

score te geven op 10. Indien er een aantal trainingen na elkaar lage scores krijgen, kan u het best even 

wat kalmer aan doen. De trainingsafstand behouden heeft prioriteit op de intensiteit. Deze kan u dan 

tijdelijk verlagen tot een lagere zone. 

   VEEL SUCCES! 
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Opbouwfase 1: Duur 

week 1 

10/10 

zone min HF max HF min v max v afstand totaal gevoel 

training 1 1 140 155   12   

training 2 3 167 177   6   

training 3 rust        

Wedstrijd H.M     10 km Z3 

11 km Z4 

  

 

 

week 2 

 

zone min HF max HF min v max v afstand totaal gevoel 

training 1 1 140 155   15   

training 2 1 140 155   10   

training 3 3 167 177   Opwarming 

4x2 km zone 3 

Ertussen telkens 

1 km zone 1 

  

training 4 2 155 167   8   
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week 3 

 

zone min HF max HF min v max v afstand totaal gevoel 

training 1 1 140 155   18   

training 2 3 167 177   8   

training 3 2 155 167   12   

training 4 2 155 167   10   

 

 

 

 

 

 

 

week 9 

 

zone min HF max HF min v max v afstand totaal gevoel 

training 1 4 177 187   Opwarming 

5x1000m zone 4 

Ertussen telkens 

1000m zone 1 

  

training 2 1 140 155   28   

training 3 3 167 155   10   

training 4 2 155 167   12   
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Uitleg van de aangegeven zones in het trainingsschema. 

1. Recuperatie. 

In de recuperatiezone wordt er getraind aan 65% tot 75% van het omslagpunt. Dit trainingstype is 

gericht op het sneller herstellen gedurende de periode na een zware of lange training. Een 

recuperatietraining mag altijd extra worden ingelast in het schema. Het versnelt de afvoer van het 

opgestapelde melkzuur en bevordert het herstel van eventuele spierschade.  

2. Extensieve duurtraining. 

In de extensieve duurtraining wordt er getraind aan 75% tot 85% van het omslagpunt. Dit 

trainingstype is in de eerste plaats gericht op het verbeteren van het aerobe energiesysteem. Maar 

minstens even belangrijk zijn de fysiologische aanpassingen van het lichaam aan de lange 

trainingsduur. Pezen, gewrichten, spiercellen, kortom het gehele bewegingsapparaat wordt 

versterkt. De trage spiervezels die optimaal melkzuur kunnen verbruiken bij hogere snelheid worden 

nu getraind. Vetverbranding wordt daarenboven gestimuleerd zodat bij hogere inspanningen, de 

koolhydraatreserves langer gespaard blijven. Deze zone is vormt de basis van alle duursporten en 

mag niet worden geminimaliseerd. Voor een uithoudingsloper is dit de belangrijkste trainingszone in 

de eerste opbouwperiode. Dit trainingstype wordt vaak ervaren als een “te laag tempo” en wordt 

bijgevolg jammer genoeg vaak verwaarloosd met alle gevolgen van dien…  

3. Intensieve duurtraining. 

In de intensieve duurtraining wordt er getraind aan 85% tot 90% van het omslagpunt. Dit 

trainingstype is gericht naar het verbeteren van het specifieke uithoudingsvermogen. Dit 

trainingstype wordt vaak ervaren als de meest normale trainingsvorm. Ze vormt het belangrijkste 

type in de tweede opbouwfase en steunt op de al dan niet gelopen trainingen in extensieve zone. 

Bovenop vetverbranding zullen koolhydraten worden verbrand ter vorming van melkzuur. Het 
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lichaam kan echter het geproduceerde melkzuur nog omzetten via de trage spiervezels tot energie 

(steady state).Een duidelijk trainingseffect zal dan merkbaar worden als bij dezelfde hartslag een 

duidelijke vooruitgang merkbaar is in de prestatie.  

 

 

4. Tempoduur. 

In de trainingen van tempoduur wordt er getraind rond het overgangsgebied van aëroob naar 

anaeroob. De intensiteit zit tussen de 90% en 100% van het omslagpunt. Marathonlopers nemen 

voor deze zone best tot maximaal 95% van het omslagpunt. Vetten alleen kunnen deze inspanning 

niet van voldoende energie voorzien. Koolhydraten worden verbrand en lactaat wordt gevormd tot 

maximale lactaat steady state. Dit zal na verloop van tijd resulteren in het verschuiven van de 

anaerobe drempel (het omslagpunt). Het aandeel van tempoduur situeert zich voornamelijk in de 

derde voorbereidingsfase.  

5. Interval. 

Bij intervaltrainingen wordt de anaerobe drempel overschreden. De sporter werkt in een zone van 

95% -110% van het omslagpunt. Er wordt getraind in het verdragen van lactaat (melkzuur). Deze 

trainingsvorm kan niet lang worden volgehouden en wordt daarom in blokjes (interval) afgewerkt. Er 

wordt gekozen om 500m in de hoge hartslagzone te werken, afgewisseld met 1000m in de 

extensieve duurzone. Hierdoor wordt het geproduceerde lactaat telkens verwerkt en is men klaar 

voor de volgende 500m interval. Voldoende koolhydraten innemen voor en tijdens (vanaf halve 

marathon) de wedstrijd is essentieel. Het belang van intervaltrainingen wordt groter naarmate de 

wedstrijdafstand korter wordt. 
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6. Crosstraining. 

Het belang van crosstraining wordt enorm onderschat. Crosstraining betekent dat de sporter een 

trainingsvorm beoefent die niet overeenkomt met zijn sporttak. Voor een loper zijn krachttraining, 

zwemmen, zelfs fietsen, klimmen en nog zoveel andere sporten een goede vorm van crosstraining. 

Spierversterkende oefeningen in de fitness ondersteunen alleen maar het zwaar belaste 

bewegingsapparaat en komt het lichaam ten goede. Één van de belangrijkste fasen van een 

trainingsschema is het herstel. Crosstraining kan worden uitgevoerd in de herstelfase. Ook mentaal 

7. Herstel  

Bij trainingsschema’s voor de full en half marathon wordt steeds gewerkt met drie weken opbouw, 

gevolgd door een herstelweek. Bij de andere trainingsschema’s zit herstel verwerkt tussen de 

trainingen. Het lichaam kan zich alleen maar aanpassen aan de nieuwe vorm van belasting als het 

voldoende tijd krijgt om te herstellen. Dit is één van de grootste fouten die gemaakt wordt: het niet 

respecteren van de rustperiode. Tijdens een training worden de spieren licht tot zwaar beschadigd. 

Na de training zal het lichaam hiervan herstellen en tijdelijk sterker worden (supercompensatie). Pas  

8. Tapering. 

De laatste week  voor uw wedstrijd is een taperingsweek. Dit betekent dat u uw lichaam de tijd zal 

geven om via relatieve rust zich voor te bereiden op de wedstrijd. In deze fase kan u nog enkele vrij 

korte trainingen inlassen in extensieve of intensieve zone. Ook kan u enkele dagen voor de wedstrijd 

nog even voor enkele kilometers uw wedstrijdtempo aanhouden.  Maar zorg zeker voor dat u rust 

domineert in deze week, hoe hard u misschien ook de muren wil oplopen. Uw trainingen hebben het 

werk reeds gedaan, het zou jammer zijn een deel van dit harde werk teniet te doen door nu te 

intensief nog te trainen. Het belang van de juiste voeding in deze week is van groot belang! Vraag om 

uitleg indien gewenst. 
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