trainingsschema's voor
beginners én gevorderden
door Frank Heldoorn, trainer en oud-triatleet
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Trainingsschema
NN Zevenheuvelenloop 2018
Voor wie?
Er is een 5-tal schema’s, onderverdeeld in de
volgende categorieén:
B3: Beginners 3x per week
G3: Gevorderden 3x per week
B4: Beginners 4x per week
G4: Gevorderden 4x per week
G5: Gevorderden 5x per week
Criteria Beginners/Gevorderden
Uitgangssituatie is dat alle lopers in staat zijn
om 30 minuten of langer achtereen hard te
lopen. Voor Beginners schema kun je kiezen
als je 10km tijd > 55min bedraagt (of 5km > 25
min). In geval van blessures of ander
oponthoud is het altijd verstandig – tijdelijk
– te kiezen voor het beginnersschema.
Doel schema’s
- De lopers voorbereiden op deelname aan de
15km op 18 november.
- De lopers heel houden. Continuïteit in
training is goud waard voor zowel presteren
als behoud plezier
- Inzicht verkrijgen in het belang van
gevarieerd trainen (met hartslagmeting)
- Met meer energie thuis weer “aanwezig”
zijn na trainingen

INLEIDING

Waarom wandelen?
Elke training beginnen met wandelen. Dat
vinden knieën, enkels en heupen heerlijk.
Bovendien is er bij direct starten met
hardlopen opeens zoveel energievraag dat
vrijwel direct een zuurstofschuld ontstaat.
Last van hoge hartslag in de eerste minuten?
Dan is dat waarschijnlijk aan de hand.
Waarom tussendoor wandelen? Het lichaam
heeft geen besef van tijd. Met wandelpauzes
maken we de gehele training minder
belastend doordat de spierspanning
regelmatig even afneemt en we onszelf beter
de ruimte geven bij te drinken. Bij
intervaltraining zijn pauzes heel gewoon. Bij
duurtraining kan het ook heel goed werken
voor lijfsbehoud. Uiteraard gaan we het
aantal wandelpauzes afbouwen richting het
einddoel.
Op welke dagen?
Naast geen besef van tijd heeft het lichaam
ook geen idee welke dag van de week het
vandaag is. Verschuif de training(en) gerust
naar een u beter passende dag. Komen er dan
2 trainingen daags na elkaar?

Doe dan de kortste/rustigste eerst en probeer
de eerste vroeger op de dag te doen en de
tweede later voor maximaal herstel op dag 2.
Periodisering
Het schema zal 5 blokken van 5 weken
beslaan waarvan de 5e week telkens een
relatieve rustweek is. De eerste periode is
VoorbereidingsPeriode 0 (VP0). Daarin leggen
we een goede fundering voor het vervolg dmv
voornamelijk rustige duurtraining.

Hartslagzones
We trainen de komende peridoe met 4
hartslagzones
Z1: 60-70% HF max
Z2: 70-80% HF max
Z3: 80-85% HF max
Z4: 85-90% HF max
Haalt u zone 1 niet?
Hanteer in dat geval een stappenplan. Waar
Z1 op het schema staat loopt u dan een zeer
ontspannen tempo. De bijbehorende hartslag
is de bovengrens voor die week waar het Z1
betreft. De week erop laat u de bovengrens bij
Z1 traingen 1 slag dalen. En de week erop
weer 1 slag lager. Net zo lang tot u in staat
bent in Z1 te lopen. Op deze wijze zorgen we
toch voor een steviger fundering en de
uiteindelijk belangrijke variatie in trainingen.
Algemene aanbevelingen
- Doe na elke training rekoefeningen voor alle
beenspieren
- In balans de training in, in balans de
training uit: zorg er – niet alleen bij warmte –
voor dat vocht- en energiebalans in orde zijn
voor aanvang training. En dat dat zo blijft.
Drink voldoende – vocht én energie – tijdens
trainingen om trainingen effectiever én
gezonder te maken. Hoeveel betekent dat
voor u? Zie www.fuel2endure.com

Frank Heldoorn (48) is achtvoudig nationaal
kampioen triatlon, drievoudig Ironmanwinnaar,
drievoudig top 10-ﬁnisher Ironman Hawaii (nog
steeds de laatste Nederlandse man die dat lukte)
en al meer dan 12 jaar actief als trainer/coach van
triatleten, hardlopers en ﬁetsers.

Verzorging
Al in het trainingsproces speelt verzorging
een rol. Van trainen word je slechter. Allerlei
processen en spieren zijn hard aan het werk
en daarvoor is energie nodig. De energiebron
(voornamelijk koolhydraten) moet op peil
blijven om aan de energiebehoefte te kunnen
blijven voldoen. Daarnaast moet je de
warmte die tijdens het sporten ontstaat ook
kwijt: je zweet. Naast de energiebalans
dienen we dus ook de vochtbalans op peil te
houden. Het is zeer interessant te weten
hoeveel je precies zweet om die balans goed
te houden. Water is namelijk het
belangrijkste bestanddeel van het bloed. Als
dat indikt – en dat gebeurt bij uitdroging –
gaan een aantal processen minder goed
verlopen: zuurstoftransport, energieaanvoer
en afvalstoffenafvoer.
Kortom, bij uitdroging daalt het
prestatievermogen en zal het herstel langer
duren omdat het lichaam meer schade
oploopt dan nodig. Bij energietekorten treedt
ook die prestatiedaling op. ‘De man met de
hamer’ bestaat niet, een te laag
energieniveau wel. Het lichaam kan een
beperkte hoeveelheid snelle energie opslaan
in de vorm van glycogeen. Als die voorraad
slinkt, treedt prestatiedaling op. Als die
voorraad op is, ben je echt ver van huis. Met
goede verzorging kun je harder trainen
doordat het lichaam de gevraagde arbeid kan

blijven verrichten en zul je sneller
herstellen. En met de juiste verzorging kun
je de gehele race blijven gassen.
Met zweten verliezen we niet alleen water.
Ook een aantal mineralen, met name
natrium, verliezen we in hoog tempo. Ook die
balans moet in orde blijven. Met een
sportdrank slaan we 3 vliegen in 1 klap:
water, energie én mineralen. Waar dient een
goede sportdrank aan te voldoen? Voor een
snelle opname speelt de dichtheid een grote
rol: een drank met een dichtheid gelijk aan
die van je bloed (isotoon) wordt het snelst
opgenomen. Dat is een drank met 6-8%
dichtheid (6-8 gram op 100 ml).
Voorbeeld: 35 gram sportvoeding in een
500ml-bidon levert 35:500 = 7% dichtheid op.
Staat op de verpakking een hogere
concentratie als aanbeveling, dan hebt u geen
sportdrank voor tijdens het sporten, maar
voor ervoor of erna om de
koolhydraatvoorraad op peil te brengen. Een
hogere concentratie wordt namelijk niet snel
opgenomen. Deze moet zelfs eerst verdund
worden. Met water. Uit het bloed!

Kortom, door het nemen van vast voedsel –
in combinatie met onvoldoende kauwen én
water - kun je de uitdroging versnellen. Bij
de ontstane ‘omgekeerde’ vochtstroom hoort

een gevoel van misselijkheid. Ook een drank
met een lage dichtheid (met als koploper
water) wordt niet snel opgenomen. De maag
functioneert tijdens het sporten nu eenmaal
veel minder goed door de veranderde
bloedverdeling.
Hoeveel van alles?
In het trainingsproces bepaalt de intensiteit
de energiebehoefte. En je zweetgedrag. Het
laatste wordt verder bepaald door de
temperatuur. Alle onderzoeken zeggen
hetzelfde: zweetgedrag verschilt per persoon.
Oud-proftriatleet en duursportcoach Frank
Heldoorn nam vaak weegschalen mee naar
clinics en trof grote verschillen aan tussen
personen bij wegingen voor en na de
training. Frank heeft onlinesoftware
ontwikkeld waarmee je je eigen zweetgedrag
in kaart kunt brengen. En heeft zelfs een
Nederlands woord voor je eigen sweat rate
bedacht: transpiratio. Op basis van jouw
zweetverleden kun je advies opvragen voor
de verzorging tijdens training en wedstrijd.
Lees meer over de mogelijkheden op
www.fuel2endure.com. Ook op Facebook kun
je vast een kijkje nemen achter de schermen
van deze gebruiksvriendelijke en slimme
tool: https://www.facebook.com/fuel2endure/

trainingsschema 1
beginners, 3x per week
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

week 21

60 minuten
- 3'w
- 3x10' Z1/Z1/Z2
p=30"w
- 10x2' in 15kmtempo, p=1' dr

60 minuten
- 3'w
- 3x18' climax Z1/Z2/
Z3 + 6' uitlopen

80 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 4x10' Z2/Z2/Z3/Z4
p=1'w + 1'30"dr

week 22

60 minuten
- 3'w
- 3x8' Z1/Z2/Z2
p=30"w
- 9x3' in 15kmtempo, p=1' dr

60 minuten
- 3'w
- 10-20-25' climax
Z1/Z2/Z3 + 5'uitlopen

85 minuten
- 3' w
- 25' Z1
- 5x10' Z2/Z2/Z3/Z3/Z4
p=1'w + 1'dr

week 23

60 minuten
- 3'w
- 2x10' Z1/Z2 p=30"w
- 10x2'30" in 10kmtempo, p=1'30" dr

60 minuten
- 3' w
- 25-20-10' climax
Z1/Z2/Z3 + 5' uitlopen

90 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 4x12'30" Z2/Z3/Z3/Z4
p=1'w + 1'30" dr

week 24

60 minuten
- 3'w
- 15' Z1 + 15' Z2 +
2x14' Z3 p=1'30" dr

60 minuten
- herstelloopje op
gevoel

75 minuten
- 3' w
- 3x10' Z1/Z2/Z3 p=30"w

- 10x3'30" in 10kmtempo, max Z4 (goed
inlopen tot vlak voor start)

week 25

45 minuten
- loslopen Z1/Z2

45 minuten
- als dinsdag, liefst
voor ontbijt

"=seconden, '=minuten, w=wandelen, dr=dribbelen, pl=planken, Z=zone, p=pauze, hm= halve marathon

D-Day! In startvak
dribbelen tot startstreep! 1e 5km
binnen Z4, rest op
gevoel.

trainingsschema 1
gevorderden, 3x per week
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

week 21

75 minuten
- 3' w
- 3x10' Z1/Z1/Z2
p=30"w
- 15x2' in 10kmtempo, p=1' dr

75 minuten
- 3' w
- 3x20' climax Z1/Z2/
Z3 + 15' uitlopen

90 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 5x10' Z2/Z3/Z3/Z4/Z4
p=1'w + 1'dr

week 22

75 minuten
- 3' w
- 3x5' Z1/Z2/Z2
p=30"w
- 10x5' in 15kmtempo, p=1' dr

75 minuten
- 3' w
- 10-20-30' climax
Z1/Z2/Z3 +
15'uitlopen

105 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 5x12'30" Z2/Z2/Z3/
Z3/Z4
p=1'w + 1'30"dr

week 23

75 minuten
- 3' w
- 3x10' Z1/Z2/Z3
p=30"w
- 10x3'30" in 10kmtempo, p=1' dr

70 minuten
- 3' w
- 30-20-10' climax
Z1/Z2/Z3 + 15'
uitlopen

120 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 4x20' Z2/Z2/Z3/Z3
p=1'w + 1'30" dr

week 24

75 minuten
- 3' w
- 15' Z1 + 15' Z2 +
2x20' Z3 p=1'w +
1'30" dr

70 minuten
- 3' w
- herstelloopje op
gevoel

90 minuten
- 3' w

week 25

60 minuten
- loslopen Z1/Z2

60 minuten
- loslopen Z1/Z2

"=seconden, '=minuten, w=wandelen, dr=dribbelen, pl=planken, Z=zone, p=pauze, hm= halve marathon

- 3x10' Z1/Z2/Z3 p=30"w
- 12x4' in 15km-tempo, óf:
10km race max Z4 (goed
inlopen tot vlak voor start
+ ruim uitlopen)

D-Day! In startvak
dribbelen tot startstreep! 1e 5km
binnen Z4, rest op
gevoel.

trainingsschema 1
beginners, 4x per week
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

week 21

60 minuten
- 3' w
- 3x10' Z1/Z1/Z2
p=30"w
- 10x2' in 15kmtempo, p=1' dr

60 minuten
- 3' w
- 3x18' climax Z1/
Z2/Z3 + 6' uitlopen

50 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

75 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 4x10' Z2/Z2/Z3/Z4
p=1'w + 1'30"dr

week 22

60 minuten
- 3' w
- 3x8' Z1/Z2/Z2
p=30"w
- 9x3' in 15kmtempo, p=1' dr

60 minuten
- 3'w
- 10-20-25' climax
Z1/Z2/Z3 + 5'uitlopen

55 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

85 minuten
- 3' w
- 25' Z1
- 5x10' Z2/Z2/Z3/Z3/
Z4
p=1'w + 1'dr

week 23

60 minuten
- 3' w
- 2x10' Z1/Z2 p=30"w
- 10x2'30" in 10kmtempo, p=1'30" dr

60 minuten
- 3' w
- 25-20-10' climax
Z1/Z2/Z3 + 5'
uitlopen

60 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

90 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 4x12'30" Z2/Z3/Z3/Z4
p=1'w + 1'30" dr

week 24

50 minuten
- 3' w
- 15' Z1 + 15' Z2 +
2x14' Z3 p=30" w +
30" dr

60 minuten
- herstelloopje op
gevoel

45 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

75 minuten
- 3' w

45 minuten
- loslopen Z1/Z2

45 minuten
- als dinsdag, liefst
voor ontbijt

week 25

- 3x10' Z1/Z2/Z3 p=30"w

- 10x3'30" in 10kmtempo, max Z4 (goed
inlopen tot vlak voor start)

"=seconden, '=minuten, w=wandelen, dr=dribbelen, pl=planken, Z=zone, p=pauze, hm= halve marathon

D-Day! In startvak
dribbelen tot startstreep! 1e 5km
binnen Z4, rest op
gevoel.

trainingsschema 1
gevorderden, 4x per week
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

week 21

75 minuten
- 3' w
- 3x10' Z1/Z1/Z2
p=30"w
- 15x2' in 10kmtempo, p=1' dr

75 minuten
- 3' w
- 3x20' climax Z1/
Z2/Z3 + 15' uitlopen

50 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

90 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 5x10' Z2/Z3/Z3/Z4/Z4
p=1'w + 1'dr

week 22

75 minuten
- 3' w
- 3x5' Z1/Z2/Z2
p=30"w
- 10x5' in 15kmtempo, p=1' dr

75 minuten
- 3' w
- 10-20-30' climax
Z1/Z2/Z3 +
15'uitlopen

55 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

105 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 5x12'30" Z2/Z2/Z3/
Z3/Z4
p=1'w + 1'30"dr

week 23

75 minuten
- 3' w
- 3x10' Z1/Z2/Z3
p=30"w
- 10x3'30" in 10kmtempo, p=1' dr

75 minuten
- 3' w
- 30-20-10' climax
Z1/Z2/Z3 + 15'
uitlopen

60 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

120 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 4x20' Z2/Z2/Z3/Z3
p=1'w + 1'30" dr

week 24

75 minuten
- 3' w
- 15' Z1 + 15' Z2 +
2x20' Z3 p=1'w +
1'30" dr

60 minuten
- herstelloopje op
gevoel

45 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

90 minuten
- 3' w

week 25

60 minuten
- loslopen Z1/Z2

60 minuten
- als dinsdag, liefst
voor ontbijt

"=seconden, '=minuten, w=wandelen, dr=dribbelen, pl=planken, Z=zone, p=pauze, hm= halve marathon

- 3x10' Z1/Z2/Z3 p=30"w
- 12x4' in 15km-tempo, óf:
10km race max Z4 (goed
inlopen tot vlak voor start
+ ruim uitlopen)

D-Day! In startvak
dribbelen tot startstreep! 1e 5km
binnen Z4, rest op
gevoel.

trainingsschema 1
gevorderden, 5x per week
maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zaterdag

zondag

week 21

75 minuten
- 3' w
- 3x10' Z1/Z1/Z2
p=30"w
- 15x2' in 10kmtempo, p=1' dr

60 minuten
- 3' w
- 5x12' Z1 p=30" w

75 minuten
- 3' w
- 3x20' climax Z1/
Z2/Z3 + 15' uitlopen

50 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

90 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 5x10' Z2/Z3/Z3/Z4/Z4
p=1'w + 1'dr

week 22

75 minuten
- 3' w
- 3x5' Z1/Z2/Z2
p=30"w
- 10x5' in 15kmtempo, p=1' dr

60 minuten
- 3' w
- 3x10' Z1 + 3x10' Z2
p=30"w

75 minuten
- 3' w
- 10-20-30' climax
Z1/Z2/Z3 +
15'uitlopen

55 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

105 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 5x12'30" Z2/Z2/Z3/
Z3/Z4
p=1'w + 1'30"dr

week 23

75 minuten
- 3' w
- 3x10' Z1/Z2/Z3
p=30"w
- 10x3'30" in 10kmtempo, p=1' dr

45 minuten
- Z1, liefst voor
ontbijt

75 minuten
- 3' w
- 30-20-10' climax
Z1/Z2/Z3 + 15'
uitlopen

60 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

120 minuten
- 3' w
- 30' Z1
- 4x20' Z2/Z2/Z3/Z3
p=1'w + 1'30" dr

week 24

75 minuten
- 3' w
- 15' Z1 + 15' Z2 +
2x20' Z3 p=1'w +
1'30" dr

60 minuten
- 3' w
- 12' Z1 + 12' Z2
- 12x2' in 1/2
marathon-tempo,
p=1' dr

60 minuten
- herstelloopje op
gevoel

45 minuten
Z1 voor ontbijt
wel 3' inwandelen

90 minuten
- 3' w

75 minuten
- 3' w
- 3x10' Z1/Z2/Z3
p=30" w
- 15x2' in
15km-tempo p=1' dr

30 minuten
- loslopen, liefst
einde dag ivm vocht
in benen afvoeren

D-Day! In startvak
dribbelen tot startstreep! 1e 5km
binnen Z4, rest op
gevoel.

week 25

60 minuten
- Z1, liefst voor
ontbijt

"=seconden, '=minuten, w=wandelen, dr=dribbelen, pl=planken, Z=zone, p=pauze, hm= halve marathon

- 3x10' Z1/Z2/Z3 p=30"w
- 12x4' in 15km-tempo, óf:
10km race max Z4 (goed
inlopen tot vlak voor start
+ ruim uitlopen)

Losse Veter magazine #25:
the future of running
In dit nummer blikken we met een aantal
experts vooruit op de komende tien jaar. Van
virtual races tot 3D-printen. We bespreken
het succes van de app Hardlopen met Evy en
kijken naar de ontwikkelingen op het gebied
van trainingshorloges. Ook op het gebied van
voeding en training blikken we vooruit. Die
toekomst blijkt een combinatie van nieuwe
inzichten en antieke wijsheden. En uiteraard
vergeten we niet terug te blikken op het EK
Atletiek met de bijzondere prestatie van
marathonloper Koen Naert..
Haal het magazine in de winkel of ga naar
losseveter.nl/abonnement voor de gratis
Mizuno longsleeve shirts bij een
jaarabonnement.

