
 

Verantwoord trainen tijdens de coronaperiode 
 

Trainen verhoogt ieders natuurlijke weerstand en immuniteit. Tijdens de corona periode kan je door 

fietsen op de hometrainer of/en alleen buiten je conditie goed onderhouden. Het is natuurlijk niet 

verstandig in deze periode trainingen te doen met een hoge intensiteit. Dat verlaagt namelijk je 

weerstand en immuniteit, waardoor je dus vatbaarder wordt voor virussen. Belangrijk advies is 

daarom om de intensiteit van je trainingen niet boven de 75% van je maximale hartfrequentie (HF) te 

doen. 

 

Een goede oefening in deze periode kunnen de zogenaamde PowerSmart training en de 

tijdrittraining zijn.  Dit zijn trainingen die door inspanningsfysioloog Jos Geijsel voor deze periode 

worden geadviseerd. 

 

Doe alle oefeningen op 75% van je maximale HF. 

 

Hierbij de oefeningen die je kan doen: 

 

Cadansoefening tot boven 100 omwentelingen per minuut (TF): 10x30 seconden versnellen tot 

boven 100 omwentelingen per minuut. Na iedere 30 seconden, 30 seconden je benen stil houden. 

Hiervan kan je bijvoorbeeld 2 series doen. Tussen de series wel even 2 minuten herstellen. Deze 

training kan je één of zelfs twee keer per week doen. Focus jezelf op de techniek van het trappen en 

positie. 

 

Tijdrittraining met een cadans van 100 omwentelingen per minuut (TF): Zoek een veilig parcours 

tussen 5 en 10 km in de eigen omgeving. De tijdrittraining kan je doen op je racefiets met de handen 

onder in de beugel. De positie sterkt de rug, de nek en de onderrug en dat creëert meer macht in de 

benen. Focus jezelf op de techniek van het trappen en positie, dus handen in de beugel, ellebogen 

gebogen, klein maken/klein blijven, hoge cadans. 

 

Doe bijvoorbeeld 6 keer een rondje van 5 km of 3 keer een rondje van 10 km. (jeugd onder de 14 jaar 

de helft). Na ieder rondje doe je 3 minuten rustig aan. 

 

Indeling trainingsweek: 

Doe één of twee keer per week de cadansoefening, één keer per twee weken de tijdrittraining en 

wissel dat af met een duurtraining die de lengte heeft van je wedstrijden. 

 

Tip: 

Periodiseer, doe wat minder trainingen, geen probleem. Je verliest misschien wat power maar dat 

komt straks wel weer goed! Werk voor school vooruit als het kan zodat je straks weer wat meer tijd 

in training kan stoppen. 
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