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Verhaal gaat voornamelijk over 

training van energiesystemen

Wat heb je nodig?

– Techniek

– Kracht

– Energie



Soort kracht wordt bepaald door 

samenstelling van spiervezels

Twee soorten spiervezels:

• Witte spiervezels

• Rode spiervezels

Samenstelling afhankelijk van:

• Genetische aanleg

• Training/activiteit



Duurkracht wordt voornamelijk 

bepaald door aandeel rode 

spiervezels

• Witte spiervezels:
– Leveren veel kracht in korte tijd

– Snelle vermoeidheid

– Beperkte zuurstofconsumptie

• Rode spiervezels
– Langzame leveranciers van energie, maar bij 

voldoende zuurstof blijven dit lang doen

• Verhouding in lichaam:
– Rood 60-90%

– Wit 10-40%



4 Energiesystemen

• In hoofdlijnen in te delen in:

– Anaeroob, alactisch (kort, krachtig, 10 s

– Anaeroob, lactisch (lactisch=> melkzuur!)

– Aeroob1, glycoseverbranding (VO2max)

– Aeroob2, vetverbranding (basissysteem, 

herstel)



Energielevering is 4 trapsraket
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Aerobe systemen zijn belangrijkst

14%

5%

81%

Aandeel van energysystemen gedurende 2k wedstrijd op nationaal niveau

(Nolte, 2005)



Aerobe systemen het belangrijkst

• Variatie in systemen:

– Bij langere wedstrijden, neemt aandeel 

aerobe systemen toe

– Bij lagere fitheit, neemt aandeel aerobe 

systemen toe



Train de systemen die je nodig 

hebt

• Je traint de systmemen die je het hardst 

nodig hebt, afhankelijk van doelen train je 

bepaalde systemen

• Verschuiving van basis naar boven zorgt 

voor verschuiving van hele systeem



Train de systemen die je nodig 

hebt bij wedstrijden

Sprint 

(max 1,5 min)

aeroob 1, aeroob 2, 

anaeroob lactisch

Middenlange afstanden

(3 min-45 min)

aeroob 1, aeroob 2, 

anaeroob lactisch (licht)

Lange afstanden 

(>60 min)

aeroob 1 (licht), 

aeroob 2



Trainingsschema opbouw

Wat wil je weten?

• Hoe veel wil het hele team trainen

• Hoe hard wil het hele team trainen

• Wat zijn de faciliteiten



Trainingsdoelen

• Wedstrijden nationaal niveau

• Wedstrijden (ROW)

• Dommelregatta, Bossche Sprint, Linge 

regatta

• Marathons

• Relaxed roeien



Hoe hard wil je trainen/faciliteiten

• Kan ieder zijn lactaat meten?

• Heeft ieder een hartslagmeter?

• Ergometer beschikbaar?

• Trainingsvormen:

– Ergometertraining

– Boottraining

– Circuittraining

– Looptraining

– Fietstraining



Stel je wil trainen voor ROW´s en 

hebt beperkt tijd (3x)

• Om mee te doen, moet je min. 3x trainen 
p.week

• Een week heeft 4,5 trainingsuren en 163,5 
hersteluren

• Zorg voor juiste balans tussen rust en 
inspanning

• 2 a 3 zware trainingen is max in enkele 
weken

• Train o.a.de halve wedstrijdafstand in 
herhalingen



Zorg voor voldoende afwisseling

• Train alle benodigde systemen (aeroob1 en 

aeroob2)

• Aeroob1 en techniek gaan goed samen

• Zorg ook voor enkele krachttrainingen 

(circuittraining!)

• Werk met cycli van bv 3 wkn :

– Herstel-inspanning

– Variatie

• Bouw de zwaarte op naar de wedstrijden toe



Cycli van 3 weken

Licht –2x duur extensief (DE, 

aeroob1)

–1x kracht

Midden 1x duur intensief (DI, 

aeroob2)

1x duur extensief (DE)

1x kracht

Zwaar 2x duur intensief

1x kracht



Duur extensief (DE)

• Training aeroob2 

• Max. 60-70% van hartslagrange

• Rust is “onbelangrijk”

– 1 x 40’

– 2 x 20’

– etc



Duur intensief (DI)

• Training aeroob1 

• Max. 85% van hartslagrange

• Rust +/- helft van de inspanning

– 3 x 8’

– 4 x 7’

– 5 x 6’

– Etc.



Interval extensief (IE)

• Training anaeroob lactisch 

• Max. 90% van hartslagrange

• Rust min. 1 x inspanning

– 8 x 3’

– 6 x 4’

– 5 x 6’

– Etc.



Interval intensief (II)

• Training anaeroob lactisch, hoge 
intensiteit

• Gericht op krachtopbouw

• Max. 95% van hartslagrange

• Relatief lange rust (+/- 2x inspanning)

– 10 x 1’30’’

– 8 x 2’

– Etc.



Gewichts-controle als doel?

- Schema met relatief veel extensief duur (60-70%)

(want: daarboven neemt het aandeel koolhydraten toe)

- Vetverbranden gaat langzaam! maximaal 100gr/h (900kCal)

- Hoe beter je conditie, hoe meer je kan verbranden 

(dus ook intensief duur trainingen doen!)

- Vetverbranding start na 10-20 minuten, en het aandeel 

neemt toe tot maximaal 60% van totale energieverbruik

(dus: in ieder geval langer trainen dan 20 minuten!)



Hartslag niveaus

60-70% van hartslagrange (algemene fitheid)

85% van hartslagrange (VO2max)

Maar wat is je hartslagrange ???



Rusthartslag (0%)
- ‘s ochtends in bed

- Voor veel mensen tussen 45 en 65 bpm

- Daalt licht bij stijgende conditie

- Verhoging zegt iets over je toestand! 

Maximale hartslag (100%)
- Lastig te bepalen

- Onafhankelijk van conditie

- Daalt met de jaren

- Vuistregel : 220-leeftijd... maar dat is echt een vuistregel
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Rust : 50 bpm

Max : 185 bpm

200 111%

195 107%

190 104%

185 100%

180 96%

175 93%

170 89%

165 85%

160 81%

155 78%

150 74%

145 70%

140 67%

135 63%

130 59%

125 56%

120 52%

115 48%

110 44%

105 41%

100 37%

95 33%

90 30%

85 26%

80 22%

75 19%

70 15%

65 11%

60 7%

55 4%

50 0%

Formule: (HR-HRrust)/(HRmax-HRrust) x 100%

Voorbeeld: (165-50) / (185-50) = 115/135 = 85%

Omslagpunt!



Conditie tests

VO2max test

2km test

Shuttle run test

Cooper test

Conconi test

VIAD test

Enz.....
Blokken test / 

stappentest
Åstrand test

Welke tests bestaan er?

6km test



2km test

• 2km zo hard als je kan !!!

• Tijden kan je vergelijken maar corrigeer voor gewichtsverschil

Voordeel:

-Goed als competitie

-Je kan zien of je kans hebt met ergometer wedstrijden

-Verlegt je grenzen

Nadeel:

-Kost een training, want na de test kan je niet veel meer

-Inzet heeft veel invloed op het resultaat

-Opbouw van de race heeft veel invloed op het resultaat

Conclusie:

Eigenlijk is dit geen conditie test, maar een hardheidstraining.



Åstrand test

• 6 minuten, constant vermogen

• Op ongeveer 70% van HRmax

• Neem de gemiddelde hartslag van minuut 5 en 6

Voordelen:

• Kost slechts 6 minuten

• Ideale warming up

Nadeel:

• Resultaat kan je niet vergelijken met anderen

Datum HR 5'-6'

28-1-2008 150

31-1-2008 148

3-2-2008 145

7-10-2009 148

• Heren matig: 150W

• Heren goed: 180W

• Dames matig: 100W

• Dames goed: 120W

180W



Blokken test

• 5 blokken van 3 minuten, eventueel 1 minuut rust

• Elk blok harder, laatste blok is pittig

• Laatste blok op 90% van je 2km max vermogen

• Geen warming up (eerste blokken zijn warming up!)

Voordeel : 

Verschillende inspanningen in één test

Nadeel:

Je hebt een persoon nodig om de hartslagen op te schrijven

Je kan het resultaat niet vergelijken met anderen (of toch??)

Voorbeeld:

• Heren matig: 150-170-190-210-230W

• Heren goed: 150-180-210-240-270W

• Dames matig: 80-100-120-140-160W

• Dames goed: 100-120-140-160-180W



Grafiek Blokkentest
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Resultaten blokkentesten Roeister A
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Ergometer info:

http://www.usrtriton.nl/?s=page&pid=317

Trainingsschema’s:

http://www.concept2.nl/trainingsadvies

Ergometer gewichtscorrectie:

http://home.worldonline.nl/~context/RIC/

jwz/ergometer.conversie.html

http://www.usrtriton.nl/?s=page&pid=317
http://www.concept2.nl/trainingsadvies
http://home.worldonline.nl/~context/RIC/jwz/ergometer.conversie.html
http://home.worldonline.nl/~context/RIC/jwz/ergometer.conversie.html
http://home.worldonline.nl/~context/RIC/jwz/ergometer.conversie.html

