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Na een mooie herfstperiode staat
de koude winterperiode weer voor
de deur. Door het slechte weer
kan de racefiets voor een tijdje in
het vet, hoewel sommige ‘diehards’ de hele winter op de racefiets blijven doortrainen. De vraag
rijst dan hoe de fanatieke wielrenner de winterperiode goed kan
benutten.
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deren. Tijdens sporten kun je namelijk

Op de site van de Koninklijke Neder-

maakt gedurende het fietsseizoen, kan

prima lees- en leerstof opnemen.

landse Krachtsport en Fitnessfederatie

zo’n rustperiode verstandig zijn. Vooral de

Andere fietsers gaan liever in de sport-
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dingsperiode wordt de basis gelegd, met

duurtraining en 20% intervaltraining de

training uit te voeren en nadien als ‘on-

name door het uitvoeren van lange duur-
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plaats te vinden. Spierhypertrofie is na-

Bureau In2Motion. Bij In2Motion

Met enige creativiteit is hier zeker wat van

melijk meestal niet gewenst bij duurspor-

kunnen sporters, clubs en bedrij-
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