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TRAINING

Spelen met
snelheid
De term ‘fartlek’ komt uit Zweden en staat voor
‘vaartspel’ oftewel snelheidsspel. Je speelt met
het tempo tijdens de trainingen, waardoor het
een compleet ongestructureerde training
wordt. Geen intervallen van een bepaalde duur
of alleen maar een rustige duurtraining. Het
betekent dus dat je met een wisselende
intensiteit traint. Je fietst aan de hand van je
gemoedstoestand. Word je moe, dan las je een
rustig tempo in om even te herstellen.
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