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TRAINING

Het hele jaar
in zomervorm
We zitten volop in de zomer en we zijn in
topvorm, want we maken natuurlijk veel extra
fietskilometers tijdens onze vakantie. Maar de
dagen worden binnenkort weer korter en we
moeten weer aan het werk. Hoe kunnen we
onze zomertopvorm zolang mogelijk
vasthouden?
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