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Pacing
TRAINING

Pacing komt van het Engelse woord ‘to pace’ en
heeft met tempo te maken. In welk tempo ga jij
een tocht rijden? Met andere woorden, als je
bijvoorbeeld de Marmotte wilt gaan fietsen, hoe
weet je welk tempo je het beste kunt aanhouden
om niet aan het begin van de laatste beklimming
al helemaal op te zijn?
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