
Hardlopen met Power! 
 
Heb je voor 2019 een voorjaarsmarathon als goed voornemen? 
 
In samenwerking met sportarts en trainer Guido Vroemen hebben we dan een mooi aanbod voor de 
lezers van ProRun. Eigenlijk is dat te danken aan Frank Bruining. Frank volgt de ontwikkelingen van 
hardloopvermogensmeters en vroeg of er ook een trainingsschema voor een marathon voor is. 
Eerder hebben we Guido al eens weten te verleiden een 10 km schema en een halve marathon 
schema voor ProRun lezers beschikbaar te stellen. Een marathon schema zou dat mooi completeren. 
En al helemaal als het op tijd is om te gebruiken voor een voorjaarsmarathon. Guido was hier nu ook 
toe bereid! 
 

 
Foto van Gert-Jan Wassink in de Marathon Rotterdam uit het boek Hardlopen met Power!, gemaakt 
door Erik van Leeuwen. 
 
TrainingPeaks 
Net als de vorige schema’s is dit marathon schema alleen te gebruiken met TrainingPeaks. Het is een 

schema voor ervaren hardlopers. Als je voor een marathon gaat, ben je dat natuurlijk ook. Je kunt 

het via deze link bij TrainingPeaks account binnen halen. https://www.trainingpeaks.com/training-

plans/running/marathon/tp-164057/prorun-power-marathon-training-plan-experienced-6-days-

week-training Voor ProRun lezers is het gratis met de code Prorun2019. Het werkt ook met de gratis 

versie van TrainingPeaks. Wel heb je met de gratis versie minder mogelijkheden dan met de betaalde 

TrainingPeaks premium. 

Als je het schema in TrainingPeaks haalt, is de eerste vraag wanneer je het schema wil beginnen. Het 

is een schema voor 16 weken. Als begindatum moet je daarom wel een startdatum kiezen waarmee 

je goed bij de datum van je marathon uitkomt. Later kun je dat natuurlijk aanpassen. En als je dit 
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schema eenmaal in je TrainingPeaks account hebt staan, kun je het later weer gebruiken. Zo vaak je 

wilt.  

Als je dit of een ander schema later wil gebruiken volg je deze stappen: 

1. Log in bij je TrainingPeaks account 

2. Klik op het Training Plan icoontje aan de linkerkant van je scherm 

3. Kies het trainingsschema dat je wil gaan gebruiken 

4. Kies de start- en einddatum 

5. Klik op Apply om het toe te passen 

Hoe het daarna werkt 

Eenmaal in TrainingPeaks gehaald zie je dat je kalender 6 van de 7 dagen in de week gevuld is met 

trainingen. De trainingen zijn gevarieerd. Je ziet langere en kortere duurlopen met verschillende 

intensiteit. In zo’n beetje de helft van de trainingen zie je interval- of tempoblokken. 

Als je TrainingPeaks premium hebt, de betaalde versie, kun je schuiven met de trainingen. Dat doe je 

als een andere rustdag je beter uitkomt. Of als je een dag minder tijd hebt om te trainen, ruil je met 

een andere dag. Als je trainingen verschuift of omruilt, is het natuurlijk wel verstandig om te letten 

op je trainingsbelasting. TrainingPeaks en het schema helpen je hierbij omdat bij elke training de TSS 

staat vermeld, de Training Stress Score. 

Als je gegevens goed zijn ingevuld in je persoonlijk profiel, met name je ADV - het anaeroob drempel 

vermogen dat je een uur lang kunt volhouden - laat het schema automatisch zien met welke 

vermogens je moet trainen. Je kunt instellen dat je dagelijks een e-mail ontvangt waarin staat wat je 

bij de volgende twee trainingen moet doen. Na elke training laat TrainingPeaks grafisch en in cijfers 

zien of je gedaan hebt wat de bedoeling was. Voor trainers als Guido is dat belangrijk voor de 

coaching. Voor eigen gebruik is dit uiteraard ook heel nuttig. 

We zijn benieuwd wat je ervaringen zijn? Laat maar eens weten! 

 
 



 
 
 
 
 

Op ons YouTube kanaal The Secret of Running kun je veel bekijken 

https://www.youtube.com/channel/UCZD6RjE9d17TsXpB-TDCCrg 

Je kunt het effect van alle factoren op je prestaties nalezen in ons boek  

Hardlopen met Power! 

Het boek luidt een revolutie in op hardloopgebied. Het boek legt de achtergronden en voordelen uit 

van hardloopvermogensmeters, die momenteel op de markt verschijnen. Net als wielrenners, kunnen 

hardlopers nu ook hun prestaties in de training en in de wedstrijd optimaliseren met de extra 

informatie van hun wattage! Van de schrijvers van Het Geheim van Hardlopen. 

De ISBN nummers zijn: 

paperback 978-90-821069-7-8 

e-book (ePub3) 978-90-821069-8-5 

e-book (Adobe DRM pdf) 978-90-821069-9-2 

Hans van Dijk en Ron van Megen 

www.hardlopenmetpower.nl 
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