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Welkom! Wie 
ben ik? Wat is 
mijn aanpak?

Alles om een 
goede start te 
kunnen maken!

Hoe ziet het 
trainingsplan 
eruit?

Wat te doen bij 
vragen, 
blessures, etc.
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ULTRA COACH
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WELKOM
Goed dat je start bij Ultra 
Coach! Samen zorgen we 
ervoor dat jij je persoonlijke 
doelen effectief behaalt.



WIE BEN IK?
Samen zorgen we jij je persoonlijke doelen 
bereikt; dus dan is het wel zo belangrijk om 
te weten wie ik ben en wat mij beweegt.

Ik ben Erik van Kempen en ben UESCA 
Certified Ultrarunning Coach. Zelf loop ik het 
liefste in de Alpen, maar solo-expedities in de 
Karpaten doe ik bijna net zo graag.

Ik vind het belangrijk dat trainingen efficient 
en effectief zijn. Dat zorgt ervoor dat ik steun 
op wetenschappelijk bewezen methoden en 
persoonlijke aandacht.



WAT KRIJG IK?
Het coachingstraject wordt aangeboden voor € 65 per maand en bevat 

de volgende onderdelen: 

Persoonlijk trainingsschema
gebaseerd op wetenschappelijk bewezen methoden

Tussentijdse wijzigingen
Er kan altijd iets gebeuren in je planning of door ziekte. Laat het me direct weten en ik 

pas het aan.

Wekelijks contact via chat

Maandelijkse coach call

Wekelijkse monitoring en feedback

TrainingsPeaks Premium Account
Ter waarde van $19,95



—Emil Zatopek

“You must be fast enough - you 
must have endurance. So you 
run fast for speed and repeat it 
many times for endurance.”



INTAKE
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INTAKEPROCES
Goed starten, vergt dat ik als coach goed 
begrijp wat jouw situatie is.

Stap 1
Wat is je doel?

Stap 2
Trainingssituatie. 
Wanneer en 
hoeveel kun je 
trainen? Wat is je 
belastbaarheid? 
Heb je blessures? 
Hoe snel herstel 
je? Medische 
situatie.

Stap 3
Wat is mijn 
aanpak? Welk 
platform 
gebruiken we? 
Wat verwachten 
we van elkaar?

Stap 4
Opstellen 
trainingsplan



TRAININGSPLAN
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PERIODISERING

In dit blok focussen 
we op het verhogen 
van je maximale 
aerobe capaciteit, 
oftewel je vermogen 
om maximaal 
zuurstof te gebruiken. 

In dit blok ligt de 
focus op het zo lang 
mogelijk kunnen 
volhouden van een 
hoge intensiteit. Dit is 
een relatief zwaar 
blok.

Als laatste focussen 
we op het zo lang 
mogelijk lopen op 
een lage intensiteit, 
die lijkt op je race 
intensiteit.

VO2 MAX
LACTATE 
THRESHOLD ENDURANCE

Op basis van de intake, ontvang je een 
traingsplan dat bestaat uit de volgende blokken:



INTENSITEIT
De trainingsvormen zijn gebaseerd op 
specifieke intensiteitniveaus: Rate of 
Perceived Exertion, oftewel RPE.

RPE 4
Ademhaling is licht 
zwaarder, maar je 
kunt nog relatief 
makkelijk praten

RPE 5
Ademhaling is iets 
zwaarder, maar je 
kunt nog relatief 
makkelijk praten

RPE 6/7
Ademhaling is iets 
zwaarder, maar je 
kunt nog korte 
zinnen uitspreken

RPE 8/9
Ademhaling is 
zwaar. Enkele 
(delen van) 
woorden uitspreken 
lukt nog

RPE 10
Buiten adem. 
Slechts kort vol te 
houden.



TRAININGSVORMEN

TR
RIRUNNING INTERVALS (RI)

Korte bursts op hoge intensiteit (RPE 10), 
afgewisseld met rust (RPE 5/6)

In de blokken worden de volgende trainingsvormen geprogrammeerd:

SSR
ER

STEADY STATE RUN (SSR)
Middellange duurloop op een tempo dat je 

lang kunt volhouden

TEMPO RUN (TR)
Zware training met lange blokken op tempo 
(RPE 8/9)

ENDURANCE RUN (ER)
Lange duurloop op een tempo dat je 
‘oneinding’ kunt volhouden.

RR RECOVERY RUN (ER)
Ter herstel van een zware training of een race



TRAININGSVORMEN 
SPECIFIEK
Los van voorgaande vormen is er uiteraard ook aandacht 
voor specifieke trainingsvormen die van toepassing zijn op 
jouw doel.



WANNEER MOET IK MIJN TRAINING 
AANPASSEN?

● Als het zwaar voelt, maar 
je eigenlijk gewoon door 
kunt

● Als je eigenlijk geen zin 
hebt

● Als regent, te koud is of 
je het eigenlijk te druk 
hebt

● Als je ziek of geblesseerd 
bent

● Als een pijntje steeds 
erger wordt

● Als er iets écht even 
belangrijker is



JIJ KUNT
DIT!



OVERIGE
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VRAGEN?
Laat het me weten via:
erik@ultracoach.nl
+85 301 8702 (WhatsApp)
ultracoach.nl


