
 
 

Toelichting bij het trainingsprogramma voor de The Battle 
 
Het trainingsprogramma voor de The Battle op een roei-ergometer bestaat uit 9 weken 
met elke week 3 trainingen. Er is een programma voor beginners en een programma 
voor gevorderde sporters die zich voorbereiden op de 20-minuten battle. 
Als sporters starten met het beginnersprogramma en na een paar weken merken meer 
aan te kunnen dan kan gerust overgestapt worden naar het gevorderden programma. 
 
Elke week wordt een rustige, redelijk intensieve en erg intensieve training gedaan om 
zowel de roeitechniek, conditie als kracht te trainen. 
 
De dag waarop de training wordt uitgevoerd is niet belangrijk, indien mogelijk wel 
steeds minimaal 1 rustdag na elke training plannen om goed te herstellen en weer fit 
aan de volgende training te beginnen. 
 
Er wordt ook een aantal keer een test gedaan om te kijken waar de roeier staat en om te 
oefenen hoe je een dergelijke test voorbereidt en uitvoert. 
 
Elke training bestaat uit een warming up, kern en cooling down. 
In de warming up begint de roeier met rustig roeien op lage intensiteit. Zeker de eerste 
trainingen zal het ook flink wennen zijn aan het zitje. Tevens worden twee technische 
oefeningen gedaan om rust en ritme in de slag te krijgen. Deze worden in het filmpje 
voorgedaan dat je op The Battle pagina van de KNRB kunt vinden. 
 
De kern staat in het programma beschreven. Hierin staat hoe lang, hoe vaak en hoe 
intensief een interval geroeid wordt. Ook staat de rustperiode opgegeven. 
Het opgegeven tempo (t) zal voor sommige roeiers te laag zijn. Het is niet erg als het 
tempo hoger is dan opgegeven. 
Het is de bedoeling om tijdens de opgegeven intervallen met dezelfde intensiteit te 
roeien. Oftewel hetzelfde vermogen te leveren gedurende de hele kern van de training in 
plaats van heel hard beginnen en het aan het einde eigenlijk niet meer volhouden. Dit is 
te controleren door naar de scores op het schermpje te kijken. Deze scores (uitgedrukt 
in Watt of splittijd/500m) moeten zo goed mogelijk constant blijven. 
De cooling down dient ervoor om na de kern het lichaam weer tot rust te laten komen. 
Neem hier altijd even te tijd voor. De intensiteit is laag, het roeitempo is ook laag. De 
hartslag zal dalen en het herstel zal bevorderd worden. 
 
Als er vragen zijn over de inhoud van het trainingsprogramma, een specifieke training of 
als er extra individuele begeleiding gewenst is, mail naar erik@myperfectcoach.nl. 
 
Veel succes! 
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