
80 KILOMETER ULTRA MARATHON 
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Rust

 

Rust

 

Rust

Rust
 

35 min. rustig

45 min. rustig

9-12 km rustig

10 min. rustig, dan 
3 x (1,5 km tempo 
met steeds 2 min. 

rustig), dan 10 
min. rustig

Kracht

Kracht

Rust
 

Rust
 

60 min. rustig, 
waarin 10 min. 

tempo

40 min. rustig 
 

 

Rust

Rust

12 km met het 
lange duurloop-

tempo

Halve marathon 
wedstrijd, ga 

voor een snelle 
tijd

35 min. rustig

45 min. rustig

15 min. rustig, dan 
10 x 2 min. snel 

met steeds 1 min. 
rustig, dan 15 min. 

rustig

10 min. rustig, 
dan 7 x 1,5 km iets 

sneller dan het 
lange duurloop-

tempo met steeds 
2 min. rustig, dan 

10 min. rustig

1,5 km rustig, dan 
9 km met het 

lange duurloop-
tempo, dan 1,5 km 

rustig

Kracht

Kracht 
 

75 min. rustig 
 
 

Rust

Rust

1,5 km rustig, dan 
12 km met het 

lange duurloop-
tempo, dan 1,5 km 

rustig

8 km rustig, dan 
16 km waarin de 
snelheid lang-

zaam oploopt tot 
marathontempo, 
dan 8 km rustig

60 min. rustig

Ochtend 35 min. 
rustig, middag 35 

min. tempo

15 min. rustig, dan 
7 x 1 min. snel met 

steeds 75 sec. 
rustig, dan 15 min. 

rustig

15 min. rustig, dan 
30 min. tempo, 

dan 5 min. rustig, 
dan 20 min. tem-

po, dan 10 min. 
rustig

Kracht

Rust

5 min. rustig, dan 
35 min. met het 
lange duurloop-

tempo, dan 5 min. 
rustig 

 

Kracht 
 

 

Rust

5 km wedstrijd. 
Ga voor een 

snelle tijd, dan 
20-25 min. cool-

ingdown

19 km met het 
lange duurloop-

tempo

Loop 3:30 met 
het lange duur-

looptempo, oefen 
met voeding, 
water en / of 
sportdrank

Rust
 

Rust

 

35 min. tempo

Rust

10 min. rustig, dan 
15 min. tempo, 

dan 3 min. rustig, 
dan 25 min. in het 
lange duurloop-

tempo, dan 10 
min. rustig

50 min. rustig

Kracht

35 min. rustig

9 km met het 
lange duurloop-

tempo 

Kracht 
 

 
Rust

19 km rustig

1 km rustig, dan 
22 km waarin de 

snelheid lang-
zaam oploopt 
tot het lange 

duurlooptempo, 
dan 1 km rustig

19 km heuve-
lachtig met het 

lange duurloop-
tempo

Rust

 

Rust

 

Ochtend 35 min. 
rustig, middag 35 

min. tempo

80 min. rustig

15 min. rustig, dan 
5 x 5 min. snel 
met steeds 90 

seconden rustig, 
dan 10 min. rustig

80 min. met het 
lange duurloop-

tempo

60 min. rustig

Rust

Kracht
 
 
 

Kracht 
 

Rust

24 km met het 
lange duurloop-
tempo, inclusief 
heuvels. Oefen 
het eten tijdens 
deze training

Halve marathon 
of 21 km testloop, 
tussen het lange 
duurlooptempo 

en de tempoloop 
in

24 km met het 
lange duur-

looptempo, vlak 
parcours

Rust
 

Rust

 

35 min. rustig

Kracht

15 min. rustig, dan 
1+3+5+5+3+1 snel 
met steeds 1 min. 

rustig, dan 15 min. 
rustig

90 min. met 
lange duurloop-

tempo (tank goed 
bij tijdens en na 
deze training, er 
komt een zwaar 
weekend aan)

Kracht

Rust

35 min. rustig

Rust 
 

Rust

16 km rustig 
tempo, inclusief 
heuvels. Herstel 

en tank bij

29 km met het 
lange duurloop-

tempo

51 km rustig 
tempo. Vergeet 

niet om te eten en 
wandel als dat 

nodig is

Rust
 

Rust en rekken 

Kracht

Rust en rekken. 
Eet en drink goed

60 min. rustig

6 km rustig

10 min. rustig, dan 
6 x 2 min. snel 

met steeds 1 min. 
rustig, dan 3 min. 
rustig, dan 10 min. 

tempo, dan 10 
min. rustig.

12 km rustig, door 
de heuvels

35 min. rustig 
 
 

Rust en rekken. 
Eet en drink goed 

 
 

Rust

Kracht

46 km met het 
lange duurloop-

tempo

16 km rustig, door 
de heuvels

35 min. rustig
 

Rust en rekken. 
Eet en drink goed

 

10 min. rustig, 
dan 11 km met het 
lange duurloop-

tempo, dan 10 
min. rustig

Rust en rekken. 
Eet en drink goed

Rust

Rust en rekken. Eet 
en drink goed

10 min. rustig, dan 
4 x (8 min. tempo, 
met 3 min. rustig), 
dan 10 min. rustig

10 min. wandelen 
of dribbelen

Kracht

Rust en rekken. 
Eet en drink goed  

Rust

Rust en rekken. 
Eet en drink goed

35 km met het 
lange duurloop-

tempo

Ultra
marathonrace 
Geniet ervan!

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
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