
 

 

 

 

 

 

 

Locatie:  

Dorpshuis De Zwaan 

          Middelweg 5, Uitgeest 

Vrijdag 1 maart 2019  

  

       

 

 

 

 

  

  

Fietsen, training en voeding 
  Fietsgroep Uitgeest 

18:30 Inloop met koffie / thee 
 
19:00 Welkom  
 
19:15 De spiercel als motor voor het fietsen  

Sjors Groot (Performance scientist, Team Sunweb) 
 
Sjors vertelt ons wat er tijdens het fietsen in de spier gebeurt, welke processen er plaats 
vinden, welke invloed dit heeft en en hoe je de verschillende systemen kunt verbeteren. 

 
19:45 Periodisering het seizoen door 
 Marcel van Ham (Marathonschaatser, personal trainer) 
 

Een seizoen fietsen met de nodige uitdagingen vraagt om een goed opbouw het seizoen 
door. Marcel heeft hier uitgebreide ervaring mee en met goed resultaat. Marcel neemt 
ons mee in hoe je een opbouw in het seizoen kunt maken, wanneer leg je welke 
accenten en hoe doe je dit?  

 
20:15  Pauze 
 
20:30  Een tourrit of tijdrit; welke rol hebben je vocht en voeding inname? 

Maaike Enthoven (Sportdietist, IOC certified sports nutritionist) 
 
Van een boterham met pindakaas word je groot en sterk. Als je water en een banaan 
meeneemt voor onderweg, dan zit je goed. Of is er meer?? Wat zijn de beste 
voedingsstrategieën bij een tourrit en een tijdrit? En welke rol heeft je basisvoeding bij 
het trainen? 
 

 
21:15 Afsluiting en borrel 
 
 
Kosten en aanmelding 
Kosten nog onbekend, maximaal 15 euro 
Inschrijven: https://www.ijsclubuitgeest.nl/lezing-1-maart-2019-fietsen-training-en-voeding/  
 

Programma  

https://www.ijsclubuitgeest.nl/lezing-1-maart-2019-fietsen-training-en-voeding/


 

 

Over de sprekers 

 

Sjors Groot heeft bewegingswetenschappen gestudeerd 

aan de VU in Amsterdam. Inspanningsfysiologie en 

Biomechanica hadden al vroeg zijn aandacht en resulteerde 

in een stage en scriptie op het gebied van tijdrijden bij Team 

Sunweb. Team Sunweb heeft een flinker reputatie 

opgebouwd in de wielersport. Niet in de laatste plaats door 

de wetenschappelijke ondersteuning van de trainers en 

sporters. Inmiddels werkt Sjors in het team als 

wetenschapper. Sjors rijdt ook al jaren in de fietsgroep 

Uitgeest en heeft afgelopen jaar het eindeklassement 

gewonnen! Sjors weet dus ook zijn theoretische kennis om te zetten in prestaties.  

 

Marcel van Ham heeft zijn opleiding gedaan aan 

het CIOS in Haarlem. Na een vervolgopleiding is hij 

ook NASM Personal trainer en is hij werkzaam als 

personal trainer bij Sport&Training. Daarnaast is hij 

al jaren een bekend gezicht in het landelijk 

marathonpeleton en schaatst hij succesvol voor de 

ploeg van Okay Fashion&Jeans. Door zijn opleiding 

en ervaringen als sporter weet hij de theorie met 

praktijk te verbinden, op nivo! 

 

 

Maaike Enthoven is vanaf jongs af aan bezig 

met sport. De halve marathon en verschillende 

cols in de alpen zijn voor haar geen vreemden. 

Maaike heeft na haar opleiding 

“Voeding en Diëtetiek”, de internationale 

opleiding ‘Sports Nutrition’ van het IOC in 

2012 afgerond. Sinds 2011 is ze partner van 

Olympisch Netwerk Noord-Holland en 

Topsport Alkmaar. Maaike werkt in haar 

praktijk als sportdiëtist in Alkmaar en Uitgeest en begeleid hier topsporters, talentsporters, 

wedstrijdsporters en recreatieve sporters. Website: https://www.maaikeenthoven.nl/ 

 

 

Wij wensen u een mooie en inspirerende avond! 

https://www.maaikeenthoven.nl/

