
Trainingsbijeenkomst 
14 maart 2015

Mede mogelijk gemaakt door: 



Wie ben ik..? 



Mathee Kamp



Mijn 6e beklimming in 2011



Herman Houweling
had een droom

Naast zijn strijd tegen kanker iets doen voor de veehouderijsector waar hij 

zijn hele leven in gewerkt had en waar hij trots op was. Daarmee een 

serieuze bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker.

• Samen zo veel mogelijk geld inzamelen voor de strijd tegen kanker via 

deelname aan Alpe d’HuZes.

• Trots in de veehouderijsector vergroten

• Sectorpromotie realiseren

(6-2-1962  - 18-1-2010)



In 2009 fietste Herman 

in het team van het

Maxima Medisch Centrum

Zijn actie BIG Challenge 

leverde een bijdrage van:

113.000 euro



Nadat Herman in 2010 overleed namen anderen uit de veehouderij het stokje 

van hem over. De actie was in 2010 goed voor 291.000 euro



BIG Challenge-team en supporters (2011)  € 642.607,00



Ook de andere sectoren haken aan….



BIG Challenge-team + supporters (2012)  € 1.343.519,53



BIG Challenge-team + supporters (2013)  € 1.467.744,00 



De TOPPERS van 2014  € 882.501,-



Mijn ervaringen 
met Alpe d’HuZes



Mijn deelname aan Alpe d’HuZes

• 2009 Herman aangemoedigd

• 2010 5x naar boven

• 2011 6x naar boven

• 2012 6x naar boven

• 2014 5x naar boven



Wat heb ik meegemaakt…

Nieuwe vrienden
Grenzen opgezocht

Veel geleerd

Winnaars

Enorm afgezien

Mooie mensen ontmoet

Hard gewerkt

Gehuild

Genieten

Gelachen

Hoop

Bijzondere sfeer

Emoties





Alpe d’HuZes

• 264 bochten

• 150 km
(waarvan 75 km klimmen)

• 6780 Hoogtemeters

• gem. 9,2%



6x op 
één dag!

Tijdsindeling

Mentale 
gesteldheid

Fysieke 
gesteldheid

Fiets

Trainingsarbeid
Rust

Het geheim van de smid

Kleding

Eten en 
drinken



Trainingsarbeid



Trainingsarbeid

• Begin op tijd

• Bouw het rustig op

• Niet op kracht, maar op souplesse

• Maak ook lange tochten (tot 175 km)

• Doe voldoende klim-ervaring op

> Bovenal genieten en overbelasting voorkomen!



Rust



Het belang van rust

• Gun jezelf na een training de tijd om te 
herstellen

• Ga je een keer over je maximum heen, neem 
dan extra hersteldagen

• Doe de week voor Alpe d’HuZes geen zware 
trainingen meer



Fiets



Zorg ervoor dat je fiets op orde is

• Lichtgewicht racefiets

• Juiste afstelling (voor rug, nek en knieën)

• Een goed zadel

• Goede banden

• Goede remblokken

• De juiste versnellingen



Juiste versnelling

• Zorg voor een triple

• Tanden tellen

• 30 (of minder) tanden voor

• 28 – 27 – 26 (of meer) tanden achter



Kleding



Kleding (laagjes!)

• Wielerbroek met zeem

• Zweethemd

• Wielershirt - korte mouw

• Wielershirt - lange mouw

• Windjack (strak!)

• Handschoenen

• Overschoenen

• Helm + eventueel iets eronder



Eten en drinken



Eten en drinken van levensbelang

• Zorg dat je de hongerklop voor blijft en droog 
niet uit.

• Anders komt de man met de hamer.



Blijven eten

• Zorg voor een koolhydratenrijke maaltijd ruim 
een uur voor de start.

• Eet voor en na iedere klim.

• Je verbrandt tijdens zes beklimmingen 
ongeveer 12.000 kCal. 









Thee & bouillon





In 90% van de gevallen is fysieke inzinking 

te wijten aan te weinig vocht in het lichaam



Ook eten en drinken kun je trainen

• Eet niets wat je lijf niet kent

• Leer jezelf een bepaalde regelmaat aan

• Een goed begin is het halve werk

• Eet ook steeds normaal vast voedsel



Tijdsindeling



Tijdsindeling

• Start 4:30 uur onder in het dorp

• Finish om 20:00 uur boven

• Ruim 15 uren de tijd.

• 5x 0,5 = 2,5 uur afdalen

• Beschikbaar: ruim 2 uur per beklimming

• Rust: 2,5 uren

Let op de temperatuur! -4 oC tot +35 oC
> Zorg er dus voor dat je de tijd in de ochtend goed benut!



De laatste klim samen (18:00 uur!)



Afdalen



Het afdalen
• Goede banden, goede remmen (remblokken)

• Rem pompend

• Zorg dat je altijd ‘in control’ blijft

• Blijf op de juiste weghelft

• Er is autoverkeer!

• Houd je stuur goed vast

• Gebruik afdaling als 

herstelmoment

> Neem geen enkel risico!!!



18:00 uur
De laatste klim samen



De laatste klim





Heel veel succes
op

4 juni 2015

en bij al jullie 
voorbereidingen


