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Trainingskamp Charavines 
Voor baanlopers, wegatleten, crosslopers, trailrunners en 

survivalrunners. 
(tevens vele mogelijkheden voor ATB training, triatlontraining, wielrenners en 

adventure racers) 
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Sinds 1975 gaan wij naar Charavines. Gerrit Kluivers koos deze plek o.a. omdat het 
zo’n fantastisch trainingsgebied is voor hardlopers. Waar veel mensen de 
zomervakantie gebruiken om te ‘luieren’ was het voor ons juist altijd de periode om 
een goede basis te leggen voor o.a. het hardlopen. Gerrit trainde dagelijks en 
geregeld twee keer daags rondom het Lac de Paladru en (later) met hem vele 
anderen. Een trainingsachterstand oplopen tijdens een vakantie past niet binnen 
onze filosofie. Juist tijdens een vakantie, met minder dagelijkse verplichtingen en dus 
meer rust, kan er harder getraind worden. Mede door deze trainingen liep Gerrit op 
zijn 50e nog een marathon in 2.54.  
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Uiteraard is een rustperiode belangrijk in de trainingsopbouw, maar die plannen wij 
dus niet in de zomervakantie. 
 
Er zijn verschillende trainingsrondes,waaronder: 
- 4 km 
- 5 Km 
- 7 km 
- 11 km 
- 14,2 km 
 
Al deze rondes hebben flink wat hoogteverschillen, maar de ene ronde is zwaarder 
(qua hoogteverschil) als de andere. Zo is rondje 11 eigenlijk zwaarder als de 14,2 km 
van rondje meer en is de 4 km ook zwaarder dan de 5 km. Sommige rondes zijn 
volledig asfalt, andere (deels) onverhard. 
 
Naast de rondes doen we ook vaak heuveltraining op ‘de muur’. Deze is 450 meter 
op asfalt met 40 meter hoogteverschil. Ook zijn er legio mogelijkheden om buiten 
deze rondes te trainen op alle crosstrajecten rondom het meer.  
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Uiteraard vallen uitstapjes naar de Chartreuse binnen onze trainingen. Hoogtemeters 
op onverhard terrein. Rond het lac de Paladru liggen ook kilometers aan onverharde 
paden. ATB-en Trailrun routes zijn uitgezet.  
 
Trainingsweken 
Wij organiseren gedurende 10 dagen trainingen op deze locatie in de zomervakantie. 
Per dag zullen er één of twee trainingen gepland worden. Dit kan variëren van een 
extensieve duurloop tot een tempotraining, van een intensieve heuveltraining tot een 
Fahrtlek.  
 
De rest van de dag kan men uiteraard zelf invullen. Dat maakt deze trainingsweken 
ook zeer geschikt voor deelnemers met een gezin. Je bent echt niet de hele dag 
‘onder de pannen’.  
Uiteraard worden deze trainingen georganiseerd en begeleid door gediplomeerde en 
ervaren trainers.  
 
De camping is heel basic. Verwacht geen luxe, maar er is veel ruimte, een 
zwembadje voor kinderen, een gezellig dorpje met winkels, terrasjes en restaurantjes 
is op één kilometer van de camping en het meer ligt naast de camping.  
 
Daarnaast organiseren wij vanaf deze locatie ook Kayakken, Raften, Hydrospeed, 
Rotsklimmen en Via Ferrata.  
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Rondje 4 en rondje 5 km. Pittige trainingsrondes met flink wat hoogtemeters. 
Het record op ‘rondje 5’ staat op naam van Connor Kluivers in 15.25.  
 
 

   
‘De muur’ 450 meter en 40 meter hoogteverschil. Ideaal voor heuveltraining. 
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Rondje meer. 14,2 km. Het record staat nog altijd op naam van Gerrit Kluivers in 
51.00 
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Gerrit liep deze ronde soms twee keer achter elkaar in de training, beide rondes 
binnen het uur. 
 

 
Intervalronde Camping: 1000 meter 
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 Charmant Som: 300 hoogtemeters. 
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Basiskamp: Camping Robert 38850 Charavines 
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Video Training Frankrijk: https://vimeo.com/229461083 
 
De mogelijkheden voor Wielrenners zijn onbeperkt. Naast de mogelijkheden rondom 
het Lac de Paladru kan men ook de cols van de Chartreuse proberen te bedwingen, 
waaronder de 
Col de Porte, Col du Coucheron, Cold du Granier en de Col du Coq en wat 
Noordelijker de Mont Chat. 
https://nl.cols-cyclisme.com/chartreuse/liste-r25.htm 
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ATBen is populair rondom het Lac de Paladru. Er zijn veel routes van verschillende 
moeilijkheidsgraden. Ook kan men zelf de route bepalen met behulp van een 
topografische kaart. De Voshaar heeft ruim 80 km aan routes uitgezet.  
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Met de looptraining en de mogelijkheid tot fietstraining EN een schitterend meer 
naast de camping is het ook een walhalla voor triatleten.  
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De Voshaar heeft 20 jaar de GKM georganiseerd vanaf deze locatie. De zomer van 
2017 hebben wij gebruikt om oriëntatieroutes van totaal een kilometer of 80 uit te 
zetten. Dit is een fantastische omgeving om te trainen voor Adventure races. De 
Routes zijn lopend en per ATB te doen.  
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