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Inleiding 

De inhoud van een training is belangrijk. Maar deze komt niet over als de verpakking niet aansluit 

bij de groep. De bewegingsdidactiek maakt ons wegwijs in het overdragen van kennis, 

vaardigheden en attitudes van de trainer naar de renners. 

Het is lang niet voor iedereen weggelegd om voor de groep te staan. Dat is een 

vaardigheid/eigenschap op zich. Sommigen voelen zich hier thuis als een vis in het water en 

anderen laten dit graag aan een ander over. Met scholing op dit gebied kom je een eind, maar als 

het in eerste aanleg jouw ding niet is, wordt het wat lastiger. 

Kennis van de didactiek, inzicht in de beginselen zijn goede uitgangspunten; maar het gaat 

natuurlijk om het kunnen toepassen van het geleerde in de trainingspraktijk. 

 

Vakconcept 

Broeke en Crum publiceerden over dit onderwerp. Het is als trainer/coach belangrijk te weten wat 

jouw eigen vakconcept is en het sportconcept van jouw renners. Vergelijk het maar met de 

leerstijlen van Kolb. Jij heb er zelf een, maar jouw renners ook! 

Een in de wielersport veel voorkomend concept is het zogenaamde gedragstheoretisch 

vakconcept. Series, cijfers, reeksen, metingen, schema’s, testen , powertaps, wattbikes, 

logboeken, het perfecte materiaal en een strak dagritme; de rede beheerst de sportbeoefening en 

sportbeleving. Veel mensen handelen niet naar, maar lijden aan dit concept. Een voorbeeld 

hiervan is de ‘straftraining’ na een minder goed verlopen koers.  

Dan hebben we het biologisch vakconcept. Sport is gezond, een gezonde geest in een gezond 

lichaam, leefstijl, diëten, sport moet, eetgewoontes, gezondheid, op tijd naar bed, niet drinken en 

roken, etc. Deze sporter heeft een flink gezondheidsmotief. Deze renner kijkt heel veel in de 

etalageruit. Bruine, geschoren benen en veel glimmende olie en het liefst witte wielerschoentjes. 

Het idealistisch antropologisch vakconcept. Sport is geen doel op zich maar een middel tot 

andere zaken; natuurbeleving, sociale contacten, persoonlijke verrijking, een beter mens worden, 

empatisch handelen (een band plakken voor een ander onderweg is belangrijker dan de rit 

uitrijden). Er worden zogenaamde vakoverschrijdende doelen nagestreefd. De goede-doelen 

cyclosportieven zijn hier een voorbeeld van. 

Het handelingstheoretisch vakconcept. De trainer als kameleon; je past je aan aan het concept 

van jouw renners! Je kent jouw eigen concept maar maakt dat ondergeschikt aan dat van de 

groep. Je bedient ieder op zijn eigen wijze en volgens eigen leerstijl (Kolb, Action-type etc). 

http://kennis.knwu.nl/didactiek
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Wielerdidactiek 

Eigenlijk is de didactiek van de fietssport driedimensionaal. 

1) Je staat niet alleen voor de groep, maar; 

2) Deze groep is vaak in beweging; 

3) Deze groep rijdt soms ook in het openbaar verkeer. 

Dit is t.o.v. training geven op een grasveld, sporthal of zwembad duidelijk van een heel andere 

orde. 

Bovenstaande houdt in dat we in de wielertraining op het gebied van communicatie, organisatie 

en veiligheid maatregelen moeten nemen. 

Uitgangspunt 

Je houdt zoveel mogelijk (over-) zicht op en contact met de hele groep. Op deze wijze kun je 

blijven communiceren, analyseren, controleren, instrueren en complimenteren. Kortom; zo kun je 

als trainer jouw rol goed vervullen. 

Je zit ruim in je stof. Zorg dat je beslagen ten ijs komt en vragen kunt beantwoorden.  

Begeef je regelmatig in de omgeving/positie van trainer/coach; dit is de plek om het je eigen te 

maken en laat je hierin coachen en begeleiden door een collega. 

 

Soort training 

Afhankelijk van de soort training is de aanwezigheid van de trainer meer of minder noodzakelijk. 

Een blokkentraining uithoudingsvermogen kan de geoefende en ervaren renner zelfstandig 

uitvoeren. Bij een techniektraining aan jeugd is het kundige oog van de trainer onmisbaar. Er is 

op basis van  kennis namelijk een juiste analyse van de beweging nodig. 

Presentatie, inhoud en verpakking 

‘You never make a first impression twice’. In beginsel moet het op afstand voor een 

buitenstaander direct duidelijk zijn wie de trainer is van de groep. Een verlegen of te bescheiden 

trainer loopt het risico door de groep te worden weggedragen. Een te autoritaire trainer wordt al 

snel niet meer serieus genomen. Het is aan jou als trainer om dit af te stemmen op jouw groep. 

Uiterlijke verschijning 

Jouw fietskleding is altijd heel en schoon. Je draagt een helm. De fiets is schoon en in orde. Dit 

maakt je één met de groep en je geeft er een duidelijk signaal mee af. In driedelig pak en 

stropdas langs de kant schept een afstand; dat maakt contact en communiceren lastiger. 
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Acceptatie gedrag en gevoel renners 

Examenkandidaten (nwl-jun) komen in deze periode waarschijnlijk naar jouw training om even te 

ontspannen en niet constant op te hoeven letten. Hieraan voorbij gaan is zinloos. Problemen 

thuis of op school zijn ook zaken die er in kunnen hakken en maakt dat de sporters vaak minder 

geconcentreerd zijn. 

Signalen kunnen zijn; afwezigheid, zuchten, mopperen, verveeld overkomen, of juist heel druk 

doen. 

 

Humor en plezier 

Sport is hartstikke leuk om te doen. Zeker training geven is leuk om te doen. Lachen is  a) 

gezond en b) doorbreekt zo af en toe de spanningsboog/aandachtboog even. We zijn tenslotte 

bezig met onze hobby. 

c) Met humor als instrument kun je goed nagaan of de boodschap is overgekomen. Wanneer je 

een grap maakt over de inhoud van jouw boodschap en iemand lacht niet mee, dan krijgt diegene 

waarschijnlijk niet de juiste informatie mee. Waak er wel voor dat het geen cabaretvoorstelling 

wordt. 

Positief gedrag prijzen/positief coachen 

Voorkom gebruik van het woord ‘niet’. Het klinkt negatief en legt juist de focus op dingen die niet 

mogen/kunnen. Zeg dus niet ‘je mag niet over de streep’, maar ‘blijf achter de streep’. 

Straf niet af en sluit niet uit; als de sporter tijdens een spel af is, blijft deze wel meedoen maar 

verliest hij/zij een punt. Men komt namelijk om mee te doen. 

Verbaal 

Volume, stembereik en variatie 

Spreek bovengemiddeld luid. Je bent immers niet in dialoog met iemand maar spreekt voor een 

groter gezelschap. Vraag dan ook om letterlijk om de aandacht! Je hebt immers wat te melden. 

Als je een fragiele stem hebt, maak dan gebruik van gebaren, stilte en oogcontact/mimiek of een 

fluitje. 

Wanneer je de speciale aandacht wilt, werkt het goed om het volume wat te minderen. Als je 

zaken stellig wilt neerzetten (bijvoorbeeld geen gsm-gebruik tijdens de training) spreek je luid en 

krachtig. 

Intonatie 

Een heel handig instrument voor jou als trainer wanneer je de “toon van de training” wilt 

neerzetten.  

Bij aanvang kun je met de intonatie prima de sfeer neerzetten waarin je wilt dat de training zich 
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afspeelt. Een pittige conditietraining leent zich voor een luide uitdagende intonatie. Een 

specialistische techniek training laat zich het best neerzetten door een gedempte intonatie. 

Articulatie 

Spreek luid en duidelijk. Voorkom binnensmonds mompelen. Spreek ook altijd richting groep en 

draai je hoofd niet van de groep af terwijl je uitlegt. Informatie waait dan weg.  

Taalgebruik en woordkeuze 

Pas op voor infantilisering, bagatellisering en vermijd verkleinwoordjes en nonchalance. Druk je 

kort en bondig uit.  

Een goede vuistregel is de 5 W’s: 

 

Wie doet Wat, Wanneer, Waar en Wat daarna? 

 

Bijvoorbeeld: Jan, wil jij deze twee pionnen nu op de streep plaatsen en dan bij mij terugkomen? 

Vakterminologie. In het kader van “learn to train” kun je vaktermen introduceren bij de groep. Dat 

maakt de communicatie gemakkelijker. 

 

De wielersport kent een (vanuit cultuur-historisch overigens fantastisch) geheel eigen 

vocabulaire. Nieuwkomers kennen echter dit niet en snappen niet wat er wordt bedoeld. Gebruik 

deze woorden dus alleen als iedereen weet wat ermee bedoeld wordt. 

Simpele taal 

Traverseer diagonaal = steek schuin over. 

Houdt de longitudinale as van je romp in het transversale vlak = doe net of je een duikboot bent 

die naar beneden gaat. 

Fixeer je heupen boven het bracket = hou je navel boven je bidon. 

Verifiëren 

Controleer altijd even of jouw boodschap/instructie is begrepen door dit bij wat renners na te 

vragen. Je kunt ook vragen of een renner de boodschap eens wil herhalen voor de groep. 

Interactie 

Vraag na of de opdracht is begrepen. Laat renners zelf de uitleg verzorgen in kleine groepjes. 

Deel de verantwoordelijkheid in de instructie door samen te werken c.q. didactische werkvormen 

te kiezen waarbij renners ook zelf deel-verantwoordelijk zijn voor uitleg en uitvoering. Het buddy-

systeem is hiervan een goed voorbeeld. Werken in tweetallen waarbij men elkaar beurtelings 

analyseert en corrigeert. In de fase Learn to train is dit een goede extra opdracht. 
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Erkennen en gebruiken ideeën groep 

Er komen vaak opmerkingen, vragen en suggesties uit de groep. Ga die niet uit de weg maar 

geef aan dat je ze ontvangt. Afhankelijk van de situatie kun je er direct of later op ingaan of zelfs 

gebruiken en invoeren. Zodra renners ideeën hebben die het trainingsdoel niet schaden moet je 

altijd overwegen deze over te nemen en zelfs direct toe te passen. Past het niet geef dat dan 

inhoudelijk onderbouwd aan. Waak echter voor een al te open aanpak; de kans bestaat dan dat 

de training wordt overgenomen door de groep. 

Pas op voor de betweter in jouw groep; schakel die liever in als assistent en/of spreek met 

hem/haar na afloop af om op zijn opmerkingen in te gaan. 

Non- verbaal 

Contact groep 

Individueel contact kan best tijdens de rit. Wanneer je een groepsinstructie hebt kun je de groep 

beter stopzetten; in de berm, parkeerplaats of op de stoep of allemaal naast elkaar met het 

achterwiel in de berm en de neuzen jouw kant op. 

Spreek aan het begin van het seizoen gebaren en (fluit-) signalen af die je onderweg hanteert, 

ondersteund door kreten. 

Tonen emoties 

Enthousiasme, teleurstelling etc. mag je als trainer tonen. Als de boventoon maar positief is 

natuurlijk. Een trainer die 2 uur lang moppert wordt niet op prijs gesteld en dat gaat ten koste van 

de informatieoverdracht. 

Een goed uitgangspunt is om 1 correctiepunt aan te geven na 3 complimenten. 

Oogcontact 

Oogcontact maakt dat je als trainer letterlijk binnenkomt bij de renner. Vraag er desnoods om 

door de betreffende renner erom te vragen. Beperk je hierbij niet tot 1 of 2 renners maar werk 

hiermee in de hele groep. De zonnebril gaat dan dus even af! 

Enthousiasme 

Neem een open houding aan, toon enthousiasme en maak met elke renner oogcontact. 

Als de trainer niet enthousiast is, is de groep nooit enthousiast; is een trainer wél enthousiast, 

dan kan de groep ook enthousiast zijn. Enthousiasme is aanstekelijk! 

Motiverend optreden 

Coach en instrueer positief! De stof is voor elke niveaugroep een haalbare uitdaging. Nodig je 

renners hiertoe uit. Maak een co-productie van de training. Samen maak je er een succesvolle 

sessie van. 
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Inspelen op gevoelens 

Gezucht of gemopper zijn duidelijke signalen. Wanneer je dit signaleert kun je er voor de hele 

groep of later vis-a-vis op terugkomen. Negeren is niet handig want dat kan zich tegen je gaan 

keren gaandeweg de training. Je zult er iets mee moeten als trainer. 

Belevingswaarde:passend/uitdagend etc 

De trainingsstof sluit aan bij de groep (zie artikel). Renners voelen feilloos aan wanneer je 

improviseert of ter plekke iets verzint. Dan lever je aan geloofwaardigheid en respect in. 

Ondersteuning met gebaren, mimiek en houding 

Je hebt je armen over elkaar, je handen in de zakken en een afgewende of verveelde of 

gehaaste gelaatsuitdrukking. Hoe zou je hier zelf op reageren? 

Wat gebeurt er wanneer je fluistert, je schouders intrekt  en een beetje door de knieën zakt? Je 

trekt de aandacht. 

Wat gebeurt er wanneer je plotseling enthousiaste aanwijzingen geeft, ondersteund door fanatiek 

handengeklap? Je motiveert de sporters! 

 

Gebaren 

Met je lichaamshouding en handen kun je veel informatie overbrengen; Richting aangeven, 

groepen vormen, plaatsen duiden maar ook de toon van de opdracht onderstrepen. 

Overload 

Je bedient jouw groep het best door jouw opdracht kort en bondig over te brengen. Het kan 

hierbij geen kwaad om je presentatie te overdrijven; harder praten, weidse gebaren en duidelijke 

mimiek.  Zet dus jouw verbale- en non-verbale vaardigheden in om de boodschap bij de groep te 

krijgen. Soms is dit zelf uit oogpunt van veiligheid noodzakelijk. 

 

Communicatie/gebaren in het verkeer 

• Als er gestopt moet worden geven de voorrijders een stopteken met de arm recht omhoog 

en roepen “STOP”. De groep geeft het stopteken door naar achter.  

• Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de arm omhoog naar voren 

wuivend en roepen “VRIJ”. De groep geeft het teken door naar achter.  

• Bij rechtsaf: voorrijder met arm rechts en roept “RECHTS”. De groep geeft de roep door 

naar achter.  

• Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept “LINKS”. De groep geeft de 

roep door naar achter.  

• Bij rechtdoor: voorrijder roept “RECHTDOOR”. De groep geeft de roep door naar achter.  

http://kennis.knwu.nl/uploads/PDF-bestanden/Trainers/trainingen/Trainingsstof.pdf
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• Bij obstakel rechts van de weg of inhalen van mede weggebruiker: de voorrijders roepen 

duidelijk “VOOR”. De groep geeft de roep door naar achter.  

• Bij obstakel links van de weg of tegenligger: voorrijders roepen duidelijk “TEGEN”. De 

groep geeft de roep door naar achter.  

• Bij obstakels in of op het wegdek wordt luid de naam van het obstakel groepen en met de 

arm naar beneden naar het obstakel gewezen. De groep geeft de roep door naar achter.  

• Wordt er “RITSEN” geroepen dan dient men achter elkaar te rijden. De groep geeft de 

roep door naar achter.  

• Indien de groep wordt ingehaald (fietser, auto, o.i.d.) roep dan luid “ACHTER”. De groep 

geeft de roep door naar voren.  

• Zijn er technische problemen roep dan luid “LEK” 

 

Fluitsignalen werken prima om instructies/opdrachten te ondersteunen en/of vervangen. 

 

Organisatie 

Opstelling trainer 

Zorg ervoor dat jij iedereen in de groep kunt zien. Dit betekent dat zij jou ook kunnen zien. 

Zorg dat afleidingsfactoren zoals zon, windrichting, ouders en andere bedrijvigheden zich achter 

de groep bevinden. Praat met de wind mee. Rijdend de groep toespreken wordt nog lastiger. 

Gebruik dan een fluitje om opdrachten in te zetten. 

Opstelling groep 

Afgesloten parcours 

Maak met de groep afspraken over het zo snel mogelijk opstellen met het achterwiel in de rechter 

berm; liefst op een vaste plaats. Bijvoorbeeld 3 x fluiten = zo snel mogelijk opstellen. Bij jeugd 

kun je hier zelfs een wedstrijdje van maken . Wanneer dit gewoongoed is geworden, scheelt dat 

enorm veel tijd. Maak renners die vaak per ongeluk doorschieten medeverantwoordelijk voor een 

snelle opstelling. Alle renners stellen bijvoorbeeld tussen renner A en renner B op. 

Openbare weg 

Zorg voor een ruimte van de openbare weg af! Bijvoorbeeld een parkeerterrein of brede stoep. 

Hinder in ieder geval niet het overige verkeer door de groep “in de weg” te zetten. 
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Veiligheid 

Ga met maximaal 14 renners in een groep op pad in het openbaar verkeer. Zorg dat je de 

gegevens van jouw renners hebt voor geval van nood/ongeval. Maak duidelijke afspraken over 

het gebruik van o.a. mobiele telefoons tijdens de training. 

Verkeersregels 

Zorg dat jij en ook jouw groep ze kennen! 

Organisatie 

Grijp in wanneer de organisatie niet naar wens verloopt! Zet de groep dan direct aan de kant. 

Stel een assistent (of 2) aan die; het gewenste tempo rijdt en de route kent. 

De ideale positie is dan links-achter de groep. Schakel renners die de oefening en/of route 

kennen in als assistent of voorbeeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekst is geschreven door Michel Schoenmaker, docent bij de KNWU- Wielertraineropleidingen. 

 


