
 

 

 

 

PROF OF NIET, 

WE DELEN 

DEZELFDE PASSIE! 

 

Reportoirevorming 
Hoe kom ik aan goede oefeningen? 
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Inhoudsopgave 
Geen inhoudsopgavegegevens gevonden. 
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Inleiding 

Als wielertrainer ben je altijd op zoek naar geschikte en passende oefeningen. Dit vereist een 

bepaalde creativiteit, maar vooral ook zienswijze. Het is je manier van kijken naar de renner en 

de wielersport, de discipline en het onderdeel. 

In het gebruik maken van voorbeelden op het internet of uit boeken en artikelen moeten we er 

voor waken dat jouw eigen analytische kijk en creativiteit niet meer worden aangesproken en je 1 

op 1 kopieert wat wordt aangeboden. Vraag is dan of die stof passend is voor jouw renners? 

Uiteraard kunnen voorbeelden prima als informatiebron dienen (voorbeelden en ideeën) maar 

niet als inspiratiebron. Dat ben je zelf! 

Een voorbeeld 

We kennen diverse soorten bochten; 90°, < 90°, >90°, asfalt, klinkers, droog, nat, hellend, 

dalend, individueel, in het peloton, etc, etc. 

Als we dit rijtje afmaken, komen we makkelijk tot 20 verschillende soorten bochten. Wanneer we 

dit in een matrix zetten hebben we dus 20x20=400 -/- de 20 overlappingen = 380 verschillende 

bochten. Ten aanzien van wat voor bocht dan ook,  gelden 10 technische 

uitgangspunten/aspecten. Dat wil zeggen, dat we hier 380x10=3800 verschillende 

oefendoelen/oefeningen hebben voor het aanleren en verbeteren van de bochtentechniek. 

Aan de hand van de analyse van de bochtentechniek maken we hieruit een keuze en prioriteren 

we datgene wat voor onze renner aan de orde is. We kunnen hier nu gebruik maken van een 

enorme poel aan oefeningen; een repertoire. 

Vakconcept 

Als wielertrainer word je opgeleid vanuit het opleidingsconcept waarbij je een “didactisch 

instrumentarium” krijgt aangereikt waarmee je uiteindelijk zelf repertoire creëert. In het verlengde 

hiervan zijn intensiveren, methodiseren, differentiëren, leergangen en leerlijnen 

‘vanzelfsprekender’ zaken, en heb je oefenstof ten over. 

Didactische sleutelvraag  3 

Vertrekpunt blijft ‘waar kan ik van uitgaan’ en dan; ‘wat wil ik bereiken’? Daarna pas  

‘hoe ga ik dat doen/ met welke oefeningen?’ 

 

Een analytische blik  - een andere bril 

Als we de beweging, de techniek, de wedstrijdsituatie, de conditie (CLUKS) of de 

gedraging/attitude als uitgangspunt nemen: Eigenlijk de 4 trainingsgroepen. 

Neem nu de einssprint als technische handeling. Deze is te analyseren: onder te verdelen in een 

aanzet, acceleratie en jump. 3 fases dus. Vervolgens kun je van top tot teen door het lichaam 
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heen kijken wat de gewenste houding en/of beweging is in elke fase. Op deze manier ontstaat 

een matrix. Hoofd – schouders- armen – ellebogen – polsen – handen – romp – heupen -benen – 

knieën - enkels.  

11 delen van het lichaam x 3 fases van de eindsprint geven 33 aandachtsvelden. 

Bijvoorbeeld; wat doet de romp in de jump of; wat gebeurt er op welke manier met de ellebogen 

tijdens de aanzet.  
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 Wedstrijdanalyse 

Maar neem nu een zomers criterium, een doorsnee rondje om de kerk. 

We kennen allemaal een veelvoorkomend wedstrijdverloop als: Start, eerste consolidatie, slag, 

tweede consolidatie, finale, eindsprint. 6 wedstrijdfases dus in een criterium. 

Zet daartegenover de  4 trainingsgroepen en hun onderverdelingen. 

Trainingsgroep 
Fase 
criterium           

  Start 
1e 

consolidatie 
De 
slag 

2e 
consolidatie Finale Finish 

              

Tactiek             

Inzicht             

Positiekeuze             

Parcourskennis             

....             

Mentaal             

Concentratie             

Inzet             

Motivatie       Renner     

....             

Techniek             

Bochten   Renner         

Aanzetten             

Demarreren             

Dprinten             

...             

Conditie             

Coördinatie             

Lenigheid             

Uithoudingsvermogen         Renner   

Kracht (onderverdeeld)   Renner         

A) Explosieve 
Kracht       

B) Snelkracht   Renner    

C) Kracht 
uithoudingsverm
ogen    Renner   

Snelheid             

COMBI             

...             

Constatering uit bovenstaande simpele analyse van een criterium is in ieder geval: 

a) Renner ontbeert techniek waardoor hij elke bocht 5 meter terrein verliest; 
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b) Mist explosieve kracht om na de bocht aan te zetten; 

c) Hij mist aan motivatie om er voor te gaan nadat de slag is gevallen; 

d) Rijdt nooit finale door gebrek aan lang uithoudingsvermogen en gebrek aan 

weerstandsvermogen en krachtsuithoudingsvermogen. 

Wanneer we vervolgens inzoomen op de fysieke basiseigenschap kracht zien we, dat deze 

renner vooral tekort schiet op snelkracht tijdens de slag en krachtuithoudingsvermogen tijden de 

tweede consolidatie. 

Een wielertrainer kan hieruit dus opmaken welke technische, conditionele en mentale zaken voor 

deze renner hier aan de orde zijn om te verbeteren. De wielertrainer weet nu precies wat hij de 

renner moet laten doen. Dit analyseer en constateer jij zelf als wielertrainer; door een analytische 

kijk op de zaken. 

De wielertrainer kan voor elke discipline, onderdeel en wedstrijd een soortgelijke analyse maken. 

Voor BMX, MTB, Weg en Baan; voor de sprint, tijdrit, koppelkoers of marathon. Specifiek voor 

zijn groep en/of zijn renner. 

Conditioneel 

Bijgevoegd schema geeft een overzicht van  trainingsvormen welke geschikt zin om bepaalde 

conditionele zaken te trainen. Zaken die we in de conditionele analyse hebben genoteerd als 

tekortkomingen. Deze conditionele analyses bestaan daarnaast ook vaak uit laboratorium tests 

en metingen. 
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Methodiseren 

Wanneer we de te trainen zaken in kaart hebben gebracht, moeten we de volgorde bepalen en 

het tijdstip in het seizoen (jaarplanning). 

Een eerste leidraad hierbij zijn de leeftijden en stadia van wielersport volgens het LTAD uit het 

KNWU-wielerplan (blz. 19 en verder). 

Stel dat onze renner uit het voorbeeld een nieuweling-jongen is van 15 jaar, dan kunnen we uit 

de onderstaande windows of opportunity opmaken, dat krachttraining minder zin heeft op deze 

http://kennis.knwu.nl/uploads/PDF-bestanden/Algemeen/KNWU%20Wielerplan.pdf
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leeftijd. Diverse vormen van uithoudingsvermogen en snelheid echter weer wel! Ook het trainen 

van de bochtentechniek is hier aan de orde. 

 

Schema; met dank aan Richard Visscher (RWC Ahoy). 

Vervolgens kijken we naar het jaarplan (opbouw en periodisering). 

Meestal plannen we in ieder geval een blok techniektraining in de eerste voorbereidingsperiode 

van de seizoen. 

We kunnen ons concentreren op het aanleren en verbeteren van de juiste bochtentechniek.  We 

richten ons dan eerst op de grof-motorische zaken (grote spiergroepen en lichaamsdelen) en 

kunnen gaandeweg verfijnen richting fijn-motorische zaken (kleinere spiergroepen en 

lichaamsdelen). 

Resume 

Je ziet, dat je met een analytische blik zelf de createur van jouw eigen oefenstof kunt zijn. 

Veel plezier en vakmanschap gewenst. 
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Deze tekst is geschreven door Michel Schoenmaker, docent bij de KNWU- Wielertraineropleidingen 


