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Doelstelling en uitgangspunten 

 

Doelstellingen van de Kijkwijzer:  

 Vaststellen van de minimale fysieke capaciteiten van een talent dat op latere leeftijd de 

top haalt? (lange termijn; ontwikkeling) Voorbeeld: Renners X, Y en Z worden op latere 

leeftijd beroepsrenner. Hoe goed waren renners X, Y en Z, in fysiek opzicht, op jongere 

leeftijd? 

 Met een eenvoudige test een onderscheid maken tussen de fysieke capaciteiten van 

talenten, als hulpmiddel bij het selecteren. (korte termijn; herkenning) Voorbeeld: talent 

X en talent Y zijn onbekende renners voor de bondscoaches. Worden beiden 

aangedragen door clubtrainers als talenten en kandidaat voor selectieplek. Mentale 

vaardigheden (beide renners) zijn in orde, tactische en technische vaardigheden niet. 

Renner X wordt vervolgens geselecteerd vanwege betere testresultaten volgens de 

kijkwijzer en met name grotere progressie in het laatste jaar. 

De verwachting is dat de korte termijn doelstelling (herkenning) steeds beter uitgevoerd kan 

worden omdat met behulp van de lange termijn doelstelling  (ontwikkeling) vastgesteld wordt 

welke eigenschappen cruciaal zijn bij het halen van de top. 

Uitgangspunten van de Kijkwijzer: 

 De testen van de kijkwijzer zijn valide en betrouwbaar. Dat wil zeggen, de uitkomst is 

onafhankelijk van de beoordelaar en zoveel mogelijk onafhankelijk van externe factoren.  

 Hulpmiddelen die benodigd zijn, zijn eenvoudig. 

 Ook als sporters geen ervaring hebben met wielrennen moeten ze de test goed uit 

kunnen voeren (technisch eenvoudig)  

 De testen worden over langere periodes uitgevoerd om de ontwikkeling van de sporters in 

kaart te brengen. 

 De gemeten variabelen sluiten aan bij de variabelen die met vermogensmeting worden 

bepaald zodra een talent van een talentgroep of topsportgroep deel uitmaakt.  
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Testen kijkwijzer 

1. Meting gewicht, lengte, gewicht plus fiets. 
2. Vragenlijst met: Geboortedatum, sportverleden, trainingsvolume. 
3. Sprinttest 50 meter staande start, 100 meter vliegende start. 
4. Duurtest 4 km staande start.  
5. Klimtest 
6. Gebruik van de data 
7. Deelnemers 
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Meting gewicht- lengte - gewicht plus fiets. 

 Meting gewicht met behulp van elektronische weegschaal, nauwkeurigheid 0,5 kg. 

 Sporter wordt gewogen met koersbroek/sportbroek en sokken. 

 Meting gewicht plus fiets betreft de sporter in volle uitrusting plus koersfiets. 

 Meting lengte met behulp van meetlint, muur, vlakke grond en pen. 

 Sporter gaat recht staan (op sokken), met billen, schouderbladen en hoofd tegen muur.  

 De onderbenen staan tegen elkaar. 

 De armen langs de zij. 

 Ogen recht vooruit.  

 Markeer met horizontale vlakke liniaal de lengte op de muur.  

 Meet het verschil tussen markeerpunt en de grond. Nauwkeurigheid 1 cm. 
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Vragenlijst  

Gebruik het Riders Dossier om een compleet overzicht te krijgen van de ontwikkeling en 

achtergrond van de atleet. Vul zo volledig mogelijk in. Wanneer twee testen binnen een jaar zijn 

gedaan, hoeven de vragen niet opnieuw ingevuld te worden. Per jaar 1 keer. 

 



 

   Kijkwijzer talentherkenning en -ontwikkeling 7 

Sprinttest  

Benodigd: 

 Vlak parcours van 150 meter (plus uitrij-mogelijkheid), liefst beschut terrein of op een 

wielerbaan. 

 Stopwatch 

 6 Pylonen 

 Fietscomputer of rekenmachine en koersfiets om afstand te berekenen.  

Protocol:  

Zet een parcours uit van 50 meter. De weg moet vlak zijn, asfalt. Bepaal de afstand met een 

snelheidsmeter die in 0.01 km meet. Wees er zeker van dat de wielomtrek correct is. Richtlijn 

voor een standaard 23 mm draadband is 212 cm.  

Een alternatieve, nauwkeurige methode is het tellen van het aantal pedaalomwentelingen. 

Benodigd is een wegfiets met 23 mm draadbanden en een verzet van 42x16. Markeer de start 

van de 50 meter met twee pylonen, begin de meting met het linkerpedaal recht naar voren (op 9 

uur). Begin te fietsen, tel het aantal maal dat het linkerpedaal een hele omwenteling maakt. Bij 

exact 9 omwentelingen hebt U 50 meter afgelegd.  Markeer dit punt met twee pylonen. 

Meet hierna volgens dezelfde procedure vanaf de finish een parcours van 100 meter (18 hele 

omwentelingen). Op die manier ontstaat een totaal parcours met een lengte van 150 meter, 

verdeeld in twee stukken van 50 en 100 meter. 

Het verdient de voorkeur dit parcours permanent te markeren (bijvoorbeeld met een start- en 

finishstreep op de weg), zodat de test jaar in jaar uit op dezelfde wijze kan worden gedaan. 
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Warming-up 

De sporter legt een warming up af: 15 minuten fietsen bij een rustig tempo (25 tot 30 km/uur). 

Richtlijn: hij/zij moet nog  een gesprek kunnen voeren. Na de 15 minuten doet de sporter twee 

sprints van 5 seconden, met 3 min rust (rustig fietsen ertussen) 

 Sprint met staande start 

 De sporter vertrekt stilstaand voor het parcours van 50 meter 

 Hij heeft zijn schoenen in de pedalen. 

 Wordt vastgehouden door een helper. 

 De testleider (die zich ter hoogte van de finish bevindt) met stopwatch telt af vanaf 5 

seconden. 

 De eindtijd wordt geklokt, het verdient voorkeur de tijd door twee personen te laten 

klokken en het gemiddelde te nemen. Nauwkeurigheid 0,1 sec. 

 De sporter krijgt 3 tot 5 minuten de tijd om te herstellen. 

Sprint met vliegende start 

 De sporter vertrekt stilstaand voor het parcours van 150 meter. Het vertrek is vanaf de 50 

meter kant. 

 De start is gelijk aan de staande tijdrit, de sporter krijgt 50 meter de gelegenheid op volle 

snelheid te raken, de testleider klokt vanaf de 100 meterlijn tot aan de finish. 

 Om dit goed te kunnen doen staat hij ofwel op een verhoging (om beide lijnen te kunnen 

zien), ofwel hij wordt geassisteerd door twee helpers die de hand opsteken bij 

overschrijden van de lijnen. 

 Nauwkeurigheid 0,1 sec. 

Voorwaarden 

 Verzet: 52x16 of 53x16 voor de categorieën vanaf nieuwelingen en hoger (15 en ouder). 

 Jongere renners mogen hun verzet vrij kiezen, maar met het maximale verzet wat geldt 

voor hun leeftijdscategorie.  

 De sporter rijdt op een koersfiets met koersstuur. 

 Open wielen (minstens 32 spaaks) 

 Geen tijdritstuur. 

 Normaal diamant-frame, geen tijdritframe. 

 De sporter draagt een valhelm. 

 Ten tijde van de test is er weinig wind (windkracht 3 of minder), of de test wordt in 

beschutting uitgevoerd. 
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Vermogensmeting 

Het is mogelijk de test uit te voeren met een vermogensmeter. Toegestane apparatuur is SRM of 

powertap.  Voor de uitvoering van de test gelden dezelfde richtlijnen als hierboven, met de 

toevoeging dat naast tijden, ook het vermogen wordt gemeten. Op die manier sluiten de data nog 

beter aan bij de testmethoden die worden gebruikt  bij talent- en topsportgroep. Bij de sprinttest 

worden het hoogste 1 sec vermogen en 5 sec vermogen gemeten. Het verdient aanbeveling om 

die vermogens met de software poweragent of trainingpeaks te bepalen (die programma’s 

zoeken zelf het interval met hoogste vermogen). 
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Duurtest 4 km met staande start.  

Benodigd: 

 Vlak parcours van minstens 4000 meter, of kortere rondjes waarop een tijdrit van 4000 

meter gereden kan worden. De sporter moet overal voluit  door kunnen trappen. Liefst 

beschut terrein. Alternatief:  een wielerbaan. Let op: finish moet zoveel mogelijk in de 

buurt zijn van start, zodat er geen windvoordeel kan ontstaan. 

 Stopwatch 

 Pylonen 

 Fietscomputer of rekenmachine en koersfiets om afstand te berekenen.  

Protocol  

Zet een parcours uit van 4000 meter. De weg moet vlak zijn , asfalt. Bepaal de afstand met een 

snelheidsmeter die in 0.1 km meet. Wees er zeker van dat de wielomtrek correct is. Richtlijn voor 

een standaard 23 mm draadband is 212 cm.  
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Warming-Up 

De sporter legt een warming up af: 15 minuten fietsen bij een rustig tempo (20 tot 30 km/uur). 

Richtlijn: hij/zij moet nog  een gesprek kunnen voeren. Na de 15 minuten doet de sporter twee 

sprints van 5 seconden, met 3 min rust (rustig fietsen ertussen) 

 Staande tijdrit 

 De sporter vertrekt stilstaand voor het parcours van 4000 meter 

 Hij heeft zijn schoenen in de pedalen. 

 Wordt vastgehouden door een helper. 

 De testleider (die zich ter hoogte van de start bevindt) met stopwatch telt af vanaf 5. 

 Wanneer de start en finish zich ver van elkaar af bevinden is het noodzakelijk om met een 

assistent een vaste starttijd af te spreken en de tijd vanaf dat moment te laten lopen. De 

assistent kan de eindtijd dan klokken. 

 In de praktijk (op een gesloten wielerparcours) kan de testleider tijdens de tijdrit zich 

verplaatsen van start naar finish en daar de eindtijd opmeten. 

Het verdient de voorkeur dit parcours permanent te markeren (bijvoorbeeld met een start- en 

finishstreep op de weg), zodat de test jaar in jaar uit op dezelfde wijze kan worden gedaan. 

Voorwaarden 

 Verzet: 52x16 of 53x16 voor de categorieën vanaf nieuwelingen en hoger (15 en ouder). 

 Jongere renners mogen hun verzet vrij kiezen, maar met het maximale verzet wat geldt 

voor hun leeftijdscategorie.  

 De sporter rijdt op een koersfiets met koersstuur. 

 Open wielen (minstens 32 spaaks) 

 Geen tijdritstuur. 

 Normaal diamant-frame, geen tijdritframe. 

 De sporter draagt een valhelm. 

 Ten tijde van de test is er weinig wind (windkracht 3 of minder), of de test wordt in 

beschutting uitgevoerd. 

Vermogensmeting 

Zie onder ‘sprinttest’, vermogensmeting. Nu wordt het hoogste vermogen bij een willekeurig 5 

minuten interval gekozen.  
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Klimtest 

Sinds ongeveer 10 jaar wordt het klimvermogen van jonge renners (nieuwelingen en eerstejaars 

junioren) bepaald op de Rosier en de Wanneranval in de Ardennen. De Rosier wordt beklommen 

in 9:30 tot 14:00, de Wanne in 4:50 tot 7:30. Met name de Wanneranval sluit mooi aan op het 5 

minuten interval van de powerprofiling.  

Omdat we al een uitgebreide hoeveelheid tijden hebben en die zelfs kunnen koppelen aan het 

niveau dat de sporter later heeft bereikt (Gesink, Vermeltfoort, Lindeman, Havik) is het 

gemakkelijk en goed om deze testen te blijven doen.  

Algemene richtlijnen: 

Wanneranval test en Rosier test worden op dezelfde dag gedaan. Eerst de Wanneranval, daarna 

de Rosier. Renners vertrekken uit stilstand, vastgehouden door een helper. Er zijn geen 

richtlijnen voor verzet of fiets. Wanneer meerdere renners getest worden, rijden ze met een 

minuut tussenruimte.  

Wanneranval test: 

Op de weg Route de Wanne van Stavelot naar Wanne bevindt zich de start van de Wanneranval 

test, na een korte afdaling, bij een bruggetje, ongeveer honderd meter voor de enige afslag naar 

links. De finish is bij het binnenrijden van het dorpje Wanne, voorbij het dorpje Wanneranval. Er 

ligt een streep.  De klim is 1,7 km. Klik hier voor een kaartje van de route.  

Rosier test: 

De Rosier test begint in het dorpje Ruy, de klim loopt door het dorpje Andrimont. De start van de 

klim is bij de vork onderaan bij Ruy, de finish is  waar de weg een t-splitsing maakt met de weg 

van la Gleize naar Spa. De klim is 3,9 km. Klik hier voor een kaartje van de route.  

Vermogensmeting 

Zie paragraaf 3, vermogensmeting. Noteer het hoogste 5 min vermogen bij de Wanneranval test.  

 

  

http://maps.google.nl/maps?f=d&source=s_d&saddr=Route+de+Wanne&daddr=Wanneranval&hl=nl&geocode=FRKJAAMdLV9aAA%3BFQRdAAMdVFZaAA&mra=ltm&sll=50.368514,5.928154&sspn=0.028906,0.077162&ie=UTF8&ll=50.361123,5.921116&spn=0.028911,0.077162&z=14
http://maps.google.nl/maps?f=d&source=s_d&saddr=Ruy&daddr=Le+Rosier&geocode=FfiKAQMdAAVaAA%3BFZ7EAQMdrapZAA&hl=nl&mra=dme&mrsp=0&sz=15&sll=50.436844,5.894594&sspn=0.014432,0.038581&ie=UTF8&ll=50.436844,5.894594&spn=0.028865,0.077162&z=14


 

   Kijkwijzer talentherkenning en -ontwikkeling 13 

Gebruik van de data. 

Talent herkennen 

Normen worden gesteld aan de hand van gezette tijden door talenten in verschillende 

leeftijdscategorieën. Duuratleten (weg, baan-duur) en sprintatleten (BMX, sprint-baan). 

Gedacht kan worden aan een rangorde-tabel vergelijkbaar met ‘power profiling’, indeling in: 

 Excellent 

 Zeer goed 

 Goed 

 Gemiddeld 

Zoals in Doelstelling en uitgangspunten is uitgelegd geven de resultaten van de Kijkwijzer de 

doorslag bij selectie van een sporter, indien uitslagen en mentale, technische en tactische 

capaciteiten dat niet zijn. Uiteraard kan het ook zo zijn dat een atleet juist niet wordt 

geselecteerd, omdat de resultaten van de Kijkwijzer niet voldoende zijn.  

Talent ontwikkelen  

De data die wordt vastgesteld kan in een later stadium zeer waardevol zijn, wanneer de gevolgde 

sporters bijvoorbeeld de top halen. Dan ontstaat een duidelijk beeld welk niveau een ‘topper in de 

dop’ op jonge leeftijd heeft en hoe zijn talent zich ontwikkelt. Er kan bijvoorbeeld een minimum 

prestatievermogen bij een bepaalde leeftijd vastgesteld worden. Daaraan moet een talent 

voldoen wil hij kans maken de top te halen. Uiteraard kan die ondergrens pas vastgesteld worden 

wanneer een groot aantal sporters door Kijkwijzer en talentvolgysteem zijn gevolgd. Elk talent 

heeft natuurlijk een geheel eigen ontwikkelingscurve. Die ene nieuweling die in geen uitslag 

voorkomt, maar het wel in zich heeft om de top te halen, mogen we niet missen. Die redenering 

geldt ook in de andere richting: de nieuweling die heel wat koersen wint, maar feitelijk de top 

nooit zal kunnen halen,  is voor talentontwikkeling niet interessant.  
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Deelnemers 

De talentherkenning staat open voor alle deelnemers, voor alle leeftijden. Speciale aandacht is 

voor de leeftijdscategorie 12-14 jaar voor sprinters en 14-17 jaar voor duurrenners, aangezien in 

het talentontwikkelingsmodel van de KNWU atleten in die leeftijd in een belangrijke fase zitten 

voor het ontwikkelen van hun talent.  

Aanbevolen wordt voor clubtrainers om sporters 2x/jaar te testen, zodat de ontwikkeling van hun 

talent gevolgd kan worden. De basis van een succesvol talentvolgsysteem! Als we nu zouden 

weten hoe goed Theo Bos was toen hij 12 jaar oud was, was het nu gemakkelijker geweest om 

een nieuwe Theo Bos te vinden.  

 


