
 

 

 

 

PROF OF NIET, 

WE DELEN 

DEZELFDE PASSIE! 

 

Nader bekeken: de slalom 
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Inleiding 

De slalom is een veel gebruikte oefenvorm in de wielertraining, zowel in het veld als op het asfalt. 

Maar Wat is het nut en oefeneffect van de slalom? Veel aangehaalde oefendoelen luiden: 

 Balans  

 Bochtentechniek  

 Vooruit leren kijken 

 In en door de groep/peloton rijden  

Laten we deze eens nader bekijken. 

1 Balans 

Dit is een zogenaamd “containerbegrip”. Wanneer begint en eindigt balans eigenlijk? Het start 

zodra je opstapt waar ook ter wereld op wat voor fiets dan ook in welke discipline en onderdeel  

en het stopt zodra je afstapt. 

Het is geen afgebakende techniek zoals de Bunny-hop of de bocht of de eindsprint. Die kennen 

immers een begin en een eind als technische handeling of techniek. 

 

Onderstaand wordt een voorbeeld gegeven van verschillende fasen van een technische 

handeling. 

De bunny-hop: 3 fases: 1) aanloop, 2) zweeffase en 3) landing.  

De bocht: 1) voor 2) in  3) uit de bocht 

De eindsprint; 1) aanzet 2)acceleratie 3) jump 

De handaflossing tijdens de koppelkoers; 1) aanloop 2) contactfase 3) afzetfase. 

 

Een techniek is een afgebakend begrip; een houding, handeling of beweging.  

Balans heeft alles te maken met ons evenwichtsorgaan wat achter het oor zetelt. Coördinatie 

betreft een samenspel tussen zintuig (evenwichtsorgaan), hersenen en spieren. Dit samenspel 

impliceert een techniek; technische handeling. De C van de CLUKS staat voor coördinatie.  

Coördinatie is dus een van de 5 fysieke basiseigenschappen en dus geen op zichzelf staande 

techniek! We zitten hier dus in het conditionele domein en niet in het technische domein (de 4 

trainingsdomeinen luiden; conditie, techniek, mentaal en tactiek). Balans is dus geen techniek, 

maar een fysieke basiseigenschap. Coördinatie heeft echter wel een heel  groot aandeel in het 
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aanleren, verbeteren en perfectioneren van technisch handelen maar kan nooit goed uit de verf 

komen zonder het wezenlijke aandeel van de 4 andere fysieke basiseigenschappen. 

Bij balanceren (balans houden) spreken we op de fiets van ‘indifferent evenwicht’; het evenwicht 

wordt continu verstoord en hersteld. Hoe meer ervaren hierin hoe meer onbewust dit herstellen 

gebeurt. 

 

Bij het rijden door een slalom ‘overkomen’ de verstoringen en herstelmomenten van het 

evenwicht ons niet maar plannen we ze duidelijk in. Het reactieve aspect is hierin essentieel 

maar ontbreekt. De authentieke oefenvormen hiervoor is de schouderduw. Schoudertrek, 

heupduw, heuptrek, trekken en duwen voor- en achterwaarts. 

Op jonge leeftijd is het aanleren van balans op de fiets erg belangrijk. 

Fietsen aanleren gaat perfect op een loopfietsje; hierop is het lichaamszwaartepunt laag, is er 

sprake van een klein steunvlak en indifferent evenwicht.  Een driewieler of fietsje met zijwieltjes 

kent een te groot steunvlak, stabiel evenwicht en hoog zwaartepunt.  Op een loopfietsje is er 

continu sprake van het verstoren en herstellen van het evenwicht= indifferent evenwicht. Op een 

driewieler is dit uitgesloten. Een driewieler of fietsje met zijwieltjes kent een (te) groot steunvlak 

waardoor wij niets zelf hoeven te doen aan het behouden van evenwicht; dat wordt voor ons 

gedaan! 

Balans op de wip-wap. 

Ook een veel gebruikte oefenvorm. Vraag is echter; waar in de fietssport beweegt de grond t.o.v. 

de renner i.p.v. andersom? Dat laatste is eigenlijk altijd het geval. Behalve bij het rijden van een 

strandrace of veldrit in de modder. 

Goede oefenvormen voor balans zijn: 

 Door het zand 

 Met 1 hand rijden 

 Met 1 been rijden 

 Bovenstaand in combinatie met hoge en lage snelheid. 

 Bovenstaand in twee- en meertallen. 

2 Door de groep heen naar voren rijden 

Oefendoel; door de groep (naar voren) rijden. 

Meestal schuiven we echter naar voren door mee te gaan met  ‘de schuivende panelen’ of we 

rijden buitenlangs de groep om naar voren. Veel minder vaak rijden we dwars door de groep 

letterlijk slalommend heen naar voren. Sterker nog; letterlijk slalommend om elke renner die we 
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op onze weg naar voren tegenkomen is praktisch niet realiseerbaar en zal door het peloton 

absoluut als ongewenst rijgedrag worden bestempeld. 

Vergelijking van de kenmerken: 

De slalom met  pylonen.  Rijden door de groep. 

1 - Vaste opstelling obstakels Variatie in de formatie van obstakels 

2 - Dicht bij de grond/laag  Tussen de 1.50 en 2 meter hoogte (ooghoogte) 

3 - Beweegt niet   Beweegt, dus dynamisch 

Op het eerste gezicht dus heel weinig of geen overeenkomsten. 

Methodisch gezien zou de slalom eventueel  wel helemaal aan het begin van de opbouw staan. 

Overigens bestaat er geen olympisch onderdeel slalom rijden op de fiets. Wel in het skiën.  

 

Deze oefenvorm mist dus authenticiteit en lijkt niet op de eigenlijke situatie! Belangrijk bij het 

rijden door de groep is het zogenaamde perifere waarnemingsvermogen (datgene wat we uit 

onze ooghoeken waarnemen; ontlenen  en aan onze snelheid, horen en voelen aan rijwind, 

wegdek etc.). Zo weet een geoefend renner zonder te kijken hoe dicht hij op een wiel kan rijden. 

Die onderlinge afstanden zijn hem inmiddels bekend/geautomatiseerd. 

Goede oefenvormen zijn dan: 

 In 2-tallen een rondje om elkaar rijden met de neuzen continu voorwaarts 

 In 3 tallen een 8-tje om elkaar rijden met de neuzen continu voorwaarts 

 Met 2 of 3 tallen van achter naar voor rijden in een treintje 

 Tussen twee rijen renners middendoor naar voren rijden. 

 En een moeilijke; individueel of in tweetallen naast elkaar achterwaarts terug laten zakken 

tot achter in de groep. 

Deze vormen herbergen de authentieke essentials die je ook in de wedstrijdsport/eindvorm 

terugziet. 

3 Bochtentechniek/kijken 

Een regulier uitgezette slalom kent geen bochten; we rijden rechtdoor en veranderen iets van 

richting af en toe. Er is sprake van een bocht (richtingsverandering) wanneer er even niet getrapt 

(gestuwd) kan worden en de snelheid afneemt. Dat is het geval in een afdalende en vlakke bocht. 

We kunnen de slalompylonen “versprongen” plaatsen; dan kun je inderdaad niet trappen als je 

een pylon rondt. Echter de snelheid kan niet hoog zijn, terwijl een zo hoog mogelijke snelheid bij 

het aanleren van een bochtentechniek essentieel is (stabiel evenwicht).  
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Methodisch gezien is een slalom een van de eindvormen. We starten met het aanleren in een 

enkelvoudige bocht rechts (of links), dan links (of rechts) en dan pas in combinatie met elkaar en 

als laatste bochten links en rechts in serie achter elkaar. Het is dus een van de meeste moeilijke 

oefensituaties (oefenarrangementen) als het gaat om het aanleren en verbeteren van een 

technisch goede bocht. 

Door de bocht kijken gaat niet in een slalom; je kijkt voor je naar de eerste volgende pylon(nen). 

Je ziet ook dat een slalom zonder instructie met de handen op het stuur wordt gereden; je creëert 

dan meer (over-)zicht. Maar we willen natuurlijk diep zitten voor een zo klein mogelijk frontaal 

oppervlak. 

 

Een goed uitgezette slalom zou dus versprongen moeten staan en de pylonen ver uit elkaar om 

een hoge snelheid te kunnen houden. 

We moeten ons wel realiseren, dat deze oefenvorm methodisch gezien erg moeilijk is en niet 

geschikt voor beginners. We kunnen ons ook afvragen of we niet juist de verkeerde zaken 

aanleren in de slalom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is geschreven door Michel Schoenmaker, docent bij de KNWU- Wielertraineropleidingen. 


