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Coördinatie 

In feite  heeft de “C” van de CLUKS te maken met techniek.  Coördinatie vormt binnen de 

wielersport een belangrijke  basis voor alle fiets(-deel-)bewegingen. Coördinatie is de 

samenwerking tussen het CZS (centrale zenuwstelsel) zintuigen en spieren.  

Renners kunnen oneindig blijven werken aan hun techniek. Dit geldt zeker voor baanrenners. 

Uiteraard is er bij beginners veel winst te behalen. Bij goed getrainde toppers/professionals 

werken we nog slechts aan details, het (trainingsleer-)principe van de verminderde 

meeropbrengst is hier van toepassing. Echter deze details resulteren in seconden winst of zelfs 

minder. Je kunt hierdoor echter wel de wedstrijd of etappe winnen! 

 “Coördinatie is het vermogen om door nauwe samenwerking tussen zenuwstelsel, zintuigen en 

spieren motorische acties (fietsbewegingen) economisch/efficiënt en nauwkeurig uit te voeren.” 

Een goed gecoördineerde beweging is getimed en kent geen of nauwelijks bij- bewegingen 

(schuiven op het zadel, pompen met de armen, schokkerig rijden).  

Een goede coördinatie/techniek is van belang in verrassingssituaties . Een overstekende hond, 

valpartij, putdeksel, manoeuvre van de renner voor je e.d. Maar ook in spannende situaties zoals 

in het peloton een smalle bocht door rijden, afdalen of een eindsprint. 

Gecoördineerd bewegen doen we op basis van zintuiglijke waarneming die wordt verwerkt in de 

hersenschors (cortex)  De ontwikkeling van dit systeem is deels door rijping genetisch 

vastgelegd. We kunnen dit proces wel beïnvloeden; volgens het KNWU Wielerplan bij meisjes in 

de periode  tussen 8 en 11 jaar, bij jongens tussen 9 en 12 jaar. De mate van trainbaarheid van 

dit proces is niet voor iedere renner gelijk. 

 

 

Coördinatie en vermoeidheid gaan trouwens niet samen. Kijk maar eens hoe schokkerig een 

tijdrijder aan het eind kan fietsen of hoe houterig we de laatste meters klimmen. Aan het einde 

van de wedstrijd zien we de veldrijder ook zijn meeste fouten maken (stuurfouten, struikelen, mis 

schakelen etc).  

http://kennis.knwu.nl/wielerplan
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Evenwicht 

Evenwicht is naast visuele (oog) en auditieve (oor) waarneming een belangrijk zintuig bij het 

wielrennen. 

Ons combinatiezwaartepunt moet binnen het grondvlak vallen. Dit is tussen de raakpunten met 

de ondergrond van voor- en achterwiel. Een hele dunne lijn dus in feite. Het grondvlak noemen 

we ook wel steunvlak. 

Er zijn 3 zwaartepunten te onderscheiden; 

a) Lichaamszwaartepunt van de renner; LZP 

b) Zwaartepunt van de fiets: FZP 

c) Combinatiezwaartepunt van fiets+ renner samen: CZP 

Als we zijwaarts hellen op de fiets neigen we om te vallen. We sturen dus “bij”; we handhaven  

automatisch ons evenwicht. De hersenen ontvangen namelijk prikkels van het evenwichtsorgaan, 

en de andere zintuigen waaronder ook die in gewrichten spieren pezen en huid. Het rijden van 

een slalom om pylonen is hier een mooi voorbeeld van. 

Tijdens een klim pareert een renner een demarrage. 

Hij zet aan, gaat zitten (of blijft staan) en schakelt waarbij hij even de druk van de pedalen moet 

halen, hij schat de afstand in en moet nogmaals aanzetten en toch nog een keer schakelen en 

herhaalt de vorige actie. Tegelijkertijd ontwijkt hij publiek en schat de afstand en snelheid in. 

Bedenk je eens hoe druk het zenuwstelsel het bij deze actie heeft om alle zintuiglijke 

waarnemingen te verwerken in foutloos handelen/rijden. 

Een veldrijder demarreert vlak voor een plankhindernis of trap in het parcours. Hij zet aan, gaat 

zitten (of blijft staan) en schakelt iets bij waarbij hij even de druk van de pedalen moet halen, hij 

schat de afstand in en moet vlak voor de hindernis weer iets terug schakelen, het moment van 

afstappen timen op basis van zijn snelheid en afstand tot deze hindernis, hij peilt  zijn mate van 

vermoeidheid en ook de terreinomstandigheden, hij kiest het juiste spoor voor zo min mogelijk 

rolweerstand; je zou zeggen dat de hersenen het hier nog veel drukker hebben. 

Het evenwichtsorgaan zit in het oor. Het bestaat uit drie buisjes in de drie richtingen/dimensies 

gevuld met vloeistof. Bij elke beweging stroomt de vloeistof en dit wordt door de hersenen  

waargenomen. 
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Ook de ogen zijn een belangrijk zintuig bij het fietsen. Probeer maar eens 20 meter geblinddoekt 

te slalommen alleen mondeling gecoached door de trainer of andere renner. 

Evenwicht is onlosmakelijk verbonden aan snelheid. Op snelheid in een afdaling ben je stabieler 

dan tijdens de surplace op de baan. 

Angst en coördinatie. 

Een onderschatte factor in het wielrennen.  Zo kennen we:  

 Angst om kort op het wiel te rijden; 

 Angst om tussen de wielen te rijden; 

 Angst voor een onverwachte manoeuvre in de sprint; 

 Angst voor snelheid in de afdaling; 

 Angst om op snelheid in het peloton de (smalle) bocht in te gaan; 

 Angst om voor de eerste keer het hout van de baan op te rijden; 

 Angst om te vallen; 

 Angst om weg te glijden (driften) in de bocht; 

 Angst voor gladheid bij regen; 

 Etc. 

Stuk voor stuk herkenbare beginnerssituaties die erg veel onnodige extra energie kosten. 

Een natuurlijke reactie op deze situaties is de snelheid verlagen, stoppen met trappen (stuwen) 

en rechtop gaan zitten (lees; zwaartepunt verhogen i.p.v. laag houden en het frontale vlak 

vergroten in plaats van klein houden).  

Dit alles terwijl het omgekeerde (snelheid hoog houden en laag in de beugel blijven) juist meer 

stabiliteit en balans geeft. Er komen klungelige handelingen in beeld en je verliest snelheid, 

aansluiting, positie, vertrouwen etc. De automatische piloot lijkt uitgeschakeld te worden. 

Adrenaline omdat je schrikt of het spannend vindt, werkt verder ook nog eens 

verlammend/verdovend.  

Een dergelijk bewegingsbeeld herkennen de hersenen niet en er zal onhandiger gestuurd, 

geschakeld, aangezet worden. 
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Angst kan verlammend werken. Na een val zien we soms renners stapvoets verder rijden. Soms 

wil de jeugdrenner überhaupt niet meer opstappen. 

 

De valervaring beïnvloedt het zelfvertrouwen negatief, we onthouden een verkeerd beeld. Dit 

beeld willen we niet onthouden en automatiseren (Dit is een mooi voorbeeld van een 

trainingsitem in het sociaal-affectief trainingsdomein). We kunnen dit overigens binnen het 

trainingsdomein techniek heel goed te lijf gaan door aan valtrainingen te doen. Hiervoor zijn 

diverse technieken aan te leren zodat we reflexmatig kunnen regeren op een val. Het zelfde 

systeem eigenlijk als het herstellen van het evenwicht zoals hierboven beschreven. 

Dit is ook de reden waarom het goed is, indien fysiek mogelijk, om na een val direct weer op te 

stappen en positievere ervaringen op te doen. Dit naast het argument om bijvoorbeeld 

spierstijfheid en lokale zwellingen wat tegen te gaan. 

Te veel negatieve ervaringen, vallen, lossen etc. verminderen het zelfvertrouwen. Bewegen gaat 

verkrampter. Er worden verkeerde of onnodige bij bewegingen gemaakt (kost extra energie) en 

men zal ook minder ontvankelijk zijn voor instructie. 

Dit pleit ervoor om jonge renners niet te vroeg in teveel wedstrijdsituaties te brengen. Laat ze 

vooral zelfvertrouwen opbouwen door steeds kleine succesjes te boeken in plaats van er steeds 

afgereden te worden of telkens weer bij en achter een valpartij te zitten. Versleutel het 

competitie-element op een andere manier in jouw training. Overigens is het rijden van veel 

wedstrijden een te vroege eenzijdige belasting. 

Na verloop van tijd zal angst overgaan in “gezonde spanning of uitdaging” zodra deze 

handelingen meer geautomatiseerd worden uitgevoerd en de hersenen steeds meer juiste 

plaatjes van de beweging opslaan als bewegingsreferentie. Dat geldt ook voor uitwijkmanoeuvres 

e.d. 

Als we ouder worden vermindert de coördinatie steeds meer. Een veteranen 40+ koers wordt 

meer behoudend en “op zeker” gereden. Een ideale leeromgeving voor beginners dus! Wel eens 

aan gedacht? Een nieuwelingenkoers of aan de andere kant een 60+ veteranenkoers zal echter 

te veel schichtig rijgedrag laten zien wat juist weer geen goede opleidingssituatie voor jeugd is. 

Bij de nieuwelingen door roekeloos (ongeschoold en onervaren) rijgedrag en bij de 60+ers door 

minder gecoördineerd rijgedrag. 

 

Algemene coördinatie 

Algemene coördinatie is het resultaat van al de bewegingservaring (dus niet alleen maar fietsen) 

die de renner in zijn hele leven in allerlei sportsituaties heeft opgedaan. 

Oog-hand-coördinatie vormt een algemene basis voor de basketballer en tennisser. Voet-oog-
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coördinatie voor de voetballer en evenwicht-oog-coördinatie is weer belangrijk voor de 

wielrenner. 

Uit onderzoek is gebleken dat een goed en breed geschoolde algemene coördinatie de basis 

vormt voor een goede sport-specifieke coördinatie. Dit pleit er voor renners niet te jong te 

gespecialiseerd te laten trainen c.q. wedstrijden te laten rijden. 

Wanneer jonge renners  door veelzijdige bewegingservaring het samenspel tussen zenuwstelsel-

spier en zintuig leren samenwerken ontwikkelen ze een zogenaamd goed ”sensomotorisch” 

leervermogen. 

Op basis van een goed ontwikkeld sensomotorisch leervermogen wordt je behendig en ben je 

later veel beter in staat om te gaan met verschillende en ook plotselinge situaties. We noemen 

die renners alleskunners. Marianne Vos is hiervan een voorbeeld. Een dergelijke renster maakt 

de discipline en de omstandigheden niet veel uit. Omdat pistiers zoveel diverse onderdelen 

beoefenen zijn zij ook veel vaardiger op de weg. (Wiggins) Dat geldt ook voor veldrijders (Lars 

Boom) of mountainbikers (Cadel Evans). Ook zij kwamen veel meer verschillende 

bewegingssituaties tegen. 

De meest ouders en trainers onderschatten de vorming van een brede veelzijdige motoriek en 

coördinatie van hun pupillen/kinderen en kiezen veel te vroeg voor  de specifieke sportvorm c.q. 

wedstrijd. Aangepaste spel- en wedstrijdvormen op bijvoorbeeld prognosebasis en relatieve- en 

persoonlijke prestatiebasis hebben de voorkeur. De fases ‘Fundamentals’ en ‘Learn to train’ van 

het KNWU Wielerplan spreken hier ook van. 

Fietscoördinatie 

Sporttechnische vaardigheden leer je door techniektraining. Bij een goede techniek bespaar je 

energie, maak je geen bijbewegingen, voer je die niet verkrampt uit. Hierdoor ontstaat vaak het 

grote verschil tussen de toppers en de mindere goden. 

Het niveau van de bewegingscoördinatie kunnen we dus verbeteren met techniektraining. 

Techniektrainingen leiden uiteindelijk tot ingesleten geautomatiseerde efficiënte 

bewegingspatronen. 

De opbouw van techniektrainingen ziet er als volgt uit: 

a) Aanleren; 

b) Verbeteren; 

c) Toepassen; 

d) Automatiseren en perfectioneren. 

 

Er bestaan genetisch bepaalde verschillen (aanleg) in de capaciteit van renners onderling om 

een stuk specifieke senso-motoriek te ontwikkelen. Zo hebben duursporters vaak ook een veel 

http://kennis.knwu.nl/wielerplan
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minder bal- turn- of zwemgevoel. 

Renners oorspronkelijk uit andere takken van sport of fietsdisciplines zijn vaak herkenbaar aan 

een perfecte techniek; Lance Armstrong (triatlon) Cadel Evans (ATB) , Wiggins (baan). Verder is 

een allround scholing op weg baan veld en bmx-baan de ideale. Maar liefst ook buiten de 

fietssport! 

Zonder de andere vier bewegingseigenschappen van de CLUKS is coördinatie niet mogelijk. 

Coördinatie en techniek zijn alleen te verbeteren als we ook de andere vier fysieke 

basiseigenschappen verbeteren (Kracht, snelheid, lenigheid en uithoudingsvermogen). 

Een achterover gekanteld bekken wat doodstil in het zadel gefixeerd en gedrukt wordt  tijdens de 

tijdrit, kan alleen worden uitgevoerd dankzij een behoorlijk stuk statische kracht in rug- en 

bekkenmusculatuur. Core stability is hiervoor een mooie training. 

Een sterke vastberaden greep van de handen en steun/fixatie van de onderarmenarmen (al dan 

liggend op) het tijdritstuur vinden plaats dank zij een sterk gefixeerde schoudergordel. 

 

Het zenuwstelsel 

Het zenuwstelsel speelt de cruciale rol bij techniektraining. We kennen coördinatie binnen in de 

spier (intramusculaire coördinatie) en coördinatie tussen diverse spieren (intermusculaire 

coördinatie). 

Het CZS (centrale zenuw stelsel) coördineert het afwisselende activeren van de spieren aan de 

voor- en achterkant van de benen tijdens bijvoorbeeld de trapbeweging. 

Zenuwstelsel: 

 Centraal zenuwstelsel (czs) 

o Grote hersenen 

o Kleine hersenen 

o Hersenstam 

o Ruggenmerg 

 Perifere zenuwstelsel (de zenuwbanen): 

 Onwillekeurig zenuwstelsel 

o Sympathische zenuwstelsel 

o Parasympatische zenuwstelsel 

Bij coördinatie werken zintuigen, zenuwstelsel en spieren nauw samen; samen vormen deze drie 

de neuromusculaire of sensomotorische eenheid. De zintuigen ogen en evenwichtsorgaan 

nemen vooraf, tijdens en na de beweging info  waar.  Het CZS verwerkt deze info van de 

zintuigen en stuurt vervolgens opdrachten naar de spieren/spiergroepen. 
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Voordat we beginnen met een beweging maken de hersenen een plan. De motorische schors 

van de grote hersenen als regelcentrum verstrekt de bewegingsopdrachten. Om alle bewegingen 

bij elkaar te passen hebben we de kleine hersenen nodig. 

De sensomotorische eenheid wordt hechter en beter naarmate we de beweging herhalen.  

Techniek is ook vooral een kwestie van veel doen en herhalen. Specialisten zullen dit dan ook 

doen; eindeloos herhalen en perfectioneren.  

Hoe groter de informatie/bewegingservaringen zijn van een bepaalde techniek hoe sneller en 

accurater een  renner kan reageren op zich veranderende bewegingssituaties. Zo kunnen 

topsprinters in het hectisch geweld van de laatst 200 meter allerlei onverwacht zaken opvangen 

en er naar handelen. Voor de leek ziet het er gevaarlijk uit, voor de renner is het een min of meer 

vertrouwde situatie. Er speelt zich hier voor de hersenen een min of meer bekend en getraind 

plan af. 

Het CZS bestaat uit de grote hersenen, kleine hersenen, hersenstam en ruggenmerg. Voor een 

juiste bewegingsuitvoering hebben de hersenen ongeveer 100.000.000.000 zenuwcellen 

(neuronen) beschikbaar. Als voorbeeld zijn er bij het opschakelen tijdens de demarrage 

1.000.000 neuronen met elkaar verbonden. Bij mis schakelen zijn er bijvoorbeeld 20.000 

neuronen verkeerd en 30.000 neuronen niet met elkaar geschakeld. Voor een perfecte uitvoering 

moeten en dus nieuwe schakelingen worden gemaakt en verkeerde schakelingen worden 

verbroken. 

De coördinatie van dit  schakelen en demarreren verbetert geleidelijk als we de diverse signalen 

in de grote hersenen (primaire hersenschors) kunnen verwerken.  

Je begrijpt nu, dat je met rijden op een rollerbank of fietsergometer niet de perfecte techniek 

traint; we sluiten namelijk allerlei specifieke zaken uit als; lucht (-wrijvings) weerstand, rol- of 

schuifwrijving, evenwicht,  middelpuntzoekende kracht etc. En last but nor least; wij gaan niet 

over de grond, maar de grond gaat onder ons door. Het rijden op de rollerbank heeft dus vooral 

een fysieke functie; opwarmen. We betrekken immers niet alle benodigde neuronenschakelingen. 

De visuele zintuigen (ogen) informeren over het bewegen van ons eigen lichaam maar ook van 

bewegingen om ons heen. Zo schatten we de afstand van een dicht te rijden gat in. We 

gebruiken hier onze visuele hersenschors. 

 

De akoestische zintuigen (oren) informeren ons over geluiden om ons heen. Zo hoor je iemand 

achter je schakelen of de ploegleider in de speaker achter je , de microfonist of de snelheid 

waarmee je het geluid van publiek passeert. Maar je hoort ook of je zelf goed schakelt. We 

verwerken auditieve informatie in de akoestische hersenschors. 



 

   Het belang van techniek in het wielrennen 10 

De houdingsreceptoren geven informatie over de houding van armen, romp en benen maar ook 

over de krachten die op deze houdingen van invloed zijn zoals centrifugale kracht tijdens het 

rijden van een bocht. Zo duiken we naar beneden als we de bocht insturen 

(Lichaamszwaartepunt verlagen) of druk op het buitenpedaal vergroten.  

Maar gek genoeg draaien veel renners hun binnenste knie naar binnen /van het frame af. Dit 

terwijl de snelheid op een vlakke bocht als gevolg van weerstanden (rol, lucht, mechanische) 

afneemt. Zo wordt een instabielere toestand gecreëerd.  

Een renner in de afdaling daarentegen zal zijn knie wel willen uitsteken in de binnenbocht omdat 

de snelheid in deze bocht geneigd is op te lopen. (Eerste wet van Newton; een lichaam is 

geneigd te volharden in zijn toestand; snelheid en richting). 

 

Gevoelszintuigen informeren ons over dingen die we aanraken. Het zadel, stuur de pedalen. Als 

we ongemerkt naar voren schuiven op het zadel zullen er snelle motorisch correcties 

plaatsvinden zodat we weer in de juiste zit komen. Op een klinkerparcours zullen de 

onderarmspieren meer aanspannen om goede grip op de stuurbeugel te houden. 

 

Evenwichtszintuigen informeren ons over de stand van het hoofd, over de richting waarin het 

zich verplaatst en de versnellingen ervan.  

Bij het dansen op de pedalen moeten we evenwicht herstellen als we weer op de andere pedaal 

gaan staan of juist verstoren als we op de andere pedaal overstappen. Dit geldt ook over de 

handen op het stuur. Overigens vindt dit complex plaats. Als de benen rechterevenwicht creëren  

(duwen), doen de rechterhanden dat ook (trekken). Dit dient vloeiend in elkaar over te gaan om 

een slingerende rijlijn te voorkomen want dat zijn extra onnodige centimeters . Per pedaalslag 

wellicht niet veel; maar tijdens een 18km klim vele meters. Dit speelt ook op diverse 

baanonderdelen. Van de zwarte lijn op de baan afwijken zijn extra centimeters en kosten tijd. 

Met weer een ander deel van de hersenschors herkennen we de situatie waarin we bewegen; 

zoals het peloton,  de voorrijauto, het parcours de afzetting de jurywagen. Via weer een ander 

gedeelte vertalen we instructies van de trainer, jury /speaker of ploegleider in handelen. 

Bij het uitvoeren van bewegingen is de samenwerking tussen grote en kleine hersenen 

essentieel. De kleine hersenen zorgen voor het finetunen, de details waardoor we diverse 

bewegingen en handelingen tegelijkertijd kunnen uitvoeren. Zoals gaan staan, aanzetten, 

schakelen en demarreren. 

 

De hersenstam (thalamus) zorgt voor een hogere lichaamstemperatuur, verhoogde bloeddruk, 

verlaagde darmactiviteit, juiste spiertonus en verlaagde seksuele activiteit. De hypothalamus 

zorgt dat de hypofyse hormonen gaat afscheiden die van belang zijn voor de stofwisseling 

(energieleverantie) en prikkeloverdracht van zenuw op spier en terug. 
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Het ruggenmerg voert reflexen uit zonder tussenkomst van de hersenen. Wanneer je de poot 

van een dranghek raakt, de rand van een putdeksel, het stuur van de renner naast je of het 

achterwiel van je voorganger, reageer en corrigeer je bliksemsnel. 

Het onwillekeurige zenuwstelsel regelt allerlei essentiële zaken die we niet  of nauwelijks met 

onze wil kunnen beïnvloeden zoals hartslag, ademhaling. 

Leeftijdsspecifieke techniektrainingsregels 

Tussen de 7-10 jaar leren we het snelst en makkelijkst nieuwe bewegingen aan. Dit ligt in fase 1 

en 2 van het KNWU Wielerplan. CZS en zintuigen ontwikkelen zich door rijping heel snel op deze 

leeftijd. Op deze leeftijd leer je ook makkelijk complexere bewegingen. Later neemt dit vermogen 

af en kost het meer inspanningen om iets nieuws aan te leren of te verbeteren. Jonge kinderen 

leren eerst hun centrale motoriek, die dicht bij het zwaartepunt ligt, te ontdekken. Grove 

bewegingen in 1 bewegingsvlak of om 1 bewegingsas. Zoals lopen of koprollen. Later komt 

bijvoorbeeld de samengestelde rugslag of borstcrawl. De schoolslag, wat een samengestelde 

beweging is in meerdere vlakken om meerdere assen, of fietsen, waarbij evenwicht een grote rol 

speelt, ontwikkelen zich pas later. We kunnen veel aanleren en al een beetje verbeteren. 

Een loopfietsje is mijns inzien perfect om dit specifieke (indifferente) evenwicht aan te leren. Op 

een driewieler ontnemen we het kind dit; hierop leer je dus ook niet fietsen. 

Zo kan “loopfietsen” in wielertechniektrainingen ook een bewust gekozen en geschikte oefenvorm 

zijn. 

Na de centrale (dichtbij LZP) motoriek komt de fijnere (perifere) motoriek. We gaan details 

beheersen zoals schakelen met een voor- en achterderailleur. We leren toe te passen en gaan 

bewegingen automatiseren. We kunnen ze ook steeds meer met kracht of snelheid of onder 

vermoeidheid uit te voeren. 

Aan het eind van deze fase ben je ook in staan om complexe bewegingen met details uit te 

voeren zoals staand klimmend schakelen. 

Biomechanica 

Hiervoor  zagen we hoe belangrijk coördinatie en techniektraining zijn voor de jeugdrenner. Het 

zenuwstelsel moet bij de fietsbeweging(-en) ook nog rekening houden met de invloeden door 

natuurkundige verschijnselen. Zo train je niet specifiek genoeg op een hometrainer; hier zijn 

namelijk tal van dit soort zaken uitgesloten. We trainen hier een  ander soort beweging. 

Een tijdrijder zal een groot inwendig vermogen moeten kunnen ontwikkelen. Daarnaast /dus moet 

hij de strijd aangaan met uitwendige krachten. 

http://kennis.knwu.nl/wielerplan
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We onderscheiden: 

 Rolweerstand die ontstaat door het contact tussen de banden en wegdek; 

 Luchtweerstand; met ons  totale frontale oppervlak moeten we de lucht opzij duwen. Dit 

kost op het vlakke het grootst gedeelte van het inwendige vermogen; 

 Zwaartekracht wat vooral bij het klimmen een rol speelt; 

 Mechanische weerstand van draaiende onderdelen; ketting, lagers, tandwielen; 

 De eerste wet van Newton; de wet van de massatraagheid; 

 Centifugaalkracht; 

 De hefboomwerking; 

 De impulswet; 

 Etc. 

Zwaartekracht 

De zwaartekracht trekt alle dingen en lichamen, dus ook dat van een renner, naar het centrum 

van de aarde. Zwaartekracht is : 

 De aantrekkingskracht van de aarde. 

 Wordt uitgedrukt in  massa (Newton) ook wel “gewicht”  genoemd. 

 10 N(ewton) = 1 kg. 

 Symbool ; Fz 

 Het centrum van de massa (lichaam) = het zwaartepunt; LZP. 

Normaalkracht 

Elk voorwerp op aarde ondervindt dus van de aarde een aantrekkende kracht. Dit geldt dan ook 

voor een fiets + fietser (= fietscombi)  die op de weg staat of rijdt.  

Toch is de fietscombi in rust. Dus moet op de fietscombi nog een tweede kracht werken die de 

werking van de zwaartekracht opheft. Blijkbaar is het wegdek in staat een kracht uit te oefenen 

op de fietscombi. 

Bij het op het wegdek plaatsen van de combi gebeurt namelijk het volgende: 

Doordat de aarde aan de fietscombi blijft trekken, wordt de fietscombi  als het ware tegen het 

wegdek aan gedrukt. Hierdoor gaan fietscombi en wegdek  'elkaar beïnvloeden', dat wil zeggen, 

de fietscombi gaat een kracht  uitoefenen op het wegdek, en het wegdek gaat tegelijkertijd een 

(even grote) kracht uitoefenen op de fietscombi.  
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Het zwaartepunt van een lichaam is een denkbeeldig punt waarop alle krachten aangrijpen die op 

het lichaam werken. Bij renners noemen we dat het  LZP (lichaamszwaartepunt). Echter ook de 

fiets als ding heeft een zwaartepunt. Dit noemen we het FZP (fiets zwaartepunt). Je begrijpt dat 

een renner op zijn fiets (de fietscombi) dus ook de combinatie kent het CZP 

(combinatiezwaartepunt). 

De zwaartelijn is een denkbeeldige lijn die vertrekt uit het zwaartepunt loodrecht naar beneden tot 

aan het wegdek. Hoe langer deze lijn is / hoe hoger hij vertrekt, des te hoger is het massagetal 

(gewicht). Onder in de beugel hoef je dus minder zwaartekracht te overwinnen dan met de 

handen op het stuur. In de bocht is deze lijn korter dan op het rechte stuk. 

Met ons lichaam kunnen we bewegen en houdingen aannemen door onze lichaamsdelen anders 

t.o.v. elkaar te positioneren/groeperen. Als we onder in de beugel gaan rijden brengen we het 

LZP dus ook CZP dichter bij het wegdek dus neemt de stabiliteit toe en ondergaan we minder 

zwaartekracht. 

Van de fiets zelf kunnen we het zwaartepunt nauwelijks/moeilijker beïnvloeden.  

a) Als we sturen bij lage snelheid brengen we het CZP iets zijwaarts, maar het blijft  in het  

grondvlak (= de lijn tussen het raakvlak van de voor-resp. achterband op het wegdek) . 

b) Als we de fiets de bocht in kantelen (platleggen) brengen we het CZP dichter bij het 

wegdek maar niet dichter bij  het grondvlak. Die afstand blijft namelijk gelijk. We creëren 

zo dus niet meer stabiliteit. We hoeven in deze houding alleen minder zwaartekracht te 

overwinnen en we voorkomen , dat de fiets door de middelpuntvliedende kracht de bocht 

uit wordt geslingerd. 

 

Natuurlijk; als je je fiets op de weg neerlegt is het FZP heel dicht bij het wegdek en zal 

ook in het grondvlak blijven. Dit grondvlak wordt dan immers gevormd door onderkant 

voorwiel, beugel, zadel en onderkant achterwiel= een heel groot steunvlak. Echter in deze 

opstelling fietsen we niet.. 

 

Omdat wij met snelheid de bocht inrijden zorgt de centrifugale kracht ervoor dat de (met 

name voor-)wieldruk toeneemt en de fiets in een schuine positie kan blijven. 

 

http://www.google.nl/imgres?start=109&um=1&hl=nl&sa=N&rls=com.microsoft:nl:IE-SearchBox&rlz=1I7ADFA_nlNL451&biw=1280&bih=572&tbm=isch&tbnid=LixTk8PQ6y1UQM:&imgrefurl=http://www.natuurkunde.nl/artikelen/view.do?supportId=904274&docid=lIP5wVQEEGwoKM&imgurl=http://www.natuurkunde.nl/servlet/supportBinaryFiles?referenceId=1&supportId=904274&w=342&h=270&ei=MB8pUI_YEsfhtQaDvIDoAg&zoom=1&iact=hc&vpx=762&vpy=254&dur=235&hovh=199&hovw=253&tx=122&ty=123&sig=108439871051966893081&page=5&tbnh=131&tbnw=166&ndsp=25&ved=1t:429,r:5,s:109,i:113
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Het is technisch gesproken dus gunstig om een bocht onder in de beugel te rijden (lees ; 

het CZP verlagen.) 

Overigens hebben de moderne frames met aflopende bovenbuis wel degelijk een lager 

FZP, deze modellen zijn dus aan te raden voor beginners. 

Het zwaartepunt ligt soms precies in het midden van het lichaamsvolume  = middelpunt, zoals bij 

een bal of een fietswiel. 

 

Het middelpunt is het centrum van het volume van ons lichaam. 

Bij mensen ligt het middelpunt ongeveer achter de navel terwijl jet LZP zich midden in de 

bekkenregio bevindt. Bij dames liggen het LZP en middelpunt lager dan bij mannen. 

 

Elk lichaamsdeel op zich heeft ook weer een deel-zwaartepunt. De groepering van alle 

deelzwaartepunten vormen het centrale LZP.  

We kunnen het LZP denkbeeldig buiten het lichaam brengen. Als we staan en voorover buigen 

zal het LZP buiten het lichaam liggen. 

 

Vandaar ook dat oude mensen die kromgebogen voorover lopen een rollator nodig hebben om 

niet om te vallen. Je begrijpt dat het LZP van een renner in fietspositie zich ook buiten het 

lichaam bevindt. Hij staat niet maar zit nl. voorover gebogen. Het LZP bevindt zich dan ergens 

bij/vlak boven de bovenbuis van het frame. 
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Bij de bochtentechniek zullen we zien dat wanneer je de skitechniek toepast en je bovenlichaam  

net als bij een skibocht in een buiten-zij-waartse V-houding ( en een naar buiten getordeerde 

schouderas) op de fiets positioneert, treedt het LZP ook naar buiten (de bocht uit) dit geldt dan 

dus ook voor het CZP. 

Wanneer je het CZP a) lager brengt en b) meer loodrecht boven het grondvlak, zal de hoek van 

de middellijn groter zijn dan bij de klassieke houding door de bocht. Echter die weegt niet op 

tegen de stabiliteitswinst van de V-houding. We moeten in deze houding iets meer zwaartekracht 

overwinnen maar de winst aan stabiliteit compenseert dat ruimschoots. 

 

 

Je binnenste knie de bocht indrukken heeft dus een averechts effect en is dus geen goede 

techniek! Je verkleint hiermee immers de hoek van de middellijn vanuit het CZP t.o.v. het 

wegdek/ je grondvlak. 

Evenwicht 

Er is sprake van evenwicht wanneer: 

 De zwaartelijn (vector) vanuit het CZP binnen het grondvlak valt. 

Het grondvlak wordt bepaald door de steunvlakken die we kennen. Bij een renner is dat 

het raakvlak van het voor- en achterwiel met het wegdek en de denkbeeldige flinterdunne 

lijn daartussen. Eigenlijk is het grondvlak bij een renner een denkbeeldige smalle lijn. 

We kennen drie soorten evenwicht: 

1. Stabiel evenwicht, 

2. Labiel evenwicht, 

3. Indifferent evenwicht. 

We spreken van stabiel evenwicht wanneer: 

 Er sprake is van een groot grondvlak (dat hebben we dus niet op de fiets); 

 Als  het CZP laag ligt; 
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 Als de zwaartelijn middenin het grondvlak valt (wel op het rechte stuk maar niet in de 

bocht); 

 Als na verstoring van het evenwicht renner + fiets weer in oorspronkelijke situatie 

terugkeren (rechtdoor rijden); 

 Er sprake is van een redelijke snelheid van het lichaam/object = fiets + fietser. 

Labiel evenwicht hebben we op de fiets bij de surplace, start tijdrit (als we vastgehouden 

worden), met lage snelheid klimmen. 

We spreken van labiel evenwicht wanneer: 

 We een klein grondvlak kennen ; 

 Het CZP hoog ligt; 

 De zwaartelijn NIET middenin het grondvlak ligt, zoals in de bocht; 

 Als na verstoring van het evenwicht renner + fiets niet meer in de oorspronkelijke houding 

zouden terugkeren; 

 De snelheid van de massa laag is. 

We spreken van Indifferent evenwicht  als we in elke bewegingssituatie opnieuw (een nieuw) 

evenwicht hebben. Dit geldt dus vooral voor de klimmende renner. In de bochten is er sprake van 

een ander evenwicht dan op het rechte stuk. Dit is helemaal het geval bij dansen op de pedalen 

in de klim. Er is echter altijd sprake van een bepaald evenwicht. 

Hoe kunnen we het evenwicht vergroten en behouden? 

 Door naar grote grondvlakken te streven (slappe banden). Dit is bij de wielrenner geen 

optie! 

 Door het CZP zo laag mogelijk te houden en 

 Door de zwaartelijn zoveel mogelijk in het midden van het grondvlak te houden en 

 Door compensatiebewegingen te maken (lees; technieken toe te passen) om de 

zwaartelijn binnen het grondvlak te houden. (lees- V-houding bovenlichaam en binnenknie 

bij het frame houden). 

 Er een hoge massasnelheid op na te houden. 

Nog een compensatiebeweging die we in de bocht kunnen maken is de volgende: 

Wanneer we de benen stil hebben rusten we voornamelijk op zadel en stuur; hierdoor kennen we 

relatief hoog liggend LZP+CZP. Als we druk uitoefenen op de buitenpedaal zorgt koppelwerking 

ervoor dat de fiets niet onderuit schuift.  

 

Als we een stapje verder gaan en dusdanig veel druk op de buitenpedaal uitoefenen dat we een 

heel klein stukje (1 cm) uit het zadel komen worden we niet meer gedragen door het zadel (maar 

door stuur en buitenpedaal) en zal het LZP verlagen en dus ook het CZP. We duwen het zadel 

tegen de binnenkant dij van het buitenbeen. 
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Technisch gesproken spreken we dus van een juiste bochttechniek (vlakke asfaltbocht) bij de 

volgende bewegingsuitvoering: 

1. Onder in de beugel vasthouden;  

2. Romp sterk voorover buigen; 

3. Druk op buitenpedaal uitoefenen (koppelwerking); 

4. Licht (1 cm) uit het zadel komen; 

5. Zadel tegen de binnenkant  buitendijbeen duwen; 

6. Romp in V-positie en met de schouderas naar buiten neigen/torderen; 

7. Binnenknie tegen het frame/bovenbuis; 

8. Hoge (massa-)snelheid nastreven; 

9. De ideale lijn volgen; 

10. Drukverdeling over voor- resp.  achterwiel. 

Zie hier de technische basis aspecten van het rijden van een juiste vlakke asfalt bocht. Al deze 

aspecten en hun combinatie in diverse bochtsituatie zijn trainbaar; aan te leren, te verbeteren en 

te perfectioneren. En dan hebben we het nog alleen maar over de standaard bocht. Zo zijn alle 

houdingen en bewegingen die we uitvoeren in de diverse fietsdisciplines te trainen. Sprinten,  

klimmen, dalen, demarreren etc.  

De meeste compensatiebewegingen voeren we automatisch uit zonder het ons bewust te zijn. 

Het evenwichtszintuig registreert de mate van (on-) evenwicht en het CZS stuurt de 

compensatiebeweging en de kleine hersenen zorgen voor de coördinatie hiervan. Echter we 

hebben gezien dat we met een juiste bochtentechniek ook specifieke niet automatische 

compensatiebewegingen en houdingen kunnen aanleren en toepassen. 

Bovenstaande 10 punten zijn verwerkt in het analyseformulier (zie volgende pagina). 

 

 

 

 

 

 

 

Deze tekst is geschreven door Michel Schoenmaker, docent bij de KNWU-Wielertraineropleidingen. 
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ANALYSEFORMULIER Bochttechniek ( 90° vlak asfalt )

(1 = goed, 2 = voldoende, 3 = matig, 4 = onvoldoende, 5 = slecht)

Naam ……………………………….      Datum       ………………………....          

FASE 2

Onderdeel Observatievraag/punten 1 2 3 4 5
Hoofd 1 Hoofd is laag

2 Hoofd in nek / kin naar stuurpen

3 Binnenwang - "kijkt" door de bocht

4 Hoofd - blijft binnen sagitale vlak

Schouders 5 Transversale schouderas tordeert naar buiten

6 Transversale schouderas kantelt buiten 5-10° omlaag

7 Okselhoek 60-70°

Armen 8 Handen onder in de stuurbeugel

9 Handen in brede grip op de beugel

10 Ellebogen blijven binnen sagitale vlak

11 Ellebooghoek max 90°

Romp 12 Bovenrug horizontaal en parallel aan grondvlak

13 Lichaamshoek buitenwaarts ± 160 °

Bekken 14 Transversale heupas blijft in frontale vlak

15 Transversale heupas blijft 90° t.o.v bovenbuis

16 Schaam+zitbeen komen 1 cm uit zadel

Benen 17 Hoek buiten-bovenbeen romp 90°

18 Hoek binnen bovenbeen romp 40°

Knieën 19 Voering knieën binnen sagitale vlak (fase 1 en 3)

20 Binnenknie tegen bovenbuis

21 Binnenknie 80° gebogen 

22 Buitenknie 170 ° gestrekt

23 Buitenknie statische spanning/druk

Voeten 24 Buitenhak 5° onder horizontaal

25 Buitenhak druk 

26 Binnenhak geen druk

27 Voering enkels binnen sagitale vlak (fase 1,2  en 3)

Stuwen 28 Fase 1 zo lang mogelijk / timing

29 Fase 3 zo snel mogelijk / timing

Remmen 30 Fase 1 timing

31 Fase 1 voor resp/achter

Schakelen 32 Fase 1 timing, opschakelen

33 Fase 3 timing, afschakelen

Ideale lijn 34 Fase 1

35 Fase 2

36 Fase 3

Snelheid 37 Gemiddeld over fase 1,2 en 3

OPMERKINGEN

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Technisch gesproken spreken we van een juiste bochttechniek 

bij de volgende bewegingsuitvoering:

1.       Handen onder in de beugel plaatsen, (LZP verlagen)

2.       Romp sterk vooroverbuigen, (klein frontaal vlak)

3.       Druk op buitenpedaal uitoefenen, (koppelwerking)

4.       Licht (1 cm) uit het zadel komen, (LZP verlagen)

5.       Zadel tegen de binnenkant dij buitendijbeen duwen, (Koppelwerking)

6.       Romp in V-positie en met de schouderas naar buiten neigen/torderen,

7.       Binnenknie tegen het frame/bovenbuis.

8.       Hoge (massa-) snelheid nastreven.

9.       De ideale (snelste) lijn volgen. Dus buiten-midden-buiten.

10.   Drukverdeling over voor- resp.  achterwiel.

Deze punten zijn in bovenstaand analyseformulier verwerkt.

Uitgangspunt = er is sprake van een bocht zodra er in fae 2 ( in de bocht) niet meer gestuwd/getrapt kan worden

 


