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Inleiding 

“Het plannen van een wielertraining is als het plannen van treinreis” 

We plannen, voeren ons plan uit en evalueren het na afloop. Het voorbereiden, uitvoeren en 

evalueren van een training lijkt op het maken van een treinreis. 

Stel je zegt :”Ik ga straks met de trein”, is hetzelfde als wanneer je zegt :”Ik ga straks 

wielertraining geven”. 

Wat is je vertrekstation, via welke tussenstations en steden, perrons en op welke tijdstippen en 

met welke wacht- en overstap tijden verloopt jouw reis naar jouw eindbestemming? En hoe laat 

kom je daar dan aan? 

Zo is het ook bij een training: Wat is je vertrekpunt en via welke weg, welke methodiek, 

oefeningen, volgorde van bewegingsvormen/opdrachten etc. kom je uit op je doel? 

De vier didactische sleutel (basis-) vragen luiden dan ook: 

1. Waar kan ik van uit gaan? 

2. Wat wil ik bereiken? 

3. Hoe en wat ga ik dan doen? 

4. Heb ik mijn doel bereikt? 

De vraag is echter niet “Wat zal ik straks eens gaan doen?” (middel; didactische sleutelvraag 3) 

maar “Wat is de bedoeling?”(doel; didactische sleutelvraag 2). Wat wil ik bereiken? 

Een bekend uitgangspunt is, dat we de beginsituatie bepalen, vervolgens ons een doel stellen en 

daartussen dan een training(-splan) kunnen ophangen. 

Beginsituatie……>>……….via training/gedragsverandering……>>………trainingsdoel. 

Soorten trainingsdoelen 

Ook in de (wieler-)sportdidactiek spreken we over diverse doelstellingen. 

 Cognitieve doelen; 

 Sociaal affectieve doelen; 

 Motorisch technische doelen; 

 Motorisch conditionele doelen. 
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Focus op 1 domein 

Uiteraard kun je op al deze domeinen doelen formuleren; maar dan krijg je het erg druk. Daarom 

is het verstandiger simpel te kiezen voor 1 domein. De training speelt zich tenslotte ook af in een 

bepaalde periode en blok. 

 

Misverstand oplossen 

Soms zie je doelstellingen waarin 80% van de renners iets moeten kunnen of halen aan het eind 

van de training. Stel je voor dat je jouw kind naar zwemles brengt waar wordt verteld dat 80% de 

overkant haalt... Je kunt dit dus niet op deze manier beschrijven; maar wel zo; 80% is de 

basisgroep, 10% de herhalingsgroep en 10% de uitbreidingsgroep (BHU-model). Zo haalt iedere 

renner zijn/haar doel. 

Waarom zijn duidelijke trainingsdoelen nodig? 

Je streeft een gedragsverandering na van wat je renners nu niet kunnen naar wat je wilt dat ze 

na de wielertraining wel kunnen. 

Is er geen duidelijk trainingsdoel vooraf gesteld? Dan kan er geen bewuste keuze gemaakt  

worden voor de oefenvormen en hun volgorde, aanbiedingsvorm, methodiek en hulpmiddelen 

voor de training. 

Functies van trainingsdoelen 

1. Wat wil je bereiken? 

2. Nadenken over wat je wilt gaan doen; inhoud training wordt gestuurd door doelstelling! 

3. Optimaal leerresultaat, gewenste gedragsverandering wordt zoveel mogelijk 

benaderd/behaald. 

4. Richting geven aan de praktisch invulling van de training, je kiest de meest effectieve weg 

(oefeningen/organisatie/instructie etc.) 

5. Verantwoording naar ploegleiding, vereniging, bestuur en met name collega’s zoals een 

WT 3 aan de WT 2 of een WT 4 aan de ploegleiding/directie. 

6. Alleen een concreet geformuleerde doelstelling kan goed worden geëvalueerd en leidt dit 

tot het (bij-)stellen van nieuwe trainingsdoelen. 

Zo moet een WT 2 het LVF van een WT 3 moeiteloos kunnen lezen, interpreteren en uitvoeren 

zonder dat hij verhelderende vragen moet hoeven stellen aan de WT 3. 

De tweede didactische sleutelvraag luidt: ”Wat wil ik bereiken?” 
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Relatie doelstelling/beginsituatie 

Naarmate je de trainingsgroep, individuele renners, jezelf als trainer en de randvoorwaarden 

beter kent, kun je ook een meer aansluitend trainingsdoel bepalen. 

Je kunt alleen vaststellen wat je met de renner(s) wilt bereiken als je weet wat je vertrekpunt is. 

Dus zonder beginsituatie kun je geen concreet trainingsdoel stellen/gedragsverandering plannen. 

Anders zou je mogelijk een einddoel nastreven wat de renner al heeft of waar hij nog lang niet 

aan toe is. Je moet dus eerst bepalen wat de renner nog niet kan (weet of vertoont). Maar je wilt 

dat ook van de groep en jezelf als trainer weten. 

Hoe gedetailleerder de beginsituatie is geanalyseerd, hoe nauwkeuriger het trainingsdoel kan 

worden bepaald. 

Beginsituatie………>>………….via training/gedragsverandering……>>………trainingsdoel. 

Het formuleren van concrete trainingsdoelstellingen 

We kennen allemaal het begrip SMART. Dat geldt uiteraard ook voor de wielersport als het gaat 

om de middellange en lange termijndoelen. Het KNWU Wielerplan biedt per leeftijdsfase op 

macroniveau prima richtlijnen en houvast. 

Voor de korte termijn doelen (lees 1 training) gebruiken we WGOM. 

Uitgangspunt is dat de doelstelling waarneembaar, controleerbaar en evalueerbaar/meetbaar 

moet zijn. 

Stap 1: Wat 

WAT (inhoud): Om welke handeling, techniek, vaardigheid of welke specifieke conditie gaat het 

exact? Wat laat je de renner zien? 

Bij voorbeeld; Tijdrit, demarrage, sprint, start, bocht, klimtechniek, stuurtechniek snelkracht, lang 

uithoudingsvermogen, regels kennis etc. 

Een doelstelling in termen van :”Het verbeteren van de bochtentechniek” is dus nog veel te 

breed, algemeen en kent geen focus op een (deel-)aspect of een combinatie van twee of meer 

deelaspecten. Dit soort doelstelling zijn te ruim en niet te evalueren. Er moet immers sprake zijn 

van evalueerbare doelstellingen willen we de volgende training juist kunnen laten aansluiten en 

zorgden dat er sprake is van een optimaal leertraject. 

Bij stap 1 kiezen we voor a) het domein, b) het thema en c) het aspect(-en) (DTA) 

 

http://kennis.knwu.nl/wielerplan
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In onderstaande dia is dat: 

Domein Techniek 

Thema  Individuele tijdrit 5 km 

Aspect  1) gekanteld bekken 

  2) enkelen 

 

 

 

Nog wat voorbeelden: 

DOMEIN  THEMA  ASPECTEN 

Wielertechniek Bochten  - drukverdeling voor- resp.- achterwiel 

                                                                      - positionering CZP 

                                                                      - uit-torderen schouderas 

Wielerconditie  Kracht                         - explosieve kracht i.v.m. aanzetten 

( CLUKS)                                                       - snelkracht i.v.m. afsprinten 

Wielertactiek   Prognosticeren - in hoeveel tijd rijd ik een x gat dicht? 

(cognitie)                                                        - analyse 3 sterkste punten top 10 jouw cat. en 

                                                                        benoem jouw reacties op hen. 

      - wedstrijdregels, materiaal en kleding kennis 
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Sociaal affectief Empatisch vermogen - oog hebben voor in stand houden formatie 

(Mentaal)                                                            tijdrit 

                                                                      - regie accepteren in tijdrit 

                                                                      - motiverend rijden 

Stap 2: Gedrag 

Jouw renner moet na afloop iets kunnen; voordoen, uitleggen, demonstreren, uitvoeren en of 

toepassen. In ons geval meestal; “kunnen rijden”. 

Stap 3: Omstandigheden 

Onder welke voorwaarden en of omstandigheden moet de deelnemer de doelstelling kunnen 

realiseren? Bijvoorbeeld: in ruig terrein, op stijgend asfalt, bij regen, op klinkerparcours, in de 

groep/peloton, in tweetallen of individueel, op topsnelheid, in een trainingskoers etc. 

Stap 4: Minimale eis 

Het gaat hier om zowel de minimale kwalitatieve en kwantitatieve eis. Welke eis stellen we aan 

de renner als het gaat om de hoeveelheid/kwantiteit. Hoe vaak en of hoe lang moet de renner het 

gewenste gedrag vertonen; bijvoorbeeld; gedurende 10 km, of 5 minuten lang of gewoon 10 keer 

of 8 van de 10 keer juist uitgevoerd. 

Welke eis stellen we aan de renner als het gaat om de uitvoering/kwaliteit? Dit betekent:Hoe 

(goed) moet de renner het gewenste gedrag laten zien. Bijvoorbeeld; “….waarbij het beken 

achter de loodlijn van de trapas blijft” of “…..waarbij het bekken maximaal achterover gekanteld 

blijft” of “……waarbij de inspanning voor de renner binnen UHV zone 2 blijft”. 

Tot slot 

Het zal in het begin best lastig zijn en tijd kosten om tot goed geformuleerde trainingsdoelen te 

komen. Toch kun je als trainer veel plezieriger maar ook op hoger niveau uit de voeten wanneer 

je – zeker in het begin – vooral tijd besteedt aan het goed formuleren van jouw trainingsdoelen in 

plaats van aan de oefenstof.  Vraag je af “wat wil ik bereiken” in plaats van “wat zal ik eens gaan 

doen?’’ Dat repertoire creëer je op gegeven moment zelf. 

 

 

 

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


