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Inleiding 

We kunnen fietsbewegingen vanuit allerlei invalshoeken bekijken. Bijvoorbeeld vanuit een 

technisch perspectief: 

Conditioneel; hoe krachtig, snel of hoe lang kan de sporter de beweging/houding uitvoeren? 

Mentaal; hoe lang kan de sporter de beweging/houding op hoog conditioneel niveau volhouden 

en technisch zolang mogelijk juist blijven uitvoeren? 

Tactisch; Maakt de sporter de juiste keuze uit een breed arsenaal bewegingen en houdingen op 

het juiste moment? (versus bijvoorbeeld smijten met je krachten) 

Technisch; hoe efficiënt, met zo min mogelijk energie en zo hoog mogelijk resultaat, voert de 

sporter de beweging//houding uit? Hoe goed verloopt de samenwerking in de spier en tussen de 

spieren en hersenen? 

Cyclische of acyclische sport? 

Grofweg zijn er twee soorten sporten te onderscheiden; Cyclische en acyclische.  

Met een cyclische sport wordt bedoeld dat een min of meer vast bewegingspatroon zich steeds 

herhaalt. Zoals een stap/pas bij het hardlopen, een slag bij het schaatsen en een pedaaltred bij 

het wielrennen. Maar ook de borstcrawl, klassieke langlaufpas, kanopeddelslag of roeien. De 

beweging vindt hoofdzakelijk plaats binnen een beperkt aantal bewegingsassen en 

bewegingsvlakken. 

Bij een acyclische sport zien we allerlei soorten bewegingen (draaiingen, buigingen, strekkingen, 

etc.) in combinatie met elkaar; meerdere snelheden, meerdere richtingen. De bewegingen vinden 

voortdurend plaats om diverse bewegingsassen en in diverse bewegingsvlakken snel 

afgewisseld in allerlei combinaties. Voorbeelden; judo, turnen, atletiek, team- en balsporten.  

 

Bij de trapbeweging in het fietsen bewegen de enkel, knie en heup zich voortdurend om de transversale as 

in het sagitale vlak. 

Als we in de vlakke bocht de  schouders naar de buitenbocht draaien, torderen (draaien)  we om de 

longitudinale as in het transversale + frontale  vlak. 
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Weerstanden in wielerdisciplines 

In alle fietsdisciplines gaat het er om zo snel mogelijk van A naar B te komen; liefst als eerste! 

Dit betekent dat we in de fietssport liefst een hoge snelheid nastreven. Vanuit de Biomechanica 

bezien hebben we het dan “makkelijk”. De eerste wet van Newton luidt, dat een lichaam/object (in 

ons geval; fiets + fietser) geneigd is hun toestand te volharden. Dat wil zeggen; even snel blijven 

gaan in de ingezette richting. We moeten echter wel wat weerstanden overwinnen om de 

snelheid op peil te houden (lucht, rol en mechanische weerstand en zwaartekracht). Maar ook 

centrifugale krachten om van richting te veranderen en zwaartekracht om in hoogte te wijzigen. 

 Weerstand WEG ATB BMX BAAN 

          

Luchtweerstand +++ + ++ ++ 

Rolweerstand ++ +++ ++ + 

Mechanische 
weerstand + ++ + + 

Zwaartekracht ++ ++ ++ ++ 

 

Een baanwielrenner heeft heel weinig weerstand; vandaar dat de snelheid automatisch zo hoog 

ligt. Zeker als hij achter de derny rijdt die de luchtweerstand nog meer vermindert. 

Een wegrenner in Parijs-Roubaix in wind en regen heeft veel lucht- en rolweerstand. 

Een veldrijder of mountainbiker op een zwaar modderparcours heeft weinig luchtweerstand maar 

veel rol- en ook mechanische weerstand. 

 

Evenwicht (balans) in wielerdisciplines 

 
Evenwicht WEG ATB BMX BAAN 

  
    Stabiel +++ ++ ++ +++ 

Labiel + ++ ++ + 

Indifferent (wisselend) ++ ++ +++ + 

 

 

Indifferent evenwicht 
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De BMX’er wordt bij elke hindernis verstoord in zijn evenwicht en moet dat razendsnel herstellen 

om op snelheid te blijven.   

 

Op een snel vlak asfaltparcours en op de wielerbaan ligt de snelheid zo hoog, dat het evenwicht 

heel stabiel is en in principe niet wordt verstoord. De baanrenner hoeft ook niet van richting te 

veranderen want dat wordt voor hem door het kantelen van het steunvlak (baandek) gedaan. 

Je begrijpt, dat een kind niet echt leert fietsen op een driewieler want bijvoorbeeld “het verstoren 

en herstellen van evenwicht” speelt totaal niet met dit enorme steunvlak; wel op een loopfietsje! 

Techniektraining 

Acyclische sporten hebben dus een veelzijdiger zogenaamd “senso-motorisch” leereffect dan 

cyclische. Dit pleit er voor om in de leeftijdsfase 7-10 jaar vooral veel verschillende bewegingen 

en sporten te beoefenen. In het KNWU-wielerplan noemen we dit SKILLS. De basis wordt veel 

breder dan wanneer men in deze leeftijd alleen maar fietst (= cyclische sport). Wissel de 

trainingen in de fietssport dus heel regelmatig af en breng veel variatie aan! Niet alleen in 

weerstanden en soorten evenwicht maar ook in bewegingsuitvoeringen (technieken). 

 

Op basis van een brede, allround bewegingsscholing kunnen laten makkelijker sport-specifieke- 

en deelbewegingen en technieken worden aangeleerd en verbeterd. 

De hersenen (cortex) slaan dan veel meer verschillende bewegingspatronen op waarvan we in 

voorkomende situatie nu en later gebruik kunnen maken. 

Baanwielrennen heeft weliswaar een hoge scholingswaarde; maar weer minder of niet t.a.v.  

remmen, schakelen, klimmen dalen en de combinaties hiertussen. 

Een veldrijder en BMX’er komen veel meer diversiteit aan bewegingen tegen (lopen , dragen, 

springen, pompen, etc.). 

Zodra er sport-specifieker getraind gaat worden, pleit dit nog steeds voor een scholing in alle 

wielerdisciplines en onderdelen. 

We zien verschillen tussen a) weerstanden en b) soorten evenwicht en c) bewegen om een 

hoeveelheid assen en in hoeveelheid vlakken tussen de disciplines. Dat pleit ervoor om binnen al 

http://kennisplatform.knwu.nl/wielerplan
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deze disciplines en onderdelen bewegingservaring op te doen om een zo compleet mogelijk 

renner te worden. 

Bekend is verder, dat techniek alleen goed getraind kan worden op basis van en in combinatie 

met de fysieke basiseigenschappen; kracht, snelheid, uithoudingsvermogen en lenigheid en de 

combinaties hiervan. 

Enkele voorbeelden van technieken in het wegwielrennen. 

Bochten rijden, klimmen, dalen, schakelen, remmen, aanzetten, sprinten, demarreren, 

waaierrijden, tijdrijden. 

Beweging Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 

            

Hardlooppas voetplaatsing voetafwikkeling afstrekking achterpendel voorpendel 

Hurksprong aanloop afzet zweeffase landing   

Armslag 
borstcrawl insteek doorhaal overhaal     

Sprint aanzet acceleratie jump     

Bocht voor de bocht in de bocht uit de bocht     
Fasering van technieken en bewegingen 

Misverstanden 

Balans of behendigheid of stuurvaardigheid zijn dus geen op zichzelf staande technieken maar 

zogenaamde “containerbegrippen”. 

Balans bijvoorbeeld kun je niet opdelen in fases. Balans heeft geen begin en geen eind. Balans 

speelt altijd een rol; op welke fiets dan ook in welke discipline dan ook.  

Dat geldt ook voor sturen. 

Behendigheid is ook een verzamelterm voor allerlei technische vaardigheden en fysieke 

eigenschappen welke in verschillende verhoudingen in elke verschijningsvorm van de fietssport 

een rol spelen. 

Algemene balans/behendigheid opgedaan in verschillende sporten passen dus prima in de 

jongste categorieën gevolgd door een variëteit aan fietssporten en disciplines en daarna 

discipline-specifieke zaken als door modder en zand rijden, over kasseien, hoog en laag in de 

baan en over allerlei obstakels op de BMX-baan. Zie hiervoor het KNWU Wielerplan. 

Deelmethode en totaalmethode 

Als we technieken willen aanleren en verbeteren hebben we twee opties; fe totaal- en 

deelmethode. 

 

 

http://kennis.knwu.nl/wielerplan


 

   Methodiek in de technische wielertraining 7 

Deelmethode 

Wanneer we een eindsprint willen trainen kunnen we starten met de aanzet, vervolgens de 

acceleratie en als laatste de jump. 

A) de aanzet (deeltechniek); 

B) de acceleratie (deeltechniek); 

C) de aanzet + acceleratie (2 deeltechnieken koppelen); 

D) de jump (deeltechniek); 

E) acceleratie en jump (2 deeltechnieken koppelen); 

F) de aanzet acceleratie en jump (eindvorm = alle deeltechnieken gekoppeld). 

Wanneer we het passeren van een plank in het veldrijden willen trainen is er een  

aanvangssnelheid en na de hindernis een vervolgsnelheid: daartussen gebeuren een aantal 

zaken. 

A) Afstappen (Zwaaibeen binnendoor of achterlangs zijn twee deeltechnieken); 

B) Optillen fiets (deeltechniek); 

C) Dragen van de fiets (bovenlangs bovenbuis of door frame heen + stuur vastpakken zijn twee 

deeltechnieken); 

D) De hindernis passeren (deeltechniek); 

E) Weer opnemen van de fiets en neerzetten (deeltechniek); 

F) In één vloeiende beweging op de fiets springen (deeltechniek); 

G) In één vloeiende beweging inklikken in de pedalen (deeltechniek); 

H) Aanzetten (en weer op aanvangssnelheid komen). 

 

 

Je traint hier deelaspecten geïsoleerd en moet er goed voor waken, dat de renner er de 

betekenis van blijft inzien. Daar kun je in feite vaak pas op latere leeftijd aan appelleren (Train to 

Train). 

De jongste categorieën zijn alleen maar geïnteresseerd in de eindvorm en dan vooral speels 

aangeboden. Zij onderkennen het belang van onderdelen nog niet en ervaren dit als niet 

betekenisvol en saai. Dat zou dus erg jammer zijn, want dan ontneem je jeugd het plezier in de 

sport. En dat is nu juist wat we niet willen.  
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Een nadeel van de deelmethode is dat we apart aandacht moeten besteden aan de overgang en 

koppeling tussen de ene en de andere fase; deze moet namelijk vloeiend verlopen en de 

beweging tot 1 geheel maken. 

Voordelen deelmethode 

 Veel correctiemogelijkheden; 

 Je kunt deelbewegingen zo klein maken dat  iedereen succesbeleving ervaart; dat 

motiveert enorm. 

 Je hebt als trainer beter overzicht op de vorderingen. 

 Minder kans op blessures. 

Nadelen deelmethode 

 Verbinden deeloefeningen is coördinatief lastig; 

 Weinig betekenisvol en vergt geduld; 

 De wetenschap twijfelt aan de transfer naar de totaalbeweging; In hoeverre zijn 

aangeleerde deeltechnieken ook daadwerkelijk toepasbaar in de complexiteit van het 

geheel? 

De totaalmethode 

Bij de totaalmethode werken we uit van de volledige eindvorm. 

We voeren steeds de volledige eindsprint uit, maar focussen op een of meer van de fases met 

hun technische aspecten die binnen die 3 fases aan de orde zijn om aan te leren of te 

verbeteren. 

Omdat de bewegingsvorm hier uitgebreider (complexer)  is (alle fases)  moeten we ervoor waken 

dat we niet te veel aspecten tegelijk trainen en focussen op de grote spiergroepen. Eerst dus de 

grove lijnen en dan detailleren. 

 

Het sprintspel  

Het sprintspel is hiervoor een mooie speelse oefenvorm voor jeugd in de fase Learn to train. 

Stel we hebben in kern 1 en 2 de a) aanzet, b) acceleratie en c) jump (al dan niet in voorgaande 

trainingen) van de sprint aangeleerd en geoefend; dan is het leuk om in kern 3 het geleerde toe 

te passen in een speelse sprintvorm (Alsof je in een basketbalwedstrijdje alleen mag scoren met 

de aangeleerde lay-up). 
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We rijden een koersje waarbij de eindklassering er niet toe doet; het gaat alleen om de sprints 

elke (kleine) ronde. De renners krijgen de opdracht mee om bijvoorbeeld 75 punten te scoren. 

Koers duurt 15 rondjes (parcours uitzetten van max 500 m) ; punten nr 1 = 20 aflopend tot nr 20 

= 1. 

 

Iedereen komt aan bod en past sprints toe. Let op: het peloton moet bij elkaar blijven! Je hoeft 

verder dus ook niet elke ronde volle bak te sprinten; maar jouw punten bij elkaar optellen! 

Bijkomend voordeel is, dat we hier niet het absolute maar persoonlijk presteren centraal stellen 

(mentaal; je bent allemaal even goed). Iedereen moet tenslotte 75 punten halen. Het is een soort 

puntenkoers waarbij je niet zoveel mogelijk punten haalt maar allemaal een vooraf vastgesteld 

aantal. Er is geen absolute winnaar; iedereen is gelijk geëindigd. We hebben allemaal aan de 

opdracht voldaan. We maken er op deze manier ook geen wedstrijd van; anders gooien we 

namelijk de recent aangeleerde techniek over boord. Iedereen haalt hier namelijk de doelstelling.  

Als trainer kun je na elke sprint renners individuele feedback geven op een van de fases en 

vervolgens op een van de aspecten binnen die fases. 

Differentiatie; moeilijker maken = bepaalde goede renners met puntenachterstand laten starten. 

Moeilijker maken = in 2 of meertallen/ploegjes gezamenlijk de punten laten halen waarbij iedere 

renner even vaak moet sprinten. 

Voordelen totaal methode 

 De oefening is direct herkenbaar voor de renner. 

 De stof is altijd betekenisvol, daagt uit en motiveert. 

Nadelen totaalmethode 

 Bepaalde technieken zijn gewoon te moeilijk voor beginners en jeugd. Zeker als ze 

complex zijn is de motorische ontwikkeling van de jeugd hier nog niet aan toe! 

 Deze methode vergt een groot bewegingsanalytisch vermogen van de trainer. 

Methodiek 

Dé methodiek bestaat niet. Een methodiek is dus veel meer een bepaalde werkwijze in opbouw 

naar een bepaalde eindvorm/doel toe. Een methodiek ontwikkeld en bepaalt dus veelal een 

trainer zelf voor zijn eigen specifieke doelgroep. Hij weet het best langs welke weg hij zijn renners 

tot een bepaald einddoel kan brengen. 
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Methode 

Maar soms hebben trainers/ontwikkelaars wel hun naam geplakt aan een bepaalde methode. 

Zoals de rekoefeningenmethode van de Tsjech Yanda, de ontspanningsoefeningenmethode van 

Robbertson. (Je ziet vaak de dat naam van een succesvol trainer wordt gegeven aan een 

bepaalde methode om iets aan te leren. Dat zien we overigens ook bij technieken (Fosburyflop bij 

hoogspringen, Jutsenko salto in het turnen, dubbele Rietberger in het kunstrijden.) 

Arrangement = A B C D Oefening 1-6; herhalingsgroep

Oefenstof = E F G H I Oefening 11-25; basisgroep

Oefening 22-eindvorm ; uitbreidingsgroep
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A B C D E F G H I

1 x x x x

2 x x x x

3 x x x x

4 x x x x

5 x x x x

6 x x x x

7 x x x x

8 x x x x

9 x x x x

10 x x x x

11 x x x x

12 x x x x

13 x x x x

14 x x x x

15 x x x x

16 x x x x

17 x x x x

18 x x x x

19 x x x x

20 x x x x

21 x x x x

22 x x x x

23 x x x x

24 x x x x

25 peloton x x x

26 peloton x x x

Eindvorm peloton x x x x
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Als de trainer zijn volgorde van oefeningen heeft bepaald in de richting van het doel is er sprake 

van een methode. 

Leergang. 

Een leergang is een reeks(-je) van meerdere bij elkaar horende oefeningen naar een bepaald 

(deel-) einddoel toe (ook oefendoel). Dit komt dus veel voor binnen de deelmethode. 

Maar ook binnen de totaalmethode kunnen we werken met een reeks van oefenvormen waarin 

steeds op fases en deelaspecten de focus ligt naar het uiteindelijke einddoel/eindvorm. 

Een leergang leidt tot beheersing van een bepaalde vaardigheid/techniek. 

Voorbeeld fases en deelaspecten eindsprint 

Zie het schema op de volgende pagina voor een analyseformulier van de deeltechnieken in de 

eindsprint. 
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                               Analyseformulier techniek eindsprint M. Schoenmaker 2015

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

Fase 1 Fase 2 Fase 3

A
sp

e
ct

AANZET

Sc
o

re
 *

ACCELERATIE

Sc
o

re
 *

JUMP

Onderdeel Observatiepunten Observatiepunten Observatiepunten

RENNER

HOOFD

As 1 Longitudinaal fixeren Longitudinaal fixeren Longitudinaal fixeren

Vlak 2 Sagitaal fixeren Sagitaal fixeren Sagitaal fixeren

Kin 3 10 cm boven stuurpen 10 cm boven stuurpen 10 cm boven stuurpen

Nek 4 Kin op de borst Hoofd in de nek Kin op de borst

Kijken 5 Kijk naar voorganger Naar minimaal 1 renner voor je Vooruit, richting finishlijn

SCHOUDERS

As 6 Transversaal fixeren Transversaal fixeren Transversaal fixeren

Vlak 7 Binnen frontale vlak fixeren Binnen frontale vlak fixeren Binnen frontale vlak fixeren

Positie 8 Niet voorbij loodlijn balhoofd Loodrecht boven elleboog Boven punt zadel

ARMEN

As 9 Transversaal Transversaal Transversaal

Vlak 10 Sagitaal Sagitaal Sagitaal

Ellebogen 11 In <90 ° fixeren 5° buiten sagitale vlak In <90 ° fixeren 5° buiten sagitale vlak Maximaal naar 180 ° uitstrekken

Polsen 12 in 180° fixeren recht achter de beugel in 180° fixeren recht achter de beugel in 180° fixeren recht achter de beugel

Handen 13 Onder in de beugel, onder de schouder Onder in de beugel, onder de schouder Onder in de beugel, onder de schouder

ROMP

As 14 Longitudinaal Longitudinaal Longitudinaal; duikt onder transversale vlak

vlak 15 In transversale + sagitale vlak In transversale + sagitale vlak Net onder transversale + in sagitale vlak

rug 16 Horizontaal fixeren In transversale + sagitale vlak Net onder transversale + in sagitale vlak

LZP 17 Boven bovenbuis Boven bovenbuis Versnelt boven bovenbuis

HEUPEN

As 18 Transversaal Horizontaal Horizontaal

Vlak 19 Blijft frontaal Blijft frontaal Blijft frontaal

Positie 20 Positie fixeren  op max 10° voor bracket Fixeren voor het bracket Fixeren achter het zadel

LZP 21 Uit zadel met opkomend pedaal mee

KNIEEN

as 22 Transversaal Transversaal Transversaal

vlak 23 Sagitaal Sagitaal Sagitaal

Hoek 24 Hoek boven 90° Hoek niet onder 90 Hoek rechts= 170°, hoek links 160°

25 Tussen de ellebogen Tussen de ellebogen

ENKELS

As 26 Transversaal Transversaal Transversaal

Vlak 27 Sagitaal Sagitaal Sagitaal

Hoek 28 Fixeren op 90° Fixeren op 90° Fixeren op 90°

Pedaalstand 29 11.00 uur Beiden horizontaal

30 Links trekt/rechts duwt v.v Links trekt/rechts duwt v.v

FIETS

Rechte lijn 31 Rechte/kortste lijn Rechte /kortste lijn Rechte/kortste lijn

Stuur 32 Horizontaal houden/fixeren Horizontaal houdenfixeren Horizontaal houden/fixeren

Wielen 33 In lijn in sagitaal vlak houden In lijn in sagitaal vlak houden In lijn in sagitaal vlak houden

Positie fiets 34 Binnen sagitale vlak (verticaal) Binnen sagitale vlak (verticaal) Binnen sagitale vlak onder renner door

Combinatie 35 Binnen sagitale vlak (verticaal) Binnen sagitale vlak (verticaal) Binnen sagitale vlak (verticaal)

Verzet 36

RENNER

Timing/moment 37 Aangaan Inzet jump

Positie renner 38 Binnen sagitale vlak (verticaal) Binnen sagitale vlak (verticaal) Binnen sagitale vlak (verticaal)

Tempo (rpm) 39 Oplopend

Explosiviteit 40

Evenwicht 41 Stabiliteit Stabiliteit Stabiliteit

Snelheid 42 Aanvangssnelheid Acceleratie (steigerung) Eindsnelheid

TOTAAL AANZET ACCELERATIE JUMP

* Scoor de onderdelen op een schaal van 1 tot 10

1-3 = aanleren

4-7 = verbeteren

8-10 = automatiseren+toepassen

Grofmotorisch

Fijnmotorisch

Detail
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Een slordig uitgevoerde sprint  gaat ten koste van energie, tijd en afstand. 

 Je veroorzaakt te veel turbulentie (schokken met ellebogen en hoofd); 

 Je legt een langere weg af (slingeren); 

 Je verliest energie aan onnodige bij-bewegingen (compensatiebewegingen); 

 Je loopt kans op een te groot frontaal vlak (meer luchtweerstand); 

 Je loopt kans op te veel rolweerstand (duwt banden te actief in het asfalt). 

Leerlijn 

Op mesoniveau (per blok of periode) kun je van gekozen technieken aangeven waar je de renner 

wilt hebben aan het einde van deze periode: A) welke technieken hij moet beheersen en B) op 

welk niveau (Dit kun je voor technieken doen maar ook voor fysieke condities. Bijvoorbeeld % 

VO2MAX, HMV , Maximale kracht etc etc.). 

 

Voorbeeld: 

In techniekblok 1 in de voorbereidingsperiode veldrijden. 

De veldrijder moet over 6 weken op grofmotorisch niveau de plank-hindernis beheersen. 

Aanleren, verbeteren, toepassen en automatiseren. (AVTA) 

Nu wordt ook duidelijk, dat elk aspect binnen elke fase in de basis beheerst moet worden voordat 

we deze kunnen verbeteren. Op grof-motorisch niveau zorgen we dat elke fase “op hoofdlijnen” 

klopt. 

 

Instrumenten om methodisch op te bouwen 

Methodisch te werk gaan betekent dat je een aantal principes kunt en/of moet toepassen. 

We sluiten methodisch gezien allereerst aan bij wat al beheerst wordt (beginsituatie). Hierbij 

moeten we zorgvuldig zijn. Wanneer we stappen overslaan of te grote stappen maken en zaken 

niet borgen, zal het leerproces niet goed verlopen en uiteindelijk meer tijd vergen. 

1. Van gemakkelijk/eenvoudig naar moeilijk/complex 

Het ligt voor de hand, dat we starten met makkelijke oefeningen en die steeds meer 

uitbreiden en/of combineren met moeilijker stof. Ook het arrangement kunnen we 

moeilijker maken (zwaarder parcours of rijden in meertallen). 

 

2. Van enkelvoudig naar samengesteld 

De trapbeweging vindt plaats om 1 as en binnen 1 vlak. 

Bij het passeren van een hindernis in het veldrijden (trap) zien we een complex aan 

vlakken en assen en soorten evenwicht en de combinaties en afwisseling hiertussen. 
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3. Veranderingen op arrangementsniveau en op leerstofniveau 

We kunnen 1 of meer verzwaringen aanbrengen in de oefenstof. Dat kan ook in de 

oefenomstandigheden (arrangement). Bijvoorbeeld; stijgend i.p.v. vlak. 

We kunnen zowel omgeving als stof verzwaren. 

 

4. Van weinig naar veel weerstand. 

Zeker in de jongere categorieën is het raadzaam de techniek aan te leren zonder een al 

te zwaar beroep te doen op de overig fysieke basiseigenschappen. Echter bij het 

verbeteren van het enkelen tijdens de pedaaltred kan grote weerstand een betere 

technische uitvoering “afdwingen”. Bijvoorbeeld met 1 been bergop fietsen. 

Hard over de kasseien rijden met de handen onder in de beugel levert minder 

rolweerstand op in vergelijking met een laag tempo en handen op het stuur. Dit vergt weer 

meer kracht en uithoudingsvermogen. 

 

 

 

5. Van veel naar weinig evenwicht 

In zijn algemeenheid geldt; hoe hoger de snelheid hoe stabieler het evenwicht. Hoe lager 

de snelheid; hoe labieler en indifferenter het evenwicht is. 

Relatief snel afdalen in de rockgarden maakt je stabieler maar vergt meer kracht. 

Hard over de kasseien rijden met de handen onder in de beugel levert meer stabiliteit op 

in vergelijking met een laag tempo en handen op het stuur. 

Een surplace op de wielerbaan levert vrijwel alleen indifferent evenwicht op. Je kunt niet 

absoluut stilstaan en bent continu verstoord evenwicht aan het herstellen. 

 

6. Van groot naar klein grondvlak/steunvlak   

Een driewieler heeft een groot steunvlak en kent alleen stabiel evenwicht. 

Brede, zacht opgepompte banden zorgen voor een breder steunvlak, maar vergroten de 

stabiliteit slechts gering. We kunnen hier in de wielersport niet heel veel mee. 

 

7. Van hoog naar laag steunvlak   

Wanner je “gewoon” rijdt heb je 3 steunpunten; je handen op het stuur en je achterwerk 

op het zadel. Het zwaartepunt ligt dan relatief hoog en dus is het evenwicht labieler. 

Als je iets uit het zadel komt omdat je een beetje op de pedalen gaat staan (klein beetje 

pedaaldruk), verlaag je het zwaartepunt iets naar beneden en ben je dus stabieler. Je 

maakt immers gebruik van lager gelegen steunpunten (voeten)! 

Afdalen in het terrein verloopt daarom stabieler als je druk op beide pedalen uitoefent en 

1 cm uit het zadel komt. Dit werkt ook al door op zwaar verzet mee te trappen. 
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8. Van lage naar hoge snelheid   

Bij een te lage snelheid in de bocht van de wielerbaan of BMX-parcours, wint de 

zwaartekracht het en glij je onderuit. 

Bij een te lage snelheid in de asfaltbocht bij het wielrennen wordt het evenwicht te labiel. 

Dus liever niet remmen voor de bocht! 

Soms is methodisch dus; van hoge naar lage snelheid. Zo in een hobbelige stijgende 

bocht onder 90° in het mountainbiken erg moeilijk en kan haast niet op snelheid worden 

uitgevoerd. 

 

9. Van bewegen om 1 bewegingsas naar bewegen om meerdere assen 

Op het lange rechte stuk in een tijdrit bewegen enkel knie en heup om de transversale as. 

Bij kort draaien (krappe scherpe) bochten in het veld komt daar het draaien van de romp 

om de longitudinale as bij. 

 

10. Van bewegen in 1 bewegingsvlak naar meerdere  

Dit zien we bij de handaflossing tijdens de koppelkoers op de wielerbaan. Vroeger was dit 

iets makkelijker met het ingenaaide klosje op de heup in de broek. 

 

11. Van 1 naar meerdere combinatie van bewegingsvlakken en –assen en evenwicht 

Bij het passeren van een obstakel als een plank in het veldritparcours komen veel zaken 

kijken. Afstappen, uitklikken, optillen fiets, het dragen van de fiets (bovenlangs bovenbuis 

of door frame heen + stuur vastpakken ), de hindernis passeren,  weer opnemen van de 

fiets en neerzetten, dan in één vloeiende beweging op de fiets springen en In één 

vloeiende beweging inklikken en opnieuw aanzetten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Van veel naar minder hulpverlening  

In het voorbeeld bij punt 11 kan de trainer de renner helpen bij het optillen van de fiets. 

Of de trainer houdt de fiets vast in stilstand en de renner kan zonder hupje (binnenkant 

dijbeen) op het zadel springen vanuit een twee-pas aanloopje. 

De trainer kan de renners na het opstappen op gang duwen. 
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Hulpverlening 

13. Van grof-motorisch naar fijn-motorisch  

Dat wil zeggen; van grote grove bewegingen van grote spiergroepen naar 

detailbewegingen van kleine spiertjes. Een koprol leren we makkelijker en eerder dan 

schrijven. 

 

14. Van individueel naar groepsverband 

Bij individueel oefenen hebben we meer aandacht, tijd en ruimte. Zodra we in de groep 

gaan oefenen komen er afleidings- en aandachtfactoren bij die invloed hebben op het 

leren. 

 

15. Van oefensituatie naar wedstrijdsituatie. 

Het is belangrijk om de wedstrijdvorm pas te introduceren als de totale techniek op 

hoofdlijnen beheerst wordt. Je ziet vaak, dat zodra er competitie in het spel komt de 

techniek op tweede plan komt en er fouten worden gemaakt. De wedstrijdvorm 

tussendoor is wel een mooi ijkmoment om te zien in hoeverre de techniek wordt beheerst 

in de omstandigheden waarvoor hij bedoeld is; namelijk de wedstrijd. 

 

Te snel in wedstrijdverband toepassen heeft ook het gevaar in zich dat er juist fouten 

ingeslepen raken. Dan wordt het meer een kwestie van afleren in plaats van aanleren. 

Een enkele juiste technische uitvoering oogt waarschijnlijk weinig tijdswinstgevend. In de 

wielersport is het echter zo, dat die beweging bij herhaling terugkomt en al die kleine 

beetjes winst bij elkaar op kunt tellen. Het totaal is dan wel een significante tijdswinst of 

snelheidsbehoud. 

Dus liever niet te veel competitieve vormen in de techniektraining. 

 


