
 

 

 

 

PROF OF NIET, 

WE DELEN 

DEZELFDE PASSIE! 

 

Spelvormen 
Een toelichting 
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Spelen, spelvormen en speelse vormen moeten betekenisvol zijn.     

 

Tijdens de uitvoering van de oefeningen/opdrachten moet er bij de renner steeds een duidelijk 

gevoel zijn dat de stof er toe doet ofwel ergens aan bijdraagt. 

Renners, ongeacht de leeftijd, zijn gevoelig en ontvankelijk voor een speelse aanbiedingsvorm. 

Uitdagend, stoeien met balans, snelheid maar ook waarden en normen, criteria en eisen en 

voorschriften. 

Spellen  

Spellen zijn er in diverse categorieën; tikspelen, overloopspelen, bosspelen, nachtspelen. Een 

spel is vooral ter vermaak. We kunnen spellen echter ook inzetten om bijvoorbeeld tactisch 

inzicht te scholen. Bij een oversteekspel moeten de tikkers in het middenvak overleggen en 

samenwerken. Bij “weg met die bidon” kunnen de spelers de tikker(s) om de tuin leiden door de 

bidon handig over te spelen (niet gooien) of te verbergen. 

We moeten er wel voor waken, dat we een spel beperkt inzetten. Aan het einde van een 

warming-up of training is prima. Maar de wielertraining moet geen speeltuin op wielen worden. 

Spelletjes als koekhappen, ringsteken en tikkertje  zijn leuk voor een keer op de jaarlijkse 

clubdag maar missen betekenis en echte sportbelevingswaarde. We moeten waken voor 

infantilisering van onze eigen mooie sport. Dat verdient ze niet. Daarom lenen spelvormen en 

speelse vormen zich veel beter.  

Spelvormen 

In een spelvorm kunnen we wieler-authentieke stof aanbieden, oftewel wielereigen stof. 

Als het om authenticiteit gaat is er bijvoorbeeld het demarragespel; de renners rijden in een 

peloton bij 30 km/h. Elke renner zet een demarrage in op teken van de trainer en laat zich na een 

aantal trappen terugvallen. Echter een paar renners hebben de opdracht om met 2 door te rijden 

na de demarrage. Hierop moet de rest reageren. Niemand weet wie die opdracht heeft; alleen de 

trainer en de aangewezen renners. Winnaar wordt diegene die de “demarrant” op de rug tikt. 

 

In het Tour De France-spel hang je langs het parcours diverse opdrachten (etappes). Elke 

opdracht heeft met een specifiek wieleronderdeel te maken; bijvoorbeeld Opdracht Alpe d’Huez: 

Hoe vaak denk je dat je heen en weer over het bruggetje in het parcours kunt fietsen in 10 

minuten? Of opdracht Champs-Élysées: Hoe vaak kunt je jouw eindsprint van 100 meter met 

vliegende start in tijd verbeteren? Opdracht Tijdrit: Hoeveel meter denk je dat je kunt rijden in 10 

minuten? Je ziet dat de aanbiedingsvorm een spelvorm is maar de stof blijft authentiek. Het zijn 

allemaal heuse wieleronderdelen. 
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Het Zweedse fietsspel; Op het terrein of parcours zijn 10 blikken met de nummers 1 t/m 10 

geplaatst. Je start in tweetallen en moet alle posten bezoeken en daar het hoogste cijfer 

meenemen wat je aantreft. Je moet hier niet alleen doorfietsen, maar ook tactisch rijden om 

zoveel mogelijk hoge nummers op te halen. 

Speelse vormen 

Bij Speelse vormen spelen we met zaken als snelheid, evenwicht, wind, zwaartepunt, verzuring, 

rolweerstand, zwaartekracht, tijd, etc.  We bieden de stof niet aan als spelletje maar in een 

spelvorm. We spelen en stoeien met zogenaamde authentieke essentials van de discipline en het 

onderdeel of de techniek. 

Voorbeeld: het verstoren en herstellen van evenwicht /balans bij een bewegende ondergrond 

zoals bij het rijden door mul zand. 

 Rij een ronde in het zand buitenom de 4 pionnen zonder de grond te raken; 

 Idem maar dan binnen de 4 pionnen (maak het vierkant steeds kleiner); 

 Neem een aanloop en trek bij de start-pion je voeten uit de pedalen en kijk hoe ver je uit   

het mulle zand in kunt rollen. Wat we hier doen is de snelheid wegnemen en het 

zwaartepunt verhogen om het zoeken naar balans te prikkelen. 

 Idem met 1 hand; 

 Wie kan er een achtje fietsen om 2 pionnen; 

 Rij hand in hand door het zand of over het strand; 

 Duw of trek je trainingsmaatje; op de linker- resp, rechterschouder of op de linker- resp. 

rechterheup. Of tussen de schouders en midden op de rug 

 Etc. 

Wanneer plezier voorop staat en we de FUNdamentals willen aanreiken, betekent dat niet een 

overkill aan spelletjes aanbieden maar de juiste keuze in speelse- en spelvormen. Plezier moet 

namelijk beleefd worden aan het sportidee van het fietsen zelf  en niet aan de lachfactor van het 

spel.  

 

 

 

 

 

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


