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Opbouw wielertraining 

Vanuit de wielerdidactiek  ziet een juiste opbouw van de wielertraining er als volgt uit: 

1. Voorafgaand; 

2. De trainingsintroductie; 

3. De warming-up; 

4. Kern (-en); 

5. De cooling-down; 

6. De trainingsafsluiting; 

7. Afronding, evaluatie en verantwoording. 

Voorafgaand 

 Je hebt jouw training in geplastificeerd een aantal maal uitgewerkt op een 

voorbereidingsformulier. 

 Je bespreekt deze met jouw assistenten en spreekt af wie wanneer welke rol heeft. 

 Informeer het thuisfront/clubhuis over een eventuele route buiten het 

club/trainingsparcours. 

 Neem jouw opgeladen GSM mee! 

 Check de inhoud van jouw trainersrugzakje. (Reservebanden, plakspullen, 

bandenlichters, pomp, water, reepjes, extra jasjes, hesjes, dopjes, EHBO-set + 

warmtedeken, krijt, fluitje kopie LVF) 

 Overleg met andere trainers over het te gebruiken (deel van het) parcours. 

 Zet zaken uit op het parcours (krijt/pylonen) of laat dit door de assistenten doen. 

 Zorg dat je 15 minuten voor aanvang gereed bent en de groepsleden kunt opvangen en te 

woord kunt staan. 

De Wielertrainingsintroductie 

 Stel je voor en introduceer eventuele nieuwe groepsleden. Stel de assistenten voor. 

 Neem de presentie op. Vraag wie eerder weg moet en om bijzonderheden (privé). 

 “Zet de toon van de training”; is het a) een pittige conditie training of b) een serieuze 

techniektraining of gaan we c) lekker uitrijden na het weekend, etc. 

 Doe of laat onderling of extern (assistent) een materiaalcontrole doen en breng (laten 

doen) de nieuwkomers hiermee op de hoogte. Check materiaal en helm! Klik hier om een 

opzet van een veiligheidscheck te bekijken. 

 Maak duidelijke afspraken over het gebruik van mobiele telefoons tijdens de training. Geef 

groepsleden de mogelijkheid telefoons in te leveren of veilig achter te laten. 

 Maak organisatorische afspraken zoals; benodigde tijd en materialen, route, assistentie. 

Geef aan hoe laat de training stopt. Licht in over plaspauzes en wie EHBO-materialen bij 

zich heeft. 

 Geef kort het doel van de training aan; fase/moment in de opbouw/het jaar/periodeplan en 

vertel dat je in groepen werkt (BHU-model),  gericht op individuele aandacht. 

 Kom terug op zaken uit de voorgaande training; check plenair en borg die. 

 Besef je welke rol en invloed je hebt als trainer op de groepsleden. “You never make a 

first impression twice”. 

http://kennis.knwu.nl/uploads/PDF-bestanden/Trainers/materiaal/veiligheidscheck.pdf
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De warming-up 

Helaas bestaat een warming-up vaak uit het volgende: “10 minuten 2 aan 2 inrijden handjes op 

het stuur op licht verzetje in babbeltempo”.  

Dat kan anders! Niet alleen omdat een dergelijke warming-up weinig inspirerend is, maar ook 

omdat de warming-up een aantal essentiële fysieke- en psychische functies heeft. De warming-

up is bedoeld om fysiek en psychisch op arbeidsbereid niveau te komen. 

Fysieke factoren van de warming-up: 

Bloedsomloop, ademhaling, innervatie, hormonen, gewrichts(-smeer), spiertonus, 

lichaamstemperatuur, etc, etc. 

Psychische factoren van de warming-up : 

Omgevingsfactoren, bewegingen, trainingsdomein, voorgaande ervaringen, parcoursverkenning, 

concentreren op wat komen gaat, wennen aan de groep/peloton, motivatie, wedstrijdspanning, 

inzet, etc, etc. 

Een ideale opbouw van een warming-up in de wielersport is: 

 5 min inrijden; 

 Losmaakoefeningen; (schudden/zwaaien en draaien) naast de fiets; 

 Weer 5 minuten inrijden iets hoger tempo; 

 Rekoefeningen van de grootste spiergroepen (niet om de spiertonus te verlagen, maar 

middel om onder- en bovendruk in de bloedvaten de doorbloeding te stimuleren); 

 Weer 10 minuten inrijden met 3 steigerungen tot 70% en 2 a 3 sprintjes tot 70%; 

 5’ losrijden; 

 Eventueel toevoegen van een spelvorm. 

Afhankelijk van de soort training (domein) komen specifieke zaken uit de kern(-en) al voor in de 

warming-up. Belangrijk is de variatie aan diverse activiteiten/bewegingsvormen in de warming-up. 

De kern of de kernen van de training 

Daar waar het allemaal om draait. 

Kernen binnen één training 

Meerdere kernen in 1 training binnen één trainingsdomein. 

Een wielertraining kan uit 1 of meerdere kernen bestaan. Deze kunnen zich allemaal binnen 

hetzelfde trainingsdomein bevinden; bijvoorbeeld het domein ‘techniek’.  

Variant 1: Al de kernen behelzen elk een andere techniek. In onderstaand voorbeeld bied je dus 

3 verschillende technieken aan. 3 kernen is meestal voldoende voor 1 training. We spreken hier 

van 3 losse kernen (niet gekoppeld). 
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Bij 3 verschillende kernen kun je binnen elke kern afzonderlijk het BHU-differentiatie-model 

gebruiken. Kijk hiervoor hier.  

Variant 2: Je biedt 3 kernen aan die allemaal dezelfde techniek behelzen; echter in kern 1 ben je 

aan het aanleren, kern 2 aan het verbeteren en in kern 3 aan het toepassen. We spreken hier 

van drie gekoppelde kernen binnen 1 training. 

Deze werkwijze leent zich ook uitstekend voor het hanteren van het BHU-differentiatie-model. 

De herhalingsgroep is vooral nog aan het aanleren, de basisgroep aan het verbeteren en de 

uitbreidingsgroep aan het toepassen. 

Een combinatie van variant 1 en 2 kan natuurlijk ook; in kern 1 aanleren en kern 2 verbeteren van 

één techniek en in kern 3 een eerder geleerde andere techniek toepassen. Hier zijn dus 2 

gekoppelde kernen en 1 losse. 

 

Meerdere kernen in 1 training verdeeld over meerdere trainingsdomeinen (conditie, techniek, 

tactiek, mentaal) 

Je kunt er ook voor kiezen om in meerdere trainingsdomeinen actief te zijn tijdens 1 training. 

Zo kun je in de eerste kern iets aan techniek doen en in de daarop volgende kernen iets aan 

conditie; één van de CLUKS. 

Stel je zit in de winterperiode (voorbereidingsperiode) dan kun je in de eerste kernen van de 

3 losse kernen binnen de training en binnen 1 trainingsdomein, 3 technieken

kern1 kern2 kern3

Techniek bochten Techniek sprint Techniek waaier

3 gekoppelde kernen binnen 1 training binnen 1 trainingsdomein en binnen 1 techniek

kern1 kern2 kern3

Aanleren Verbeteren Toepassen

3 gekoppelde kernen binnen 1 training, 1 trainingsdomein en 2 technieken

kern 1 kern 2 kern 3

Aanleren Verbeteren Toepassen

techniek A techniek A Techniek B

http://kennis.knwu.nl/uploads/PDF-bestanden/Trainers/trainingen/Verdieping;%20differentieren.pdf
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training de techniek van het “squats” aanleren en verbeteren (domein ‘techniek’) en in de 

volgende kern bezig gaan met krachtsaanwas (Domein ‘conditie’; in dit geval de K van de 

CLUKS)  en de kern daarna  aan krachtsrecruteringstraining doen; bijvoorbeeld een viaduct-

training op de fiets. (krachtsuithoudingsvermogen). 

Hier zijn vier gekoppelde kernen techniek en conditie; ze hebben met elkaar verband, sluiten op 

elkaar aan; de een is de voorwaarde voor de ander. 

 

 

Let op bij het combineren van domeinen dat het trainingseffect van de ene kern het effect van de 

andere kern teniet kan doen! (trainingsleer) 

Naarmate je minder specifiek hoeft te trainen kun je met meerdere domeinen in de training 

werken. De training krijgt een algemener karakter. Het trainings- en leereffect is hier wel 

minder/anders. Echter voor de variatie en afwisseling is het belangrijk om dit soort trainingen in te 

bouwen in de planning. 

Een stations- of circuittraining is hier een mooi voorbeeld van. Je kunt diverse technieken, 

diverse condities binnen allerlei oefeningen combineren. 

Hoe specifieker de training van aard is, des te meer zal je per kern een doelstelling moeten 

formuleren die achteraf ook meetbaar is. Bij gekoppelde kernen binnen 1 trainingsdomein 

formuleer je een doelstelling voor dit geheel. 

Je kunt binnen een losse of gekoppelde kern met meerdere oefeningen werken.  

Binnen deze eenheid kun je prima uit de voeten met het BHU-differentiatiemodel. 

4 gekoppelde kernen binnen 1 training meerdere trainingsdomeinen, 1 techniek en 2 condities

kern 1 kern 2 kern 3 kern 4

Techniek Techniek Conditie Conditie

Aanleren squats Verbeteren squats krachtsaanwas krachtsrecrutering

Maximale kracht KUHV
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Werk je binnen één training binnen meerdere trainingsdomeinen, dan kun je per domein ook het 

BHU-model hanteren. 

Je ziet, dat een keuze voor meerdere losse kernen in meerdere domeinen het training geven erg 

complex maakt. Dit pleit er voor om in niet te veel domeinen te werken maar vooral veel variatie 

in de stof binnen het domein en de kern aan te brengen. Klik hier voor een document over 

trainingsstof.  

Trainingsreeksen; Gekoppelde kernen tussen meerdere trainingen. 

Wanneer er in het jaarplan een periode/blok van techniektraining is opgenomen formuleer je 

hiervoor een SMART doelstelling (middellange termijn). Bijvoorbeeld dat alle veldrijders na 12 

trainingen feilloos moeten kunnen op- en afstappen bij een hindernis (boomstam) en deze 

hindernis ook foutloos nemen. Uiteraard kun je meerdere technieken opnemen in deze periode. 

Je inventariseert dit bij de analyse van de beginsituatie voor jouw jaarplan en kunt er op 

hoofdlijnen dan al dit blok techniek mee inkleuren (mesoplanning). 

Elke van de afzonderlijke 12 trainingsdoelstellingen formuleer je conform WGOM. 

In een dergelijk techniekblok kun je stof uitsmeren over een langere periode. Het kost meer tijd 

om aan te leren, te verbeteren en vooral te automatiseren en verfijnen. Gebruik af en toe 

wedstrijdvormpjes voor het “toepassen”. Over de gehele periode genomen werk je in het BHU-

model. Renners kunnen de tijd nemen om voldoende in elke fase te trainen voordat ze naar een 

hogere groep overstappen. 

 

Praktijktip: Neem in jouw presentielijst een kolom BHU op. Zo weet je altijd wat de groepen zijn 

voor welke techniek. 

Praktijktip: Houd per renner per techniek de vorderingen bij op het niveau van 

trainingsaspecten. (DTA-model=domein/thema/aspect). 

Renners, met name jeugd, zijn geneigd techniek onder wedstrijddruk “over boord te gooien”. Als 

die techniek op dat moment al niet toereikend is zal dat resulteren in terugkerende falende 

technische uitvoeringen. Bij het rijden van (te) veel wedstrijden zal dit elke keer het geval zijn en 

ontstaat er geen stijgende leer/verbetercurve. Negatieve ervaringen bevorderen ook niet het 

“leerklimaat” om te verbeteren. Het behalen van kleine successen op basis van verbeterde 

techniek bevordert het zelfvertrouwen waardoor men ook minder gespannen aan de slag gaat, 

BHU-model over langere periode betreffende 1 techniek

Herhalingsgroep aanleren verbeteren toepassen etc

Basisgroep aanleren verbeteren verbeteren toepassen etc

Uitbreidingsgroep verbeteren verbeteren toepassen toepassen toepassen etc

http://kennis.knwu.nl/uploads/PDF-bestanden/Trainers/trainingen/Trainingsstof.pdf
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het leerklimaat is hier positiever en uitnodigender. 

Dit pleit ervoor om de tijd te nemen voor een blok techniektraining waarin weinig tot geen 

wedstrijden voorkomen. Wel kun je natuurlijk af en toe een speels wedstrijdvormpje opnemen 

aan het einde van de training. Uiteindelijk moet men het geleerde natuurlijk kunnen toepassen in 

de wedstrijd en hiermee zijn voordeel doen. 

 

Wanneer je binnen meerdere domeinen met meerdere technieken binnen en tussen de 

trainingen gekoppeld gaat werken aan de hand van het BHU-model wordt jouw werk als trainer 

onoverzichtelijker. Je moet dan veel schakelen en wisselen in groepen, wat de training onrustig 

kan maken. Renners ontgaat de samenhang ook. Toch zijn trainers vaak geneigd om “van de 

hak op de tak” te springen en van alles in hun trainingen te stoppen. Je loopt dan grote kans dat 

de trainingseffecten van al die verschillende zaken met elkaar conflicteren. Dit pleit er voor om je 

te beperken in domeinen , thema’s en aspecten en de variatie en uitdaging vooral te zoeken in de 

oefenstof. Kwaliteit in plaats van kwantiteit. 

 

De cooling-down 

De cooling-down kent net als de warming-up een aantal vaste onderdelen. Zoals: 

 Uitrijden in rustig tempo 

 Losmaakoefeningen 

 Rekoefeningen 

 

In feite brengen we al de systemen die we in de warming-up op arbeidsbereid niveau hebben 

gebracht weer terug naar het niveau van voor de training. 

Bij jeugd kunnen we afsluiten met een spel of speelse vorm. 

BHU-model over langere periode betreffende meerdere technieken,

met gekoppelde kernen binnen en tussen meerdere trainingen binnen het domein techniek.

training 1 training 2 training 3

kern 1 kern 2 kern 3 kern 1 kern 2 kern 3

Oefenstof techniek A techniek B techniek C techniek A techniek B techniek C

Herhalingsgroep aanleren aanleren aanleren verbeteren verbeteren verbeteren etc

Basisgroep verbeteren verbeteren aanleren verbeteren toepassen verbeteren etc

Herhalingsgroep toepassen verbeteren verbeteren toepassen verbeteren toepassen etc

BHU/model over langere periode betreffende meerdere trainingsdomeinen, meerdere technieken

met gekoppelde kernen binnen en tussen de trainingen

training 1 training 2 training 3

kern 1 kern 2 kern 3 kern 1 kern 2 kern 3

Oefenstof techniek A techniek B Conditie techniek A Conditie Conditie

bochten squats hypertrofie bochten maximale kracht KUHV

Herhalingsgroep aanleren aanleren aanleren verbeteren aanwas recruteren etc

Basisgroep verbeteren verbeteren aanleren toepassen aanwas recruteren etc

Herhalingsgroep toepassen verbeteren verbeteren toepassen aanwas recruteren etc
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De trainingsafsluiting. 

Met de afsluiting zetten we een punt achter de training en blikken vast wat vooruit. 

Het voelt heel unheimisch om zonder duidelijk einde te stoppen en weg te gaan. De afsluiting 

heeft trouwens een aantal wezenlijke functie in het gehele proces. Pas na de trainingsafsluiting 

komt de training definitief tot het eind. 

In het kader van het creëren van een gezonde trainingsattitude past het ook niet om (zonder 

bericht) eerder de training zomaar te verlaten. 

Vaste onderdelen zijn: 

 Samen de gebruikte materialen op ruimen. 

 De training nabespreken. 

 Feedback geven aan de groep en eventueel wat individuele renners. 

 Afspraken maken voor de volgende training of wedstrijd. 

Samen de gebruikte materialen opruimen. 

Het past prima in een gezonde trainingsattitude om gezamenlijk de gebruikte materialen op te 

ruimen. Ze zijn ingezet voor jouw training en daarnaast betrek je ook op dit moment nog de 

renners bij de training. 

De training nabespreken. 

Zoek een beschutte en rustige plek. Vertel, alsof je een film afdraait, in chronische volgorde wat 

er allemaal heeft plaatsgevonden. Op deze manier hebben de renners de training nog even 

scherp op het netvlies en kun je de feedback en evaluatie hieraan ophangen. 

Je kunt ook vragen aan renners om deze nabespreking in te vullen. Betrek ze hierbij zodat een 

en ander nog beter borgt (blijft hangen). Start de nabespreking met het doel van de training. 

Feedback geven aan de groep en eventueel wat individuele renners. 

Nu de renners de training nog even goed voor ogen hebben kun je feedback teruggeven op 

onderdelen van de training of de training als geheel. Benadruk de positieve zaken. De groep kun 

je terug geven; ”Ik ben erg enthousiast over de gedreven en betrokken wijze waarop jullie 

vandaag bezig zijn geweest. Dat was een genot om te zien. Lekker gewerkt!” 

Pas de gangbare feedback regels toe.  

Feedback; 

 Richt zich op het handelen van een persoon en niet op de persoon zelf; 

 Geeft concrete waarnemingen en geen interpretaties of oordelen; 

 Is specifiek en niet algemeen; 

 Verwijst naar hoe de feedbackgever het ziet en ervaart (ik-ik-jij-methode); 

 Is actueel (momenteel herkenbaar); 

 Heeft waarde voor de deelnemer en geeft mogelijkheden voor verbetering (bruikbaar); 
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 Biedt gelegenheid tot het geven van een reactie en het stellen van vragen; 

 Bestaat uit een heldere boodschap (check of de boodschap overkomt); 

 Leidt tot concrete actie (verbeterpunten). 

 

Je kunt vervolgens individuele renners feedback geven. Zoals bedanken voor de voorbeelden, 

assistentie, bewaken veiligheid en bieden van hulp, uitvoering oefeningen etc. Persoonlijke zaken 

of wat minder positieve feedback kun je individueel na afloop van de training met de betreffende 

renner bespreken. Je kunt hem/haar hiertoe wel eventueel in het plenaire gedeelte uitnodigen. 

Afspraken maken voor de volgende training of wedstrijd. 

Sluit af met het maken van afspraken voor de volgende keer. Tijdstip, verzamelplaats, extra 

zaken die moeten worden meegenomen (bijvoorbeeld; allemaal 3 bidons meenemen o.i.d.) 

Met betreffende renners (selectie) kun je specifieke afspraken maken over de eerstkomende 

wedstrijd. Verzamelplaats, vertrektijd, reservematerialen etc, etc. 

 

Afronding, evaluatie en verantwoording 

De hele cyclus van training geven is pas compleet na de evaluatie. 

Direct na afloop van de training kun je met de assistenten kort het verloop en resultaat van de 

training bespreken. Kort gezegd; is de minimale kwantitatieve en kwalitatieve eis gerealiseerd op 

de niveaus van het BHU-model. 

Verder kan aan de hand van het SALVO evaluatieformulier het verloop van de training besproken 

worden samen met de assistenten. Bewaar LVF en evaluatie voor eventuele verantwoording aan 

ouders, bestuur, ploegleiding en om later nog eens terug te kunnen lezen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://kennis.knwu.nl/uploads/PDF-bestanden/Trainers/organisatorische%20vormen/Kopie%20van%20Beoordelingsformulier%20SALVO.pdf

