
 

 

 

 

PROF OF NIET, 

WE DELEN 

DEZELFDE PASSIE! 

 

Trainingsstof 
Waaraan moet de stof voldoen? 
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Inleiding 

Een training bedenk je niet zomaar. De trainingsstof moet afgestemd zijn op de renners, de 
omgeving, de omstandigheden en waar de renners staan op het gebied van conditie en techniek. 
Onderstaand document zet een aantal vragen rondom de trainingsstof uiteen en leert je kritischer 
te kijken naar de trainingsstof. 
 
       

Het gaat hier over de derde didactische sleutelvraag, namelijk; “Wat ga ik feitelijk doen met de 

renners?”  

Vervolgens dient zich de vraag aan; ”Waaraan moet oefenstof voldoen?” 

1. De stof is per leeftijdsfase en trainingsdomein ingedeeld volgens het KNWU Wielerplan; 

2. De stof moet gebaseerd zijn op de evaluatie van de vorige training en aansluiten bij de 

nieuwe beginsituatie(analyse, meting of  test); 

3. De stof moet gericht zijn op het trainingsdoel; wat na afloop ook toetsbaar moet zijn; 

4. De stof moet veilig zijn; 

5. Je moet binnen de stof kunnen differentiëren; 

6. Je moet in de stof kunnen methodiseren; 

7. De stof moet belevingswaarde hebben; 

8. De stof moet betekenisvol zijn. ( spel, spelvormen en speelse vormen); 

9. De stof dient intentioneel i.p.v. functioneel te zijn ingericht en gekozen; 

10. De stof moet de juiste/optimale intensiteit hebben; de fysieke curve; 

11. De stof houdt rekening met de psychische curve; 

12. De stof moet zoveel mogelijk “authentiek” zijn. 

We zullen deze punten eens langsgaan. 

1. De stof is per leeftijdsfase is  ingedeeld volgens het KNWU Wielerplan. 

In het KNWU wielerplan staat duidelijk beschreven welke stof we binnen de 4 trainingsdomeinen  

kunnen aanbieden aan de desbetreffende categorieën. (leeftijdsfases). Zowel voor conditionele, 

technische, mentale en tactische trainingsonderdelen biedt dit plan een goede richtlijn. Je kunt 

het zien als een (macro-) meerjarenplanning. Kijk hiervoor op; http://kennis.knwu.nl/wielerplan.   

Je kunt dit plan prima gebruiken om jouw jaarplanning op te baseren. 

2. De stof moet gebaseerd zijn op de evaluatie van de vorige training en 

aansluiten bij de nieuwe beginsituatie. 

De eerste didactische sleutelvraag luidt; “Waar moet ik vanuit gaan?” 

In de analyse van de beginsituatie neem je als het ware de eindstand van de vorige training als 

vertrekpunt voor de nieuwe training. Het kan zijn dat je deels terug moet komen op de inhoud van 

deze training omdat de doelstelling te hoog of  te laag was gesteld. Ofwel, dat de minimale 

kwalitatieve en/of kwantitatieve eis uit de doelstelling van de vorige training niet is gehaald of juist 

veel te makkelijk is behaald. Daarnaast kijk je ook naar HOE de training is verlopen. Dit kan 

leiden tot andere werkvormen en/of stof. Verder kun je de differentiatie in 3 niveaugroepen (BHU-

http://kennis.knwu.nl/wielerplan
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model) herzien. 

De beginsituatie sluit dus opnieuw aan bij het niveau van de groep, het individu en jouzelf als 

trainer en bij de wellicht gewijzigde nieuwe randvoorwaarden die je hebt geïnventariseerd. 

3. De stof moet gericht zijn op het trainingsdoel. 

De tweede didactische sleutelvraag luidt: ”Wat wil ik bereiken?” 

Je dient jouw trainingsdoelstelling te formuleren conform het WGOM-principe, alleen dan is de 

doelstelling valide en ook toetsbaar. Maar nog belangrijker; je kunt duiden met welke aspecten 

(stof) je bezig gaat! 

W = Wat; Je benoemt het trainingsdomein; conditie, techniek, tactiek of mentaal. Daarna 

hierbinnen het thema en vervolgens 1 of meer aspecten. (DTA model= Domein, Thema, Aspect) 

Wat voorbeelden: 

Domein Thema Aspecten 

Wielertechniek Bochten - Drukverdeling voor- en 

achterwiel 

- Positionering CZP 

- Uit-torderen 

schouderas 

Wielerconditie (CLUKS) Kracht - Explosieve kracht 

i.v.m. aanzetten 

- Snelkracht i.v.m. 

afsprinten 

Wielertactiek Prognosticeren en cognitie - In hoeveel tijd rijd ik 

een gat dicht van 300 

meter? 

- Analyse 3 sterkste 

punten top 10 jouw 

categorie en benoem 

jouw reacties op hen 

- Wedstrijdregels, 

materiaal en kleding 

kennis 

Sociaal affectief 

Mentaal 

Empatisch vermogen - Oog hebben voor in 

stand houden formatie 

tijdrit 
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- Regie accepteren in 

tijdrit 

- Motiverend rijden 

 

G = Gedrag; wat is het waarneembare gedrag na afloop van de training dat je wilt zien? 

O = Omstandigheden; Onder welke omstandigheden moet men de doelstelling realiseren? 

Individueel, peloton, nat/droog weer, in een oefenwedstrijd of 1:1 techniek training, op hellend of 

dalend of vlak terrein, etc etc . 

M = minimale eis zowel kwalitatief als kwantitatief. 

Als jouw trainingsdoel is “het toepassen” van  eerder geleerde technische zaken; kies dan niet 

voor een wedstrijdvorm op de weg maar op een afgesloten parcours. Richt je in jouw keuze voor 

stof op een van de 4 trainingsdomeinen waarin jouw training zich afspeelt; Conditie, techniek, 

tactiek of mentaal. 

Een voorbeeld van een juist geformuleerde toetsbare wielertrainingsdoelstelling: 

“Ik wil, dat mijn renners na een wielertechniektraining (domein) van 90’ een individuele tijdrit van 

5 km (thema) in DZ 2 in geaccidenteerd Limburgs asfalt- en klinkerterrein kunnen rijden en hierbij 

4 van de 5 km een optimaal en stabiel achterover gekanteld bekken (1e  aspect) behouden 

waarbij het enkelen (2e  aspect) duidelijk waarneembaar blijft.” 

De oefenstof richt zich hier op de 2 aspecten. 

OF 

“Ik wil dat mijn renners na een wielrentechniektraining (domein) van ca. 90 minuten bochten 

kunnen nemen op een vlak terrein met haakse bochten (thema) waarbij de knie, welke aan de 

binnenzijde van de bocht zit, tegen de bovenbuis is gedrukt (aspect 1), het buitenste pedaal in 

verticale stand naar beneden staat (aspect 2) en dat men waarneembaar lichtjes uit het zadel 

komt (aspect 3) en dit minimaal 5 keer bij 40 km/h kunnen laten zien.” 

Ook hier richt de oefenstof richt zich op de 2 aspecten. 

Voorbeeld: 

Een slalomoefening ter verbetering van de bochttechniek. 

Een aantal essentials (niet allemaal) bij het bochten rijden zijn : 

- Een zo hoog mogelijke snelheid behouden of creëren 

- Een laag zwaartepunt ivm hogere stabiliteit 

- Klein frontaal vlak voor minder luchtweerstand 

- Focus door de bocht (heen kijken) 
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Een slalomparcours, met pionnen om de 5 meter,  is niet op snelheid te nemen, je richt je vaak 

op uit schrik en/of omdat dat beter/makkelijker stuurt (zwaartepunt omhoog en vergroting frontaal 

vlak) , en door de bocht heen kijken kan niet omdat je er op let om de pion niet om te rijden. 

Je ziet, dat deze oefening dus eigenlijk niet gericht is op de doelstelling. Een foutieve stofkeuze 

dus. Je kunt in dit geval beter werken op een groot parkeerterrein met 4 hoeken/bochten waarbij 

de essentials van het rijden van een bocht “overeind” blijven. 

Deze slalomoefening zou overigens wel een balansoefening kunnen zijn. 

4. De stof moet veilig zijn.  

Voorop staat natuurlijk altijd, dat we veilige oefensituaties en oefenstof aanbieden. We checken 

vooraf materiaal, kleding/helm en EHBO voorzieningen. De openbare weg is een lastige 

trainingssituatie. Weinig authentiek ook omdat al onze wedstrijden zich op afgesloten parcours of 

beveiligde en afgesloten openbare weg afspelen. Conditionele vormen laten zich het best 

(zelfstandig en individueel) op de openbare weg uitvoeren. In het verkeer met een groep werken 

we het liefst met 2 of meer trainers. Een voorrijder en de trainer achter in de groep. De assistent 

trainer regelt de snelheid en route. 

De veiligheid speelt nadrukkelijker naarmate we met meer snelheid en/of in grotere groepen gaan 

werken. In de organisatie van onze training moeten we voor uniforme rijrichtingen zorgen. 

Lastige onderdelen worden zo nodig voorzien van hulpverlening door de (assistent-) trainer of een 

trainingsbuddy.  

Sociaal veilig maken we de stof door ze “haalbaar” te maken. Succesbeleving motiveert, ook 

wanneer  iedereen zijn stof aan kan. 

5. Je moet binnen de stof kunnen differentiëren. 

We gaan in de trainingsvoorbereiding uit van het gemiddelde van de groep. Deze groep noemen 

we “de basisgroep”. Daaronder hebben we “de herhalingsgroep” en daarboven “de 

uitbreidingsgroep.” We noemen dit het BHU-model. 

Onze instrumenten om in de oefenstof differentiatie aan te brengen zijn de moeilijkheidsgraad 

van de stof zelf en het arrangement (omgeving/context/situatie) waarin we de stof aanbieden. 

Voorbeelden: 

Differentiëren op stof: - Herhalingsgroep werkt aan 1 aspect, 

               - Basisgroep aan 2 aspecten, 

               - Uitbreidingsgroep aan 3 aspecten 

               - Werken op hogere snelheid 
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Differentiëren op arrangement ; - werken in meertallen 

         - werken op een hellend of dalen vlak 

 

6. Je moet in de stof kunnen methodiseren. 

Totaal versus deelmethode. 

Je kunt werken vanuit de totale beweging of vanuit onderdelen daarvan. (sprint bestaat uit: 

aanzet, acceleratie en jump) Als een oefening betekenisvol moet zijn en belevingswaarde moet 

hebben ben ik er – zeker in onze cyclische wielersport – voorstander van om met de 

totaalmethode te werken. De oefening krijgt dan ook direct meer betekenis (zie punt 8) Echter bij 

verschillende wieleronderdelen rendeert het prima om te focussen en te trainen op delen van de 

totaalbeweging; zoals bijvoorbeeld de jump bij de sprint. 

Maar zorg dan altijd, dat je de training afrond met een toepassingsvorm! 

Aansluiten bij bekende en beheerste stof. 

Het gevaar bestaat ook om stappen over te slaan. Gun en geef gelegenheid om zaken in te 

slijpen voordat je nieuwe stof aanreikt. 

Oplopend in moeilijkheid  

Totaalmethode: 

Oefen in de totale beweging eerst a) de aanzet, dan b) de acceleratie, dan c) de aanzet en de 

acceleratie en dan pas d) de aanzet, acceleratie en jump in 1 eindvorm. 

Sprint af met het accent op de juiste uitvoering van de aanzet, 

sprint af met het accent op de acceleratie, 

sprint af met het accent op de combinatie aanzet en acceleratie, 

sprint af met het accent op de jump. 

sprint af  met het accent op de complete uitvoering (aanzet, acceleratie en jump). 

Deelmethode: (van enkelvoudig naar samengesteld). 

Train afzonderlijk (geïsoleerd) alleen resp. de aanzet, acceleratie en jump en “plak” die zoals 

bovenstaand aan elkaar. 

In het kader van belevingswaarde en betekenisvol zijn; zal de deelmethode vooral (alleen) de 

topsporter aanspreken. 

Toenemend in complexiteit en moeilijkheid door veranderingen in arrangement en stof. 

Los van de methode kun je vervolgend werken: a) op hogere snelheid, b) in 2- en meertallen etc. 
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7. De stof moet belevingswaarde hebben. 

Oefenstof moet aansluiten bij de belevingswereld van de renner.  

Dat geldt vooral in de jongste jeugdcategorieën. Hier speelt fantasie en imiteren een grote rol. 

Vandaar dat een ‘Tour De France’-spel met echte etappes e.d. het in deze leeftijdsfases zo goed 

doet. 

We kennen verschillende beoefenaren van onze sport met elk zijn eigen beleving; de aangepast 

sporter, veteranen, de sportieve fietser. Het is als trainer zaak je te kunnen verplaatsen in de 

belevingswereld van jouw sporter. 

Mensen sporten grofweg vanuit 4 sportconcepten: 

Het gedragstheoretisch sportconcept/motief; iemand die gek is op schema’s testen, protocollen 

en systematisch zijn presteren wil onderhouden en verbeteren. Veel moet wijken voor de sport. 

De topsporter. 

Het biologisch sportconcept/motief; de renner die vooral rijdt om zijn gezondheid te bevorderen 

en onderhouden. Fietsen is gezond voor je. 

Het idealistisch/antropologisch sportconcept; Sport is een middel. Het draagt bij aan sociale 

contacten, maatschappelijke bijdrage, het vormt je, Sport is een middel en geen doel op zich. 

Het handelingstheoretisch sportconcept; De mix van bovenstaande 3, ofwel de ideale trainer. Hij 

die inspeelt in zijn stofaanbod op de diverse sportconcepten/motieven. 

8. De stof moet betekenisvol zijn; (spel, spelvormen en speelse vormen.) 

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.” 

Jeugd is gevoelig en ontvankelijk voor een speelse aanbiedingsvorm. Uitdagend, stoeien met 

balans, snelheid maar ook waarden en normen, criteria en eisen en voorschriften.  

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 dus wel voor waken, dat we een spel beperkt inzetten. Aan het einde van een 

warming-up is prima. Maar de wielertraining moet geen “speeltuin op wielen” worden. Spelletjes 

als koekhappen en ringsteken zijn leuk voor een keer op de jaarlijkse clubdag maar missen 
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betekenis en echte sportbelevingswaarde. Daarvoor lenen spelvormen en speelse vormen zich 

veel beter.  

Als het om authenticiteit gaat kies ik liever voor het demarragespel. 

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

zich na x trappen terugvallen. Echter een paar renners hebben de opdracht om met 2 door te 

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

trainer en de aangewezen renners. Winnaar/punt scoren is diegene die de “demarrant” op de rug 

tikt. 

Spelvormen: 

In een spelvorm kunnen we authentieke stof aanbieden; ofwel “wielereigen” stof.  

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 Elysees: 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. 

Een andere mogelijkheid is Het Zweedse fietsspel; In het terrein of op het parcours zijn 10 

blikken met de nummer 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  etc.  We bieden de stof niet aan als spelletje of in een spelvorm. We 

spelen (stoeien) met zogenaamde essentials. 

Voorbeeld: het verstoren en herstellen van evenwicht 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 startpion je voeten uit de pedalen en kijk hoe ver je uit   

kunt rollen het mulle zand in. Snelheid wegnemen en zwaartepunt verhogen prikkelt het zoeken 

naar balans. 

• Idem met 1 hand. 

• Wie kan er een achtje fietsen om deze 2 pionnen? 
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• 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 middenop de rug…. 

• Etc etc 

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

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

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

9. De stof dient intentioneel i.p.v. functioneel te zijn ingericht en gekozen.  

Een HIT-training ter verbetering van het UHV is een bewust gekozen trainingsvorm (voor deze 

renner op dit moment), net als een methodisch opgebouwde sprinttechniektraining. Het vroegere 

“kilometers maken” is een voorbeeld van een functionele insteek; Als je het maar vaak en lang 

doet wordt je vanzelf beter. 

10. De stof moet een optimale intensiteit hebben. 

Een conditietraining: Als we het gewoon fysiek niet meer kunnen opbrengen na 2 van de 3 series 

met herhalingen; is de intensiteit te hoog gekozen of de arbeids-rustverhouding niet in balans. 

Wanneer we op een te hoge snelheid, met te veel krachtsinzet of te langdurig aan 

techniektraining doen, zal het effect verschuiven van het technische naar het conditionele en/of 

mentale domein. 

Techniek train je dus aan het begin van een training wanneer je nog fris bent. 

Een techniek training in het openbaar verkeer is ook niet een ideale situatie; liever een afgesloten 

parcours zodat de aandacht en focus bij de stof kunnen blijven. 

11.De stof houdt rekening met de psychische curve van de renner. 

Een renner kan zich eenvoudigweg niet continu concentreren; dat vergt te veel.  Het aanleren 

kost trouwens meer concentratie – blijkt – dan het toepassen. Vandaar dat we zaken aanleren 

aan het begin van de training inplannen. Aan het einde van de les laat je de renner zich “uitleven” 

in het geleerde.  

Het sprintspel is hiervoor een mooie speelse oefenvorm. 

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) 

We rijden een koersje waarbij de eindklassering er niet toe doet; het gaat alleen om de sprints 

elke ronde. De renners krijgen de opdracht mee om bijvoorbeeld 75 punten te scoren. Koers 
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duurt 40 ronden (parcours uitzetten van max 100 m) ; punten nr 1 = 20 aflopen tot nr 20 = 1. 

Iedereen komt aan bod en past sprints toe. Peloton MOET bij elkaar blijven! 

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 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. 

Niet te lang niet te kort. 

De spanningsboog van jeugd is korter dan die van volwassenen. Zoek naar evenwicht in 

concentratie en ontspanning. We werken in bovenstaand voorbeeld ook mooi naar een climax 

toe. 

Wanneer je in het BHU-model werkt; laat renners niet te lang in een differentiatiegroep werken! 

Laat ze dan doorstromen naar boven. Anders verliest met concentratie en motivatie. Beperk je 

ook in de hoeveelheid aangeboden stof; spring niet van de hak op de tak. Zoek het in de variaties 

op de stof in plaats van in de hoeveelheid verschillende stof. 

12. De stof moet zoveel mogelijk authentiek zijn. 

De sportidee (kernidee) van de fietssport luidt: 

Het overwinnen van; 

1. Luchtweerstand, 

2. rolweerstand,  

3. mechanische weerstand en 

4. zwaartekracht. 

We (h)erkennen allemaal, dat de mountainbiker meer met rolweerstand heeft te maken dan de 

wegrenner die vooral luchtweerstand moet overwinnen. Zo heeft elke discipline en elk onderdeel 

zijn specifieke karaktersignatuur. 

Je zou een tak van fietssport kunnen strippen, totdat het skelet overblijft. Een basisvorm waarbij 

de essentie (lees sportidee) nog overeind staat en herkenbaar is. 

Uiteraard is een brede allround bewegingsscholing op jonge leeftijd wenselijk en erg belangrijk. 

Het LTAD en KNWU Wielerplan spreken hier ook over. Zodra we echter echte wielertrainingen 

gaan aanbieden valt er al te generieke stof af en dient de stof zich meer te richten op de 

sportidee. (zie boven) 

Overigens, dan nog biedt dat een enorm scala aan variaties en mogelijkheden in oefenstofkeuze. 
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Ongeacht het trainingsdomein dient de stof wielerauthentiek te zijn. Zo heeft hardlopen als 

conditionele trainingsvorm minder met de benodigde specifieke wielercondities te maken. 

Het oprapen van tennisballen van pilonnen komt in de wielersport nergens voor, wel het 

aanpakken en doorgeven van bidons of ravitailleringszakjes. 

Elke verschijningsvorm van de fietssport herbergt een bepaalde vorm van balans. Balans is “het 

verstoren en herstellen van het  evenwicht” d.m.v. het variëren in snelheid en de positionering 

van het zwaartepunt. Het betreft dus een fysieke basiseigenschap; namelijk een onderdeel van 

de C van de CLUKS. Balans is dus geen (op zichzelf staande) techniek! Dat is een immers een 

ander trainingsdomein.  

Het fietsen over een houten wip als balansoefening (ondergrond beweegt t.o.v. fietser) komt in 

het wegwielrennen niet voor. De fietser+fiets bewegen namelijk t.o.v. de grond en niet andersom. 

De soort balans hierin is authentiek. Die op een wip minder. 

Willen we echter de balans scholen ten behoeve van de strandracerijder of veldrijder, dan zien 

we dat daar de ondergrond wel degelijk iets beweegt t.o.v. de fietser. Als we die balans willen 

prikkelen welke speelt bij het rijden door mul zand zullen we een authentieke oefensituatie 

moeten kiezen; namelijk die IN HET ZAND. 

Dit soort stof/oefeningen is authentiek omdat het appelleert aan de tak-van-wielersport-specifieke 

(bewegingseigen) balansvormen. (zie punt 8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 


