
TalenTen  
Koers 
fiets je klas naar de finale
Aan de slag met de wielersport.
Binnen én buiten de les.



Hoe houd je jongeren actief betrokken bij de gymles? 

Door een spannende strijd die het maximale vraagt van 

hun doorzettingsvermogen, mentaliteit en sportiviteit.  

We laten ze op een vernieuwende manier kennis maken 

met de wielersport. Vijf fietsdisciplines zelfs. Via  

TalentenKoers ontdekken jongeren in de onderbouw van 

het voortgezet onderwijs hun talent voor wegwielrennen, 

baanwielrennen, mountainbiken, veldrijden of BMX.  

En gaan ze de strijd aan met andere scholen.  

Welke klas fietst naar de finale?

Met TalentenKoers doen leerlingen in twee  

blokuren gym verschillende oefeningen waarmee 

ze onder andere hun conditie, spierkracht en balans 

testen. Deze oefeningen laten zien welk talent voor 

fietsen ze hebben, zonder dat daar een fiets voor nodig 

is. Om de leerlingen extra te motiveren, doen ze mee  

aan een landelijke wedstrijd. Door buiten school  

zoveel mogelijk meters te maken op de fiets, kan de 

klas een BMX clinic winnen. Daarnaast nodigt de 

KNWU leerlingen met individuele topscores uit tegen 

elkaar te fietsen, tijdens een echte wedstrijd. Zo biedt 

TalentenKoers jong talent de kans ontdekt te worden.

“We hadden allemaal ergens talent voor. Dat zorgde  

ervoor dat we buiten school wilden fietsen, fietsen, fietsen. 

Kom maar op dus met die BMX workshop!” 

 - Klas 2c van het Montessori Lyceum Rotterdam

TalentenKoers is een initiatief van de KNWU en de 

Rabobank om jongeren kennis te laten maken met  

de wielersport. Het lesprogramma is in samenwerking 

met docenten lichamelijke opvoeding ontwikkeld voor 

leerlingen van 12 tot 15 jaar. Met de heldere website, 

iPad app en mobiele app blijven leerlingen van de  

eerste tot de laatste minuut betrokken. Laat de  

wedstrijd maar beginnen!

Fiets je klas
naar de finale

TalentenKoers 
brengt jongeren 

in beweging
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doe mee



TalentenKoers is:
•  een interactief (gym-)lespakket van de KNWU  

en Rabobank om jong fietstalent te ontdekken 

• een introductie van de wielersport aan de  

 onderbouw van het voortgezet onderwijs

• een vernieuwende manier van lesgeven dankzij  

 de iPad app en mobiele app

Waarom is TalentenKoers interessant  
voor verenigingen?
De wielersport is niet echt bekend onder jongeren. 

Jongeren denken bij de wielersport gauw aan 

wegwielrennen en de dure fiets die daarbij komt 

kijken. Door als vereniging scholen te wijzen op 

TalentenKoers, komen meer jongeren in aanraking met 

het plezier van de wielersport, en met de voordelen die 

een vereniging de geïnteresseerde leerling kan bieden. 

TalentenKoers kan dus nieuwe (jonge!) leden én een 

grotere diversiteit binnen de vereniging opleveren. En 

misschien wel een aanstormend wielertalent...

Mogelijkheden voor publiciteit
TalentenKoers heeft geen commerciële doelstellingen.

Toch zijn er genoeg mogelijkheden om free publicity  

te krijgen. Leuk voor de scholen en voor de vereniging. 

Maar vooral een extra aanmoediging voor alle  

leerlingen die zich in het zweet fietsen.

Denk aan:
•  publiciteit rond het uitreiken van het lespakket  

aan de school

• het aankondigen van TalentenKoers door 

 persberichten te sturen naar lokale pers

• het organiseren van lokale wedstrijden

•  de inzet van social media om de school  

aan te moedigen

• een (lokale) journalist mee laten kijken tijdens 

 de gymlessen

•   (dubbel) interviews met de leerlingen, docenten  

en de directeur van de school over het les- 

programma, eerste indrukken van de wielersport  

en de  landelijke wedstrijd

• talentvolle leerlingen in de spotlights zetten

• het uitbrengen van verslag n.a.v. lokale en  

 landelijke wedstrijden

Wat kun je doen als vereniging?
Met deze brochure kan een schooldirecteur of docent 

lichamelijke opvoeding benaderd worden. Docenten 

lichamelijke opvoeding zijn flexibel in het indelen  

van hun lessen, waardoor TalentenKoers makkelijk in 

het programma gefietst kan worden. 
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Heeft een school interesse om mee te doen?  

Dan kan het pakket aangevraagd worden via  

www.talentenkoers.nl of mail talentenkoers@knwu.nl. 

Samen met de KNWU wordt er gekeken of de lokale Rabobank het 

pakket wil sponsoren. Het pakket wordt dan besteld en binnen een 

paar weken kan de eerste les plaatsvinden. Is sponsoring geen optie, 

dan kan het pakket besteld worden via de KNWU.  

 

Dankzij het wedstrijdelement worden niet alleen deelnemende 

leerlingen en docenten, maar ook leerlingen uit andere klassen, 

familie, vrienden en de rest van de stad bereikt. Scholen kunnen het 

namelijk óók tegen elkaar opnemen in een lokale wedstrijd!  

Het lespakket biedt een hapklaar persbericht en extra  

tips voor publiciteit. 

En daarna...
Om een goede band op te bouwen met de docent en de school is 

het belangrijk om zo’n zes weken na overhandiging te informeren 

naar de voortgang. Is het pakket al gebruikt? Zijn er vragen? Is er 

misschien een gezamenlijk initiatief mogelijk? De docent lichamelijke 

opvoeding kan het pakket zelfstandig met de klas doen, zonder 

verdere hulp. Moedig de leerlingen en school aan door ze via je eigen 

communicatiemiddelen te stimuleren om met elkaar het maximale 

resultaat te behalen. Zo wordt de wielersport weer onder de aandacht 

gebracht bij de jongeren!

Bezoek www.talentenkoers.nl voor meer informatie  

of mail naar talentenkoers@knwu.nl 
 
 
TalentenKoers wordt mogelijk gemaakt door:

Het lespakket bestellen


