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INLEIDING

CYCLING VLAANDEREN GROEILIJNEN
In deze folder vind je de visie van Cycling Vlaanderen terug op het groeiproces 
als renner/renster en als mens. Deze ‘groeilijnen’ zijn een leidraad voor clubs, 
trainers en ouders/voogden en hebben als doel om het kind op een gezonde 
manier te laten doorstromen binnen het wielrennen.

SITUATIESCHETS
Met de missie ‘Cycling Vlaanderen stimuleert de ontwikkeling van de verschillende takken 
van de wielersport in Vlaanderen, van initiatie over recreatie tot competitie en topsport’ 
omschrijft de federatie de richting waarin ze wenst te fietsen. De kernwoorden ‘stimuleren’ , 
‘ontwikkelen’ en ‘verschillende takken van de wielersport’, geven een belangrijke aanzet voor wat 
belangrijk is voor de organisatie, en waarin dus het meeste tijd, energie en financiële middelen 
worden geïnvesteerd.

Uiteraard wenst de federatie dat elk kind plezier beleeft in de sport, onafhankelijk van welke leeftijd 
of welk niveau hij/zij haalt. Naast dit plezier is het onze taak om samen met de clubs en begeleiders 
een waardevolle begeleiding aan te bieden zodat elkeen op zijn tempo kan ontwikkelen en groeien 
in de sport, of zelfs algemeen als mens. Wat ‘goed’ is wordt traditioneel nogal vaak opgemaakt op 
basis van wedstrijdresultaten. Dit is echter een enge momentopname, afhankelijk van vele factoren 
(tegenstand, materiaal, maturiteit, individueel potentieel, trainingsstatus, …).

Om deze referentie zo objectief mogelijk in kaart te brengen, en tegelijkertijd ook een 
referentiekader te geven voor clubs en trainers, werden ontwikkelingslijnen/groeilijnen 
ontwikkeld voor de wielersport. Ze volgen de stadia binnen het model ‘Long term athlete 
development’ (zie verderop) met daaraan gekoppeld adviezen en richtlijnen wat belangrijk is in welke 
leeftijds-ontwikkelingsfase. 

De groeilijnen werden geschreven met de finaliteit richting topsport, wat ervoor zorgt dat dit 
referentiekader een hoge standaard heeft: het start op jonge leeftijd met adviezen die voor het 
volledige ‘peloton’ gelden. Verderop doorheen de ontwikkelingsstadia blijven de adviezen uiteraard 
beschikbaar voor het ganse peloton, maar gaandeweg zullen bepaalde items (trainingsvolumes, 
technische vaardigheden, omkadering, …) minder evident tot zelfs onhaalbaar worden voor een 
steeds groter wordende groep. Dit weerhoudt de jongeren echter niet om toch nog het plezier aan 
de sport te beleven en ‘levenslang’ te sporten op het niveau dat hij/zij verkiest en aankan. De 
groeilijnen willen op een realistische en wetenschappelijk onderbouwde manier het referentiekader 
bieden aan de clubs en begeleiders/trainers om elk individu tot het hoogst haalbaar individuele 
niveau te laten groeien.

AANDACHTSPUNT
Alle punten van een voorgaande categorie blijven van toepassing op de daaropvolgende 
categorie(ën). Zo moet het kind nog steeds de basisvaardigheden- of technieken onderhouden 
en kunnen toepassen. Er wordt steeds verder gebouwd op de basisvaardigheden, waardoor het 
kind kan groeien in zijn/haar discipline.

Wil je meer info? Neem een kijkje op www.cycling.vlaanderen/jeugd/de-juiste-cadans  

Heb je nog vragen? Stuur een mailtje naar groeilijnen@cycling.vlaanderen
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LEGENDA
Binnen de hoofdpunten werd rekening gehouden met enkele vaste parameters. Deze somden we 
hieronder op.

OMGEVING MENTAAL LEVENSSTIJL MEDISCH FYSIEK

Motivatie

Cognitief

Zelfvertrouwen

Sociaal

Omkadering

Coördinatie

Controle

Lenigheid

Kracht

Uithouding

Weerstand

Snelheid

Ouders

Vrienden

Partner

Club

Trainer

Experts

Federatie

BEHENDIGHEID TECHNIEK COMPETITIE TRAININGSVERDELING

Start

Pompen

Bochten

Springen

Droppen

Remmen

Dalen

Klimmen

Hindernis

Vallen

Stuurvaardigheid

Groep

Beenfrequentie

Evenwicht

Starten en Stoppen

Doel

Tactiek

Vaardigheid

Techniek

Fysiek

Volume

Frequentie

Periodisering

Hygiëne

Respect

Communicatie

Discipline

Zelfstandigheid

Veiligheid in het 

verkeer

WOORDENLIJST
PLYOMETRIE Een vorm van krachttraining met hoge belasting. De spier 

wordt eerst op rek gebracht waarna die explosief wordt 
samengetrokken. Bv. vanop een verhoog naar beneden springen 
waarna je bij grondcontact meteen explosief omhoog springt.

AEROOB Een proces waarbij zuurstof nodig is.  Het aerobe energiesysteem 
gebruikt zuurstof die je inademt voor het leveren van energie.

SPRINTERS GAP De ruimte die er is tussen twee renners wanneer zij sprinten. De 
tweede renner gebruikt de aanzuigkracht van deze kleine ruimte 
waardoor je je voorganger – die harder moet fietsen tegen de wind 
–  sneller kan passeren.

MUSCULOSKETAAL SYSTEEM Een benaming die het systeem van beenderen, gewrichten, 
spieren, pezen, ligamenten, zenuwen en bloedvaten in ons lichaam 
omvat.

TTN Toestemming Therapeutische Noodzaak. Als je om medische 
redenen geneesmiddelen moet nemen die op de dopinglijst staan, 
dan kan je daar een TTN voor aanvragen via een dokter.

KOPPELINGSVERMOGEN De mogelijkheid om verschillende deelbewegingen 
tegelijkertijd uit te voeren. Vb. zwaaien met je hand tijdens 
het fietsen.

ECG Een elektrocardiogram. Een onderzoek om je hartfunctie te 
controleren.
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LTAD 
LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT
Zoals vermeld binnen de situatieschets volgt de federatie voor de jeugdontwikkeling het 
onderbouwde ‘Long Term athlete development’, een Canadees model dat wereldwijd als 
referentie gebruikt wordt om atleetontwikkeling te structureren.

Het model pleit voor een stapsgewijze aanpak per ontwikkelingsfase, met als doel het 
(individueel) hoogst mogelijk niveau te behalen, door het geven van de juiste prikkels op het juiste 
moment. Na de topprestatie is het motto bovendien het ‘levenslang sporten’. 

Deze visie wordt verder uitgerold binnen de verschillende takken van de federatie (jeugdwerking, 
trainersopleiding, …) via concrete structuren en acties. De totale ontwikkeling van een jonge 
sporter vergt meer dan trainen alleen. Zelfstandig worden enerzijds en het leren samenwerken 
met trainer, coach en een multidisciplinaire omkadering anderzijds zijn cruciaal.  Dit vraagt tijd en 
groeiende maturiteit.  Binnen de groeilijnen staat de sporter die over het talent beschikt centraal. 
Trainers, coaches, clubs en ouders mogen de doorstroom van talent niet in de weg staan, maar 
net de ondersteunende en gezond stimulerende factor zijn.  

De biologische leeftijd en de bijhorende optimale ontwikkelingsfases (Windows of opportunity) 
staan centraal in het Canadese LTAD-model. Zowel fysieke, technische, tactische als mentale 
aspecten komen aan bod in overeenstemming met de specifieke vereisten binnen de verschillende 
disciplines.  

Jongeren met dezelfde kalenderleeftijd kunnen erg verschillen in biologische ontwikkeling.  Het 
is dan ook cruciaal om met de biologische leeftijd rekening te houden bij de opvolging en 
begeleiding van jonge sporters. Op basis hiervan vormen bepaalde leeftijdsfases een ‘window of 
opportunity’ om specifieke basismotorische en fysieke eigenschappen meer aandacht te geven. 
Het lichaam is vatbaar voor deze stimuli: het negeren van deze kansen betekent ook dat het volle 
potentieel niet zal gehaald worden

Wil je meer info? Neem een kijkje op https://www.youtube.com/watch?v=ujBOOAHEmrE

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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U8 (BMX) U12 U15 U17 JUNIOREN BELOFTEN/U23
ELITE 

MC/ZC
/MAS

Leren rijden

WEDSTRIJD
CATEGORIËN

Leren rondrijden Fietsvaardigheden leren Bouwen van
de motor

Deelname aan de wedstrijd Als eerste over
de lijn

Vooraan
blijven

ACTIVE START FUNDAMENTALS LEARN 
TO TRAIN

TRAIN TO TRAIN LEARN 
TO COMPETE

TRAIN 
TO COMPETE

LEARN TO WIN TRAIN 
TO WIN

ACTIVE START FUNDA-
MENTALS

LEARN 
TO TRAIN

TRAIN 
TO TRAIN

LEARN 
TO COMPETE

TRAIN 
TO COMPETE

LEARN TO WIN
TRAIN 
TO WIN
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U6 - ACTIVE START

In deze fase gebruiken kinderen dagdagelijkse beweging tijdens 
spelmomenten. De basisbeginselen van behendigheid, coördinatie en 
controle worden zo spelenderwijze voorbereid.

OMGEVING
• Ouders stimuleren het kind op verkenning naar een gevarieerd beweegpatroon.

• Via Multimove en de turnles beweegt het kind onder supervisie van een animator of 
turnleerkracht.

MENTAAL
• Op een leuke manier verkent het kind zijn eigen grenzen in een veilige omgeving.

• Krijgt opdrachten om te proberen.

LEVENSSTIJL
• In deze fase start de bewustmaking van het kind omtrent persoonlijke hygiëne (handen 

wassen, tanden poetsen, …).

• Het kind heeft respect voor materiaal en anderen.

• Voor een goede ontwikkeling mag het kind individueel dingen uitproberen.

MEDISCH
• Volg het adviesschema van Kind en Gezin.

• Tweejaarlijks wordt er een doktersonderzoek ondergaan in functie van de vergunningsaanvraag.

• Een bijkomend doktersbezoek kan bij medische noodzaak.

VOEDING
• Het kind drinkt voldoende water, eet fruit en in beperkte mate snoep.

• Supplementgebruik (bv. vitaminen) kan enkel indien noodzakelijk en op advies van de (sport)
arts.

OPGROEIFASE
Van baby naar

kleuter

FASE BIOLOGISCHE 
ONTWIKKELING
Van geboorte tot ver

voor de groeispurt

SCHOOL 
Kleuterschool
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FYSIEK
• Zich verplaatsen en balans staan centraal in de ontwikkeling van het kind.

• Er ontstaat een evolutie van kruipen tot lopen. Dit gaat gepaard met een evolutie van loopfiets 
tot fiets met pedalen.

• Beweeglijkheid in functie van de ontwikkeling.

BEHENDIGHEID - TECHNIEK
• Het kind:

 -   Leert (beter) fietsen met een slalom tussen kegels en rijden in een lijnvormige groep.

 -   Kan een basislijn van een bocht uitvoeren.

 -   Leert traag fietsen over een smallere strook (30cm) en leert tot stilstand te komen en  
      terug vertrekken met het gebruik van de rem.

 -   Kan met 1 voet op de grond al huppelend vertrekken.

 -   Kan al pompend rijden met de wielen aan de grond.

 -   Kent het verschil tussen de voor- en achterrem en gebruikt deze voor een hindernis.

 -   Leert de basisdaalhouding aan in lichte afdalingen.

 -   Leert een korte gemakkelijke helling met aanloop oprijden.

 -   Fiets over een hindernisparcours met kleine oneffenheden (10 cm).

COMPETITIE
• Niet van toepassing. 

TRAININGSVERDELING
• Het accent ligt maximaal op het ontwikkelen van vaardigheden zonder dat deze 

disciplinespecifiek moeten zijn. Volgende verdeling kan als richtlijn dienen:

 -   Er komen 2 tot 4 beweegsessies per week aan bod, met een maximum van 4 uur per  
      week. 

 -   Minder dan 24 sportweken zijn volgens het schooljaar geperiodiseerd, met een totaal  
      van 100 à 150 sporturen.
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U8 - FUNDAMENTALS

De keuze voor een gevarieerd bewegingsaanbod laat in deze fase toe om 
de FUNdamentals spelenderwijze aan bod te laten komen. Een veelzijdige 
bewegingservaring staat centraal. Multimove of een combinatie van 
groepssporten zijn ideaal hiervoor.

OMGEVING
• Ouders stimuleren het kind op verkenning in hun sportactiviteit. Via Multimove, sportclub en 

turnles beweegt het kind bijna dagelijks onder supervisie van de turnleerkracht, Master LO, 
initiator of trainer B. 

• Fietsen is één van de vele varianten van beweging die aan bod kunnen komen.

MENTAAL
• Plezierbeleving is cruciaal voor de motivatie van het kind.

• Fair play staat centraal.

• Kinderen leren individueel en in groep emoties ervaren.

• De begeleider communiceert op niveau van het kind.

LEVENSSTIJL
• In deze fase wordt zelfstandigheid bij persoonlijke hygiëne nagestreefd (handen wassen, tanden 

poetsen).

• Vanuit respect voor materiaal en anderen worden kinderen aangemoedigd en moedigen ze 
elkaar aan.

• Zelfstandigheid wordt nagestreefd bij kleine dagdagelijkse taken.

• Kinderen kennen de belangrijkste verkeersborden en toepassingen uit de wegcode (licht, bel, 
voorrangsregels, waar fietsen, helm).

• Kinderen tonen respect/hoffelijkheid ten opzichte van andere weggebruikers waarbij 
‘stoppen’ het voornaamste aandachtspunt is.

MEDISCH
• Volg het adviesschema van Kind en Gezin.

• Tweejaarlijks wordt er een doktersonderzoek ondergaan in functie van de vergunningsaanvraag.

• Een bijkomend doktersbezoek kan bij medische noodzaak.

OPGROEIFASE
Van kleuter naar

kind

FASE BIOLOGISCHE 
ONTWIKKELING
Ver voor de groeispurt

SCHOOL 
Deel 1 lagere school

met sport en spel 
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VOEDING
• Kinderen worden bewust van hun voedselinname en toetsen dit af aan de voedingsdriehoek.

• Supplementgebruik (bv. vitaminen) kan enkel indien noodzakelijk en op advies van de (sport)
arts.

FYSIEK
• Er wordt een aanzet gegeven tot statische stabiliteit en controle op globaal rompniveau.

• Kinderen leren aparte bewegingen maken op rompniveau (bv. bekkenkanteling).

• Opstart van:

 -   Werpen en vangen

 -   Springen, landen en rollen

• Reactie- en snelheidsvormen worden in spelvorm aangeboden.

• Beweeglijkheid met inbegrip van actief en passief bewegingsbereik algemeen

• Aanzet tot techniek van krachtcomponent met eigen lichaamsgewicht.

BEHENDIGHEID - TECHNIEK
• Om de techniek te optimaliseren is het aangeraden om platte pedalen in te zetten.

• De renner/renster kan: 

 -   Gevarieerde slalomopdrachten uitvoeren.

 -   Met 1 hand rijden (links en rechts).

 -   Achter en langs elkaar heen rijden.

 -   Een bunny hup over een borstelsteel uitvoeren.

 -   Kriskras in groep te rijden.

 -   Variëren met trapfrequentie/beenomwentelingen in het zadel via korte inspanningen.

 -   Stoppen met voorrem en achterrem en na 3 seconden terug vertrekken.

 -   Op korte afstand (offroad) van lijn veranderen.

 -   Het voorwiel van de grond krijgen.

 -   Stoppen zodat het achterwiel van de grond komt zonder overkop te gaan. 

 -   Hun evenwicht houden en uit stilstand starten (zonder aanduwen). Deze oefening kan  
      gecombineerd worden met de reactiesnelheid.

 -   Al pompend rijden met de wielen aan de grond.

 -   De basislijn van bochten inschatten en volgen met een diameter tot 2 meter.

 -   Een kleine jump nemen en met 2 wielen van de grond komen.

 -   Bergaf/- op snelheid aan 20 km/uur op een korte afstand tot stilstand komen door met  
      beide remmen te remmen (verhouding 50-50).

 -   Een basisdaalhouding aannemen op onverhard terrein.

 -   Een korte helling uit stilstand oprijden.

 -   Op een hindernissenparcours het voorwiel heffen, waarbij het achterwiel achterna komt.

 -   Correct vallen zonder fiets. 
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U12 - LEARN TO TRAIN

Een geleidelijke evolutie naar meer gestructureerde oefensessies laat toe 
dat kinderen effectief gericht fundamentale vaardigheden leren trainen 
en ze ook omzetten naar sportvaardigheden. Plezier blijft cruciaal tijdens 
de oefenmomenten. Deze fase is cruciaal om het vaardigheidsaspect te 
maximaliseren vooraleer de groeispurt de evolutie hierin begint af te remmen.

OMGEVING
• Ouders stimuleren het kind op verkenning in hun sportactiviteit.

• Het samen sporten met vrienden vormt een stimulans voor het kind.

• Via sportclub(s) en turnles beweegt het kind bij voorkeur dagelijks en gevarieerd onder toezicht 
van de turnleerkracht, Master LO, initiator of trainer B. Het accent blijft liggen op de variatie en 
de algemene ontwikkeling zonder dat het fietsen mag overheersen.

• De federatie zorgt ervoor dat verschillende wielerdisciplines kunnen ontdekt worden. Hierin 
vormt het POP (provinciaal opleidingsprogramma) een stimulator om lokaal een waaier aan 
initiatieven aan te bieden.

MENTAAL
• Plezierbeleving blijft belangrijk en een aandachtspunt.

• De jonge sporter ontwikkelt op een positieve wijze een eigen identiteit.

• Het kind leert afspraken maken en kortetermijndoelen stellen.

• Op sociaal vlak leert de jongere zelfredzaam te worden en keuzes te maken.

• Motivering en beloning vanuit de begeleiding worden geaccepteerd.

OPGROEIFASE
Van kind naar tiener

FASE BIOLOGISCHE 
ONTWIKKELING

Tot kort voor
de groeispurt

SCHOOL 
Deel 2 lagere school

met structuur in
sport en spel 
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LEVENSSTIJL
• In deze fase wordt persoonlijke hygiëne een automatisme (handen wassen/tanden twee maal 

per dag poetsen)

• Vanuit respect voor materiaal en anderen worden kinderen aangemoedigd en moedigen ze 
elkaar aan.

• Zelfstandigheid wordt verworven bij kleine dagdagelijkse taken.

• Kinderen leren materiaal in te schatten (bv. kledij) in functie van de omstandigheden

• Kinderen herkennen gevaarlijke situaties (in de buurt) en weten hoe hiermee om te gaan.

• Kinderen kennen de gevaren van de dode hoek.

• Kinderen kunnen een eigen eenvoudige route uitstippelen en herkent hierbij waar die wel/niet 
mag fietsen.

• Kinderen kunnen alleen op de weg fietsen op een gekend, duidelijk vastgelegd parcours waarbij 
ze om de x-aantal minuten voorbij hun huis passeren.

• Kinderen zijn in staat om op de fiets signalen door te geven naar achterliggers (auditief en 
visueel).

MEDISCH
• Volg het adviesschema van Kind en Gezin.

• Tweejaarlijks wordt er een doktersonderzoek ondergaan in functie van de vergunningsaanvraag.

• Een bijkomend doktersbezoek kan bij medische noodzaak.

VOEDING
• Het kind leert de voedingsdriehoek toe te passen onder leiding van de ouders.

• Supplementgebruik (bv. vitaminen) kan enkel indien noodzakelijk en op advies van de (sport)
arts.

FYSIEK
• Kinderen ontwikkelen zich verder in:

 -   Statische stabiliteit en controle met als accent het rompniveau.

 -    Aparte bewegingen leren maken tussen ledematen onderling en ten opzichte van de  
       romp.

 -   Werpen en vangen.

 -   Springen, landen en rollen.

 -   Reactievermogen.

 -   Koppelingsvermogen.

 -   Beweeglijkheid met inbegrip van actief en passief bewegingsbereik in functie van de  
      ontwikkeling.

 -   Techniek en uithouding van krachtcomponent met eigen lichaamsgewicht.

 -   Aanzet explosieve bewegingen - plyometrie.

• Opstart van:

 -   Ruimtelijke perceptie en controle zwaartepunt.

 -   Aerobe uithoudingscomponent in lopen, zwemmen, crosstraining.

 -   Vlugge lichamelijke behendigheid in spelvorm.

 -   Stabiele positie op de fiets samen met een correcte en soepele traptechniek, ook met  
      één hand.
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BEHENDIGHEID - TECHNIEK
• De renner/renster kan:

 -   Gericht stuurgedrag in functie van een gevarieerde slalom met 1 en 2 handen.

 -   Kriskras door elkaar leren rijden met 1 en 2 handen.

 -   Uit het zadel fietsen.

 -   Korte sprints met hoge trapfrequentie/beenomwentelingen in het zadel uitvoeren.

 -   Stoppen met voorrem en achterrem en na 10 seconden terug vertrekken.

 -   Op korte afstand en lage snelheid van lijn veranderen op een singletrail.

 -   Het voorwiel van de grond krijgen door kracht op de trappers te zetten.

 -   Minder dan 5 seconden een wheelie (op het achterwiel rijden).

 -   Een stoppie ( stoppen/stilstaan op het voorwiel) maken in een bepaalde zone

 -   Hun evenwicht houden/uit stilstand starten (zonder aanduwen) in combinatie met   
           reactiesnelheid en klikpedalen.

 -   Een combinatie van pompen en een bunny hup maken. Hierbij blijft enkel het achterwiel  
      op de grond.

 -   De basislijn van bochten inschatten op onverhard terrein en bochten nemen met een  
      diameter tot 1,5 meter.

 -   Een jump van 1 meter ver nemen en met 2 wielen van de grond komen.

 -   Een steile afdaling (met hindernissen) gecontroleerd nemen aan een constant tempo  
      door enkel de voorrem te gebruiken.

 -   Een korte steile helling uit stilstand snel oprijden.

 -   Een matige hindernis (20 cm) overschrijden door het voor- en achterwiel te heffen.  
      Hierbij worden de trialvaardigheden opgestart.

 -   Leren reageren op de impact met andere renners en het ontwikkelen van een juiste  
      valtechniek met de fiets.

COMPETITIE
• Competitie in andere sporten en in de verschillende wielerdisciplines ontdekken.

• Tot 10x per jaar.

• Omgeving als positief ingestelde supporter staat los van de resultaten.

TRAININGSVERDELING
• Het accent ligt voornamelijk bij het ontwikkelen van vaardigheden met 20% van de tijd aandacht 

voor fysieke trainingsprikkels zonder dat deze disciplinespecifiek zijn. Volgende verdeling kan als 
richtlijn dienen:

 -   Er komen 4 tot 6 beweegsessies per week aan bod, met een maximum van 10 uur per  
      week. 

 -   Tot 34 sportweken zijn volgens het schooljaar geperiodiseerd, met een totaal van 200 à  
      300 sporturen.

 -   Trainingen van maximaal 1u30.
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U15 - TRAIN TO TRAIN

Deze fase wordt gekenmerkt door grote veranderingen voor het kind. De 
versnelde groei van het kind (groeispurt meisjes theoretisch tussen 11 en 
13j, bij jongens tussen 13 en 15j) zorgt ook voor snelle veranderingen in 
het lichaam. Het is dan ook belangrijk dat er in deze fase voorzichtig wordt 
omgesprongen met extra belasting van het lichaam. Ook op sociaal vlak 
wordt deze fase gekenmerkt door veranderd gedrag. Met leeftijdsgenoten 
kunnen ze steeds beter samen werken, terwijl ze mama en papa soms liever 
vanop afstand zien supporteren. Een positief stimulerend klimaat richting 
zelfstandigheid is belangrijk.

OMGEVING
• Ouders stimuleren de tiener los van de resultaten en laten de sporttechnische scholing 

helemaal over aan derden.

• Het samen sporten met vrienden wordt belangrijker en stimuleert het kind.

• Via de sportclub(s) en turnles beweegt het kind bij voorkeur dagelijks en gevarieerd onder 
toezicht van de turnleerkracht, Master LO, initiator of trainer B. Het accent ligt op een 
langetermijnvisie, waarbij variatie en de algemene ontwikkeling over verschillende sporten heen 
belangrijk zijn. 

• Binnen het fietsen is er duidelijk meer aandacht voor techniek, bij voorkeur in alle 
fietsdisciplines.

• De federatie doet aan talentdetectie en -scouting tijdens een groter wordend competitieaanbod 
aangevuld met trainings- en testdagen.

MENTAAL 
• De motivatie komt vanaf nu uit het leerproces en de prestaties.

• Het kind leert visualiseren in functie van training en techniek.

• Doordacht denken geeft kans tot analyseren en plannen.

• Kinderen ervaren emoties steeds intenser. Dit vraagt ondersteuning en/of het stellen van 
grenzen vanuit het kind zelf en hun omgeving.

• Het kind leert zichzelf kennen en leert om vol te houden.

• Puberend gedrag en een voorkeur voor interactie met leeftijdsgenoten duiden op een verdere 
evolutie in zelfredzaamheid.

• Kinderen leren communiceren met de begeleiders om het trainingsproces en motivatie op gang 
te houden.

OPGROEIFASE
Tiener

FASE BIOLOGISCHE 
ONTWIKKELING

Periode rond
de groeispurt

SCHOOL 
Deel 1 secundair
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LEVENSSTIJL
• De persoonlijke hygiëne dient als maatstaf (handen wassen/tanden twee maal per dag 

poetsen).

• Het kind ontdekt hun slaaphygiëne als herstelmiddel.

• Vanuit respect voor materiaal en anderen moedigen kinderen elkaar aan.

• Zelfstandigheid wordt verworven bij een waaier aan taken.

• Die leert feedback geven over het trainingsproces.

• Het kind leert correct omgaan met multimedia (schermtijd/social media/...).

• Kinderen kennen de wegcode en kennen de verkeersborden actief.

• Kinderen kunnen zich alleen en in groep op de baan begeven.

• Kinderen evolueren van het fietsen op een vooraf duidelijk vastgelegde route naar het fietsen 
op een meer variabel parcours zonder controle.

• Kinderen zijn vooruitziend op een training (meenemen GSM, ID kaart, pompje, bandje, ...).

• Kinderen hebben een positieve, defensieve houding in het verkeer.

MEDISCH
• Er wordt een opvolgscreening van het bewegingsapparaat gedaan in functie van de 

ontwikkeling van het muskuloskeletaal syteem.

• Het kind ondergaat een jaarlijks doktersonderzoek in functie van de vergunningsaanvraag.

VOEDING
• De voedingsdriehoek wordt als standaard toegepast onder supervisie van de ouders/voogden.

• Supplementgebruik kan enkel indien noodzakelijk en op advies van de behandelende sportarts.
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FYSIEK
• De renner/renster: 

 -   Ontwikkelt unilaterale balans.

 -   Kan een balletje werpen en vangen in complexe situaties.

 -   Kan gecontroleerd springen en landen.

 -   Kan tijdig reageren (in functie van de start).

 -   Ontwikkelt koppelingsvermogen.

 -   Voert loopdrills in in hun training.

 -   Voert systematische trainingsmomenten voor lenigheid in in functie van de algemene  
      ontwikkeling.

 -   Kan de controle op de fiets behouden in verschillende houdingen en met verschillende  
      stuurposities.

 -   Start een krachtcomponent op (2x per week) in combinatie met stabilisatieoefeningen.

 -   Legt het accent op een correcte basistechniek, waarbij het eigen lichaamsgewicht   
      gebruikt wordt en de focus op balans ligt. 

 -   Met vrije gewichten als maatstaf.

 -   Bouwt de plyometrie uit in functie van hoogte.

 -   Werkt aan de ruimtelijke perceptie en controle van het zwaartepunt.

 -   Voert aerobe uithoudingscomponent in voor het lopen, fietsen, zwemmen en   
      crosstraining, en als aanvulling op techniektraining op de piste.

 -   Werkt aan snelheid via aspecifieke bewegingsvormen (bv. loopsprints).

 -   Werkt aan hun snelheid via korte (<6’’) fietssprints met trapfrequentie/   
      beenomwentelingen als accent.

 -   Leert reageren op de impact met andere renners/rensters en ontwikkelt een juiste   
      valtechniek met de fiets.
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BEHENDIGHEID - TECHNIEK
• De renner/renster kan:

 -   Een complexe slalom uitvoeren met toevoeging van het snelheidsaspect.

 -   In groep rijden tijdens een MTB-wedstrijd.

 -   Een hoge trapfrequentie/beenomwentelingen in het zadel hanteren via korte sprints.

 -   Technisch correct uit het zadel fietsen.

 -   10 meter rijden en stoppen op een smalle balk/lijn en na 30 seconden terug vertrekken.

 -   Offroad in moeilijke omstandigheden van lijn veranderen en met beide wielen tegelijk  
      springen naar de zijkant.

 -   Een wheelie (op het achterwiel rijden) van 10 seconden uitvoeren.

 -   Een stoppie uitvoeren en 1 meter verder rijden op het voorwiel.

 -   Op een helling met losse ondergrond met een juiste startbeweging starten.

 -   Perfect pompen en een bunny hup technisch vervolmaken.

 -   Hoog-laag-hoog lijnen rijden in (kom)bochten met een diameter tot 1 meter.

 -   Een jump van 2 meter nemen en met 2 wielen van de grond komen.

 -   Een drop van 1 meter hoog nemen.

 -   Een steile afdaling gecontroleerd nemen met een constant tempo door enkel de   
      voorrem te gebruiken.

 -   Een steile afdaling met hindernissen gecontroleerd nemen.

 -   Een korte steile helling uit stilstand snel leren oprijden.

 -   Een matige hindernis (20 cm) leren overschrijden door voor- en achterwiel te heffen.  
      Hierbij worden ook de trialvaardigheden opgestart. 

 -   Reageren op de impact met andere renners ontwikkelt een juiste valtechniek met de  
      fiets.

COMPETITIE
• Competitie op nationaal niveau.

• Introductie van doelbewuste parcoursverkenning:

 -   Tot 35x per jaar als leervorm.

 -   Door onbevangen te  koersen zonder de inspanningen te schuwen leert de renner hun  
      capaciteiten en grenzen kennen en te verleggen.

TRAININGSVOLUME
• Het accent blijft liggen op het ontwikkelen van vaardigheden en pistetechniek met 40% van 

de tijd aandacht voor fysieke trainingsprikkels. De combinatie van disciplinespecifieke en 
aspecifieke accenten komt meer naar voren. Volgende verdeling kan als richtlijn dienen:

 -   Accent ligt op 50% (aspecifiek)/50% (specifiek).

 -   Er komen 4 tot 8 trainingen per week aan bod, met een maximum van 12 à 15 uur per  
      week. 

 -   Tot 40 sportweken zijn volgens het schooljaar geperiodiseerd, met een totaal van 300  
      tot 450 sporturen.
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U17 - LEARN TO COMPETE

Bij de meeste kinderen is de groeispurt achter de rug. Toch kunnen er 
onderling nog grote verschillen zijn in biologische ontwikkeling in deze 
leeftijdscategorie! Het lichaam is steeds meer belastbaar voor bijvoorbeeld 
uithoudingstraining, krachtaccenten, ... met blijvende aandacht voor 
aspecifieke accenten naast de fiets. 

De combinatie van het groeiend aantal sporturen, de groter wordende 
belasting op school, en het belang aan andere sociale contacten, kan zorgen 
voor en spanningsveld. Een gezonde lange termijn visie met ruimte voor alle 
aspecten van de ontwikkeling dient altijd als basisfilosofie gehouden te 
worden: leren zelf keuzes maken is een belangrijke pijler hierin! 

OMGEVING
• De ouders zorgen bijkomend voor een thuisklimaat waar sport een plaats heeft.

• Vrienden en/of partner (evt. buiten de sport) bieden ontspanning in aanvulling op de groeiende 
wil om richting topsport te evolueren.

• De regionale federatie, met oog op een traject topsport, biedt kansen in functie van de 
technische trainingen. De club of individuele trainer voorziet een planning voor de momenten 
buiten de MTB-trainingen en doet waar nodig  beroep op specifieke expertise (bv. in functie van 
kracht en stabiliteitstraining). 

• Via de federatie kan de jongere de kwaliteit van de clubwerking inschatten. Gezond groeien in 
de sport staat centraal en wedstrijden zijn een middel om bijkomend te ontplooien in de sport. 

• Het werkingsniveau situeert zich hierbij op het niveau Trainer A/B. Waar nodig (bv. in functie van 
kracht en stabiliteitstraining) komt bijkomende specifieke expertise aan bod. De renner/renster 
dient zelf ruimte te geven aan andere sport(en)(clubs).

• De federatie zet bijkomend in op de kwalitatieve langetermijnvisie via de Topsportschool voor 
piste. Hier blijft gezond groeien in de sport centraal staan en zijn wedstrijden een middel om 
bijkomend te ontplooien in de sport.

OPGROEIFASE
Van tiener naar

adolescentie

FASE BIOLOGISCHE 
ONTWIKKELING

Na de groeispurt

SCHOOL 
Deel 2 secundair
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MENTAAL
• Zowel doelgericht werken als prestaties motiveren de renner/renster.

• Die beseft steeds beter dat mentale vaardigheden nodig zijn in het ontwikkelingstraject als 
sporter.

• Het maken van analyses achteraf (individueel en in overleg met de begeleiding) bevordert het 
leerproces.

• De renner/renster ontwikkelt een steeds groter zelfbewustzijn van hun eigen kunnen.

• De jongere leert sturing vanuit de omkadering steeds beter gebruiken.

LEVENSSTIJL
• De renner/renster:

 -   Is verantwoordelijk voor hun slaaphygiëne als herstelmiddel.

 -   Heeft interesse en respect voor iedereen betrokken bij de sport.

 -   Heeft interesse in het materiaalgebruik in functie van hun sport.

 -   Maakt keuzes in functie van het sportieve traject.

 -   Leert feedback te geven en houdt een trainingsdagboek bij.

 -   Leert in hun moedertaal communiceren met media.

 -   Ontwikkelt zich verder in het omgaan met multimedia (schermtijd/social media/...).

 -   Kan alleen op de weg trainen op een gekend parcours zonder controle. De ouders  
      weten waar hun kind fietst = vrije training met afspraken rond richting, afstand en duur 
      van de training zodat begeleider kan inschatten wanneer training min of meer ten einde  
      is.

MEDISCH
• Er wordt een samenwerking opgestart met de sportarts als deel van de omkadering. Standaard 

is hier twee maal per jaar een bloedafname bij inbegrepen.

• Vanaf nu wordt er een ECG afgenomen in functie van de vergunningsaanvraag.

• De renner/renster kent de adviezen van de dopinglijn en een TTN in functie van 
medicatiegebruik.

VOEDING
• De renner/renster leert eten in functie van hun sport op advies van een voedingsexpert.

• Supplementgebruik kan enkel indien noodzakelijk en op advies van de behandelende sportarts.
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FYSIEK
• Optimalisatie op vlak van controle, stabiliteit en beweeglijkheid.

• Voorgaande controleaspecten onder belasting en gecombineerd met bewuste buikademhaling.

• Lenigheid op peil houden in interactie met sportspecifieke noden. 

• Opbouw belastbaarheid krachtcomponent (2x per week) in combinatie met core. Met aandacht 
voor een correcte techniek streven naar hypertrofie met behoud van evenwicht in flexie/
extensiepatronen en gebruik van eigen lichaamsgewicht en vrije gewichten.

• Uitbouw plyometrie in functie van hoogte en diepte.

• Optimalisatie ruimtelijke perceptie en controle zwaartepunt.

• Aerobe uithoudingscomponent in lopen, fietsen, crosstraining met introductie van 
weerstandsvormen (lactaatproductietraining en korte VO2max prikkels).

• Snelheid via aspecifieke bewegingsvorm.

• Snelheid via korte (<6’’) sprints met variaties in beenfrequentie als accent.

BEHENDIGHEID - TECHNIEK
• De renner/renster kan:

 -   In groep rijden in complexe MTB-wedstrijdsituaties.

 -   Aan hoge beenfrequentie gecontroleerd uit het zadel fietsen.

 -   Rijden en stoppen op een smalle balk met niveauverschillen en na 60 seconden terug  
      vertrekken.

 -   Wiel per wiel zijwaarts vorderen/op onverhard terrein en 360 graden draaien op een  
      kleine oppervlakte.

 -   De wheelie (op het achterwiel rijden) verder afwerken als dynamische balanstechniek tot  
      30 seconden.

 -   Een stoppie (op het voorwiel staan) uitvoeren en het achterwiel in een bepaalde zone  
      neerzetten (links, rechts, op een blikje, …). 

 -   De details van de start onder alle omstandigheden uitvoeren.

 -   Pompen en een bunny hup onder complexe omstandigheden uitvoeren.

 -   Snelheid maken doorheen bochten op alle ondergronden en kan bochten  
      nemen met een diameter tot 1,5 meter.

 -   Een jump van 3 meter nemen en met 2 wielen van de grond komen.

 -   Een drop van 2 meter hoog te nemen.

 -   Beheerst alle facetten van het remmen om hun flow te bewaren.

 -   Een afdaling met U-turn rijden waarbij de voorrem (stoppie en draaien) en achterrem  
      (driften) gecombineerd worden.

 -   Een langere steile helling oprijden met step-ups (verhoog waarbij je het voor- en   
      achterwiel moet opheffen) en U-turns (bochten waarbij je 180 graden draait).

 -   Het aspect snelheid en gevarieerde korte (4m) opeenvolging toevoegen aan een   
      hindernissenparcours.
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COMPETITIE
• Competitie met doelstellingen op nationaal niveau.

• Sturing door trainer/coach op vlak van een gedetailleerde parcoursverkenning.

• Tot 20 x per jaar in functie van ‘’leren’’ racen.

TRAININGSVERDELING
• Evenwichtige verdeling tussen de ontwikkeling van vaardigheden en fysieke training met 

verschuiving naar meer disciplinespecifieke accenten. Volgende verdeling kan als richtlijn 
dienen:

 -   Er komen 5 tot 10 trainingen per week aan bod met een maximum van 15 à 18 uur per  
      week. 

 -   Tot 44 sportweken zijn volgens doelstellingen geperiodiseerd met een totaal van 450 tot  
      600 sporturen.
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JUNIOREN - TRAIN TO 
COMPETE

Het lichaam is de echte groeispurt voorbij en stilaan ‘egaliseren’ de 
biologische leeftijd en kalenderleeftijd tussen renners onderling, zodat 
onderlinge vergelijkingen (bv. wedstrijden) betrouwbaarder zijn dan in 
voorgaande categorieën. Deze periode is belangrijk voor de uitbouw van een 
‘belastbaar’ lichaam indien de jongere wil verder gaan richting topsport - het 
opdrijven van volume en krachtprikkels zijn 2 belangrijke bouwstenen. 

Het eind van het traject secundaire school zet de jongere voor belangrijke 
keuzes: (top)sport combineren met studies of werk vergt organisatorische 
kwaliteiten die in de voorbije jaren konden ontwikkeld worden. Ook financiële 
en sociale aspecten beïnvloeden keuzes in deze leeftijdsfase.

OMGEVING
• Als renner/renster met ambitie richting topsport bespreekt die gericht keuzes hierin met hun 

omgeving (ouders, partner, vrienden) zodat ook zij hierin kunnen ondersteunen.

• De clubtrainingen voorzien idealiter een gevarieerde trainingsomgeving.

• De individuele trainer werkt op het niveau Trainer A en de wisselwerking met experts in het 
begeleidingsteam breidt uit (kiné, sportarts, voedingsexpert, mental coach, disciplinespecifieke 
coach).

• De federatie voorziet via NOP (nationaal opleidingsprogramma) een bijkomende mogelijkheid 
tot deelname aan internationale competities en trainingsmomenten in het leertraject van de 
aankomende prestatiesporter.

OPGROEIFASE
Adolescent

FASE BIOLOGISCHE 
ONTWIKKELING
Ver na de groeispurt

SCHOOL 
Einde secundair met

evt. overstap naar
hoger onderwijs
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MENTAAL
• De renner/renster maakt korte- en langetermijndoelstellingen concreet als motivatie.

• De ontwikkeling van de mentale vaardigheden onder leiding van een mental coach komt op 
gang.

• Presteren en leren omgaan met druk komen aan bod.

• De renner/renster is zelfbewust en kan hun omgeving correct inschatten en relativeren. 

• Met hun begeleiding leert die taakgericht werken en neemt verantwoordelijkheid in het 
trainingsproces.

• De renner/renster leert visualiseren ter ondersteuning van hun technische en tactische 
vaardigheden binnen de sport.

LEVENSSTIJL
• Slaaphygiëne als maatstaf

• De renner/renster maakt keuzes in functie van het materiaalgebruik in functie van hun sport.

• Er wordt proactief feedback gevraagd in functie van coaching, afspraken, omkadering en 
ouders.

• De renner/renster houdt een digitaal trainingsdagboek bij en maakt hun planning op in functie 
van de sport in als onderdeel van het dagelijkse leven.

• Communicatie met media in diverse talen (Nederlands, Frans, Engels) wordt aangeleerd.

• Die kan correct omgaan met multimedia en weet dat overmaat een negatieve invloed kan 
hebben op het herstel.

MEDISCH
• De samenwerking met een sportarts als deel van de omkadering wordt als standaard 

aanschouwd.

VOEDING
• De renner/renster leert gezonde sportvoeding als standaard toe te passen op advies van een 

voedingsexpert.

• Prestatiebevorderend supplementgebruik wordt onder leiding van een sportarts en in interactie 
met de trainingstechnische omkadering (trainer - voedingsexpert) onderzocht.
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FYSIEK
• De renner/renster kan voorgaande controleaspecten dynamisch toepassen. Het aspect 

bewegingssnelheid en vermoeidheid worden samen geïntroduceerd.

• De lenigheid wordt op peil gehouden in interactie met sportspecifieke noden. De 
krachtcomponent wordt uitgebouwd. In functie van de piste en tijdrijden gaat er extra aandacht 
naar de schouder/nekregio om een aerodynamische houding te kunnen aannemen.

• Effectieve krachttraining (2-3x per week) in combinatie met stabilisatietraining met als doelen 
hypertrofie, maximale kracht en snelkracht met aandacht voor transfer naar de MTB (start en 
klimvermogen).

• De renner/renster beheerst Plyometrie als trainingsvorm in functie van hoogte en diepte.

• De renner/renster bouwt volgende zaken verder uit:

 -   De aerobe uithoudingscomponent (door middel van lopen, fietsen en crosstraining). 

 -   Maximale zuurstofopname via gerichte trainingsprikkels.

 -   Ontwikkeling weerstandskwaliteiten door trainingsvormen die focussen op   
     lactaatproductie en -tolerantie.

• Het periodiseren van variatie in trapfrequentie/beenomwentelingen wordt toegevoegd aan de 
snelheidstraining.

BEHENDIGHEID - TECHNIEK
• De renner/renster leert of optimaliseert:

 -   Vlot en met de juiste versnelling van het startpodium te rijden bij een tijdrit.

 -   Tijdens de sprint gebruik te maken van de slipstream. 

 -   Bochtensnelheid onder competitiedruk.

 -   Sprinthouding, techniek en timing.

 -   Gedurende een maximale inspanning op zowel een weg- als tijdritfiets een   
      aerodynamische positie aan te houden.

 -   Controle over de tijdritfiets te houden aan hoge snelheid.

 -   Rond te draaien in een schuine waaier.

 -   Zich door het peloton naar voor te bewegen en zo economisch mogelijk te rijden.

 -   Optimaal gebruik te maken van meerdere ploegwagens om terug te keren naar peloton.

COMPETITIE
• Competitie wordt als maatstaf gehanteerd met doelstellingen op internationaal niveau. 

Nationale races zijn ondergeschikt en dienen als trainingsmoment.

• De renner/renster beheerst routines op de wedstrijddag.

• De renner/renster leert zijn/haar inspanning te doseren in functie van de eigen capaciteiten, het 
parcours, de weersomstandigheden en het niveau van de tegenstanders.

• Er wordt een bewuste keuze gemaakt qua materiaal en uitrusting in functie van de 
omstandigheden.

• De renner/renster heeft inzicht in het eigen fysiek en mentaal profiel, alsook hoe verschillende 
eigenschappen zich verhouden tot zijn/haar tegenstanders.

• De renner/renster leert in teamverband rijden en leert verschillende functies binnen het team 
op te nemen. 

• Tactische wedstrijdcoaching wordt geïntroduceerd. Hierbij ligt de focus op voorbereiding.



27

TRAININGSVERDELING
• Het accent verschuift richting fysieke ontwikkeling (80%) en de vaardigheden situeren zich 

vooral op vlak van disciplinespecifieke techniek (20%). Volgende verdeling kan als richtlijn 
dienen:

 -   Er komen 6 tot 12 trainingen per week aan bod met een maximum van 18 à 22 uur per  
      week. 

 -   Tot 48 sportweken zijn volgens doelstellingen geperiodiseerd, met een totaal van 600 tot  
      850 sporturen.
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U23 - LEARN TO WIN

Jongeren staan in deze transitieperiode voor belangrijke keuzes. Een carrière 
nastreven binnen de wielersport betekent vaak meer engagement om 
hogerop te mikken, terwijl anderzijds ook studies, werk, sociale activiteiten, 
... de nodige aandacht en tijdsinvestering vragen. 

We spreken over de overgang van opbouwtraining naar prestatietraining 
(train to win), waarbij prestaties en resultaten zullen bepalen of een 
topsportcarrière is weggelegd voor de jongere. Qua trainingsprikkels wordt 
alles steeds meer sportspecifiek en verderbouwend op voorgaande jaren.

OMGEVING
• De renner/renster heeft nu gekozen voor het traject als topsporter of blijft verder sportief 

actief.

• De individuele trainer (binnen of buiten de federatie) coördineert een team van experts rondom 
de renner/renster. Niveau Trainer A is een leidraad voor alle aspecten (MTB-specifiek, fysiek, 
kracht, ...).

• De federatie biedt via het prestatieprogramma kansen om op het hoogste niveau deel te 
nemen aan internationale competities onder leiding van een disciplinespecifieke coach. Hogere 
studies staan dit traject niet per sé in de weg en kunnen helpen structuur te bieden in de 
dagdagelijkse planning. De federatie ondersteunt in stages, trainingsopvolging en tests.

MENTAAL
• De motivatie mag nu naast proces- ook prestatiegebonden zijn.

• Een mental coach optimaliseert samen met de disciplinespecifieke coach en trainer de mentale 
vaardigheden in functie van topsport.

• Zelfanalyse en detailinzicht zijn essentieel voor de renner/renster om verder door te groeien.

• De verantwoordelijkheid ten opzichte van het topsporttrainingsproces blijft groeien.

• Het kunnen visualiseren van techniek is nu sinds een aantal jaren beheersbaar.

• Druk die gelinkt is aan verwachtingen kan nu omgebogen worden in taakgerichte focus.

LEVENSSTIJL
• Keuzes in functie van materiaalgebruik worden geoptimaliseerd in functie van de sport. 

• De renner/renster maakt op voorhand plannen en afspraken met het omkaderingsteam.

• Communicatie met media in diverse talen (Nederlands, Frans, Engels) is een vereiste.

OPGROEIFASE
Volwassene

FASE BIOLOGISCHE 
ONTWIKKELING

Volwassen

SCHOOL 
Hoger onderwijs en leven

als beroepssporter
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MEDISCH
• De sportarts coördineert en verwijst door naar medische experts indien nodig.

VOEDING 
• Op advies van een voedingsexpert kan sportvoeding als standaard zelfstandig toegepast 

worden.

• Prestatiebevorderend supplementgebruik wordt geoptimaliseerd onder leiding van een 
sportarts in interactie met trainingstechnische omkadering (trainer - voedingsexpert).

FYSIEK
De renner/renster beheerst voorgaande controleaspecten onder toevoeging van externe load, 
vermoeidheid en in een tijdrithouding.

De renner/renster onderneemt inspanningen op volgende gebieden:

 -   De lenigheid op peil houden in interactie met de sportspecifieke noden en voor de  
      uitbouw van de krachtcomponent.

 -   Krachttraining periodiseren om maximaal potentieel binnen MTB-techniek en start- en  
      sprintvermogen te bereiken.

 -   Geperiodiseerd gebruik van plyometrie in functie van hoogte en diepte.

 -   Disciplinespecifiek optimaliseren van de aerobe uithoudingscomponent.

 -   De maximale zuurstofopname optimaliseren via trainings- en hoogteprikkels.

 -   Een optimale ontwikkeling van de disciplinespecifieke weerstandskwaliteit via balans  
      tussen lactaatproductie en -tolerantie.

 -   Snelheid en kracht als basis voor explosief vermogen geperiodiseerd samenbrengen.

 -   Finetunen van aangeleerde trainingsvormen en periodiseren in functie van inviduele  
      ontwikkeling/noden (fysiologisch profiel, wedstrijddoelen…).

BEHENDIGHEID - TECHNIEK
• De renner/renster beheerst al het voorgaande onder competitiedruk.

COMPETITIE
• Doelen stellen en leren presteren op internationaal niveau als laatste opstap richting presteren 

op het hoogste niveau.

• Optimalisatie van gedetailleerde wedstrijdcoaching (tactiek en fysiek). 

• Seizoen plannen en periodiseren in functie van competitiedoelstellingen (bv. Wereldbekers en 
kampioenschappen).

TRAININGSVERDELING
• De fysieke training neemt de bovenhand (90%) met integratie van disciplinespecifieke 

technische trainingen en onderhoud van basisvaardigheden (10%). Volgende verdeling kan als 
richtlijn dienen:

 -   Er komen 6 tot 14 trainingen per week aan bod met een maximum van 24 à 30 uur per  
      week.

 -   Tot 48 sportweken zijn volgens doelstellingen geperiodiseerd, met een totaal van 850 tot  
      1200 sporturen.
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TOPSPORTPIRAMIDE

HET KADER
Zoals eerder omschreven baseert de federatie zich op het Canadese ontwikkelingsmodel, met als 
doel op een verantwoorde manier kinderen de kans te geven om binnen onze structuren door te 
groeien richting hun ‘eigen persoonlijke top’. Een bepekte groep zal opklimmen tot het hoogste 
internationale topniveau, maar iedereen hoort op te klimmen tot zijn/haar persoonlijke topniveau.

De topsportpiramide start binnen de regionale federatie en loopt stilaan over in de nationale 
werking, wanneer internationale competities met nationale selecties worden betwist. Het 
stapsgewijs doorgroeien vanuit ‘instroom’ in de federatie, clubwerking, richting topsport dient in 
een sfeer van harmonie en samenwerking te gebeuren. 

De structuren van de federatie enten onderstaande stappen op het LTAD-ontwikkelingsmodel:

PROMOTIE
Aan de basis van de piramide vinden we de promotie: van jong tot oud mensen op de fiets proberen 
krijgen is een belangrijke basisopdracht van de federatie. Hoe groter de ‘vijver’ van fietsers, des te 
groter de kans te maken dat hieruit toekomstige kampioenen doorstromen.

DETECTIE / IDENTIFICATIE
Waar kinderen tijdens de promotie minder individueel worden benaderd, kunnen we vanaf de 
volgende stappen wel een gerichtere approach zien om de kinderen te ‘sturen’ in een bepaalde 
richting, en hen de juiste handvaten en keuzes aan te reiken.

TALENTDETECTIE

Het proces van talentdetectie verloopt bij 
voorkeur in samenwerking met andere 
federaties en organisaties. Op basis van het 
profiel van de specifieke wielerdisciplines 
worden jongeren die nog niet zijn 
aangesloten bij de federatie gescout als 
‘talentvol’ voor bepaalde wielerdisciplines. 
Zo zullen bv. kinderen uit explosieve 
sporten vaak doorstromen naar de meest 
vinnige wielerdisciplines (sprint, BMX), terwijl 
ook bij de uithoudingsatleten een duidelijke 
correlatie mogelijk is.

 TALENTIDENTIFICATIE

Binnen het wielerpeloton zijn verschillende manieren om de betere jongeren binnen een bepaalde 
discipline te gaan scouten. Naast het traditionele scouten binnen een wedstrijdomgeving, zijn de 
voorbije jaren ook andere initiatieven zoals talentdagen en klimtesten, waarin kinderen hun 
kwaliteiten in een specifieke discipline kunnen aftoetsen ten opzichte van hoogstaande referenties.
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ONTWIKKELING
De term ontwikkelen is veelomvattend, maar valt terug op ‘beter worden’ in de brede zin van 
het woord, en vraagt om het doen van de juiste activiteiten, trainingen en wedstrijden, op het 
juiste moment. Dit zowel op langere termijn (leeftijd) als op korte termijn (trainingsfase). Jammer 
genoeg zondigen nog vele jongeren en hun begeleiders aan het ‘te snel’ willen gaan binnen deze 
ontwikkeling, of liggen de accenten niet waar ze horen te liggen. De groeilijnen bieden een kader 
voor keuzes.

SELECTIE
Binnen de ontwikkeling maakt ook ‘selectie’ deel uit van de proces richting topsport. Op club-
, regionaal, nationaal en internationaal niveau worden keuzes gemaakt om bijvoorbeeld het 
aantal beschikbare plaatsen binnen competities in te vullen met renners die daarvoor het meest 
’klaar’ zijn. Deze kansen kunnen een extra stap betekenen in de rennerscarrière, terwijl de niet-
geselecteerden net deze kans missen. Een aanbod waarin beide groepen nog aan hun trekken 
komen is een belangrijke opdracht van de federatie en de clubs.

PRESTATIE
Het ultieme doel binnen topsport is de prestatie, vaak geassocieerd met het behaalde resultaat. 
Niettegenstaande dat iedereen graag wil winnen op het hoogste niveau, is het slechts voor 
enkelen weggelegd. De term ‘prestatie’ is daarom voor iedereen geldig, op zijn/haar eigen niveau. 
Binnen een topsportsetting streven we echter op het eind van het ontwikkelingstraject naar de 
topresultaten op internationale wedstrijden en kampioenschappen.

DE FEDERATIE
De combinatie van het Canadese model, het kader van de talentpiramide, en de specificiteit van 
de wielersport in Vlaanderen/België zorgen ervoor dat onderstaande topsportpiramide in de 
federatie wordt gebruikt voor de doorstroom van talent: via promotie – detectie/identificatie – 
ontwikkeling – selectie – is het uiteindelijke doel prestaties op topniveau. Het is hierbij essentieel 
dat dit proces enkel kan indien clubs, omkadering, federatie, … de renners sturen volgens een 
gemeenschappelijke visie.
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* De verschillende fases worden beschreven in de groeilijnen.
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PROVINCIAAL OPLEIDINGSPROGRAMMA (POP)

DOELSTELLING
• Op provinciaal niveau begeleide fietstrainingen en activiteiten 

• Aanvullende activiteiten bij hetgeen de clubs realiseren met hun leden

• Invullen van blinde vlekken in het trainingsaanbod

DOELGROEP:
• U8-U12-U15-U17 (discipline gebonden afspraken) 

• Binnen deze fase worden kinderen gegroepeerd voor activiteiten die ‘door de topsportbril’ als 
eerste talentdetectie zouden kunnen worden beschouwd. Deze activiteiten vallen echter meer 
onder de breedtesport en jeugdwerking. Elk kind kan aan deze activiteiten deelnemen.

VOORBEELDEN:
• Lessenpakket baanwielrennen, provinciale veldrittrainingen, activiteiten Vlaamse Wielerschool, 

regiotrainingen BMX, …

REGIONAAL OPLEIDINGSPROGRAMMA (ROP)

DOELSTELLING: 
• Eerste vorm van talentidentificatie 

• Groeperen van kinderen met aanleg voor specifieke disciplines 

• Aanbieden specifieke activiteiten om deze talenten te ontwikkelen

DOELGROEP:
• U15-U17 (discipline gebonden afspraken) 

• Deze fase vormt een prille start binnen de topsportpiramide, dewelke inzet op 
talentontwikkeling. Bij technische disciplines (BMX, MTB) zal deze fase vroeger starten dan bij 
andere (bv weg, …). Deze activiteiten gebeuren op uitnodiging en groeperen kinderen die 
op dat moment blijk van talent geven. Het accent ligt op training en ontwikkeling. Bij enkele 
disciplines zullen enkele competitie-ervaringen worden geïntegreerd.

VOORBEELDEN:
• Talentdagen, klimtesten, discipline specifieke activiteiten, … 
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NATIONAAL OPLEIDINGSPROGRAMMA (NOP)

DOELSTELLING 
• Talentselectie en -ontwikkeling

• Internationaal contact

• Uitbouwen omkadering rond renner 

• Start individualisering en specificering

DOELGROEP:
• U19-U23 

• Deze fase wordt door de federatie als essentieel beschouwd in de uitbouw richting topsport. 
Binnen de ontwikkeling van jongeren beschikken ze vanaf deze leeftijdsfase namelijk stilaan 
over hun volwaardig potentieel (fysiek, mentaal, tactisch, …) (zie eerder – LTAD), hebben ze 
meer internationaal contact en referenties, en kunnen we meer doelgericht richting top werken. 
In dit nationale ontwikkelingsprogramma intensifieert de federatie daarom de werking met 
stages, wedstrijden, tests, opvolging… met als doel de geïdentificeerde talenten optimaal verder 
te laten ontplooien. Deze atleten worden gegroepeerd in de ‘brede kern’ per categorie en 
discipline, met een eerste onderverdeling binnenin deze geïdentificeerde groep, namelijk high 
potentials en talent Pool. 

• Via samenwerking tussen de 3 federaties (Cycling Vlaanderen, Belgian Cycling en FCWB) wordt 
de werking rond elk individu verder geïntensifieerd en geïndividualiseerd. Testing, evalueren 
en adviseren behoren tot het takenpakket van de federatie, in interactie met de persoonlijke 
omkadering van de renner. Dit proces loopt steeds tegen de achtergrond van de eerder 
beschreven visie en de groeilijnen (zie verder) met als gemeenschappelijk doel: groei.

VOORBEELDEN:

• Trainingen, stages, competities met de nationale ploeg in de verschillende disciplines.

TOPSPORTPROGRAMMA (TOP)

DOELSTELLING 
• Focus op prestaties en resultaten op internationaal eliteniveau

• Talentselectie en-ontwikkeling – maximaliseren van potentieel

• Ambassadeurs voor de topsportpiramide

• Individuele approach in teamsetting

DOELGROEP:
• Mogelijk vanaf 19 jaar.

• Het topsportprogramma is zeer specifiek per discipline en bovendien daarbinnen nog extra 
geïndividualiseerd. De topsporters worden specifiek naar de noden aangestuurd en krijgen 
prioriteit in de topsportwerking. Ze werken toe naar topresultaten op OS, WK en EK. 

• Voor het toetreden tot deze groep wordt gewerkt met resultaatsdoelstellingen op 
internationaal eliteniveau. Uitzonderlijk zullen 19-jarigen deze stap zetten, doch logischer is de 
overstap op latere leeftijd, zonder stappen over te slaan in het groeiproces. 

• Binnen de federatie wordt de groep van het topsportprogramma opgedeeld in World 
Class Group en International Group. Voor de World Class Group is een top-8-resultaat op 
wereldniveau de referentie. Atleten van de International Group behaalden dat nog niet, maar 
tonen wel dat potentieel en/of zijn noodzakelijk als deel van een teamsporttraject.

VOORBEELDEN:
• Deelname Olympische Spelen of WK’s op eliteniveau.
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TOPSPORTLOOPBAAN
De groeilijnen zijn een finaliteit richting topsport. Op weg richting dit doel zijn er vanuit Cycling 
Vlaanderen/Sport Vlaanderen verschillende ondersteunende trajecten. Deze trajecten brengen bij in 
de ontwikkeling van de sporter richting atleet. 

TOPSPORTSCHOOL WIELRENNEN
De werking van de topsportscholen wordt geregeld via een afzonderlijk Topsportconvenant tussen 
de onderwijssector (Vlaams minister van Onderwijs en drie onderwijsnetten) en de sportsector 
(Vlaams minister van Sport, Sport Vlaanderen, BOIC, VSF en BVLO).

De Topsportschool Wielrennen ( GO! Atheneum Voskenslaan in Gent) biedt talentvolle atleten 
de mogelijkheid om een diploma secundair onderwijs ASO - TSO te behalen terwijl ze zich op 
sportief vlak in optimale omstandigheden verder kunnen ontplooien. Op de Topsportschool kan 
je kiezen naargelang HERVORMD ONDERWIJS  voor DOORSTROOMFINALITEIT (studierichting 
Natuurwetenschappen-Topsport en Economie – Topsport) en DUBBELE FINALITEIT (studierichting 
Topsport) en GEEN HERVORMD ONDERWIJS voor studierichting Moderne Talen-Topsport (ASO), 
Wetenschappen-Topsport (ASO) of Topsport (TSO).

Enkel de Olympische disciplines piste-fond (in combinatie met wegwielrennen), piste-sprint en BMX 
racing worden aangeboden. Cycling Vlaanderen zorgt voor de omkadering (trainers, accommodatie, 
stages,...) om de renners in het nastreven van hun doelen te begeleiden.

Door een uitgebalanceerd uurrooster is studie en sport op elkaar afgestemd. 

Instappen in de topsportschool kan enkel voor leden van Cycling Vlaanderen en ten vroegste vanaf 
het jaar dat de renner/renster 15 wordt én aan de tweede graad van het secundair onderwijs start.
Om in te stromen in de topsportschool moet de renner bepaalde criteria behalen op een talentdag 
en een wielerspecifieke testdag. 

Er is geen flexibel leertraject in het reguliere secundair onderwijs buiten de topsportschool voor 
het wielrennen. Wel kan de leerling/topsporter buiten de topsportschool (met of zonder een 
topsportstatuut) een regeling treffen met de directie van de school waar hij/zij zich wenst in te 
schrijven, op basis van een omzendbrief van secundair onderwijs (SO/2005/04 van 21 mei 2015) die 
betrekking heeft op de afwezigheden in het secundair onderwijs. 

Meer info kan teruggevonden worden op www.cycling.vlaanderen/competitie/topsport/
topsportschool en www.cycling.vlaanderen/competitie/topsport/selectiecriteria-topsportschool

NUTTIGE LINKS
CYCLING VLAANDEREN https://cycling.vlaanderen/

FCWB https://www.federationcyclistewalloniebruxelles.be/

BELGIAN CYCLING http://www.belgiancycling.be/

VLAAMSE TRAINERSSCHOOL https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/

VLAAMSE WIELERSCHOOL https://www.vlaamsewielerschool.be/

SPORT VLAANDEREN https://www.sport.vlaanderen/

VLAAMSE TRAINERSSCHOOL https://www.sport.vlaanderen/trainers-en-sportbegeleiders/

DOPINGVRIJ VLAANDEREN https://www.dopingvrij.vlaanderen/

SPORTMEDISCH ONDERZOEK https://www.sportkeuring.be/
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