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Lancering campagne: februari 2020.  

 

▪ Grote actie waarbij we sportieve meisjes naar en op de fiets willen krijgen.  

▪ Samen met de clubs en de provinciale afdelingen willen we meer meisjes in de koers 

krijgen. 

▪ Primaire doelgroep: meisjes van 12-18 jaar. 

▪ We nemen de meisjes mee op een gepersonaliseerd traject op weg naar een eerste 

competitiedoel in het wielrennen. 

▪ We nemen alle drempels weg: van financiële tot sociale drempels. 

▪ We laten het project zoveel mogelijk aansturen door een team aan vrouwen. 

▪ Instroom aan meisjes in het competitiewielrennen verhogen. 

▪ Meisjeswielrennen normaliseren. 

▪ Sportief doel 1: 2020: 40 meisjes naar de koers brengen 

▪ Sportief doel 2: 2021: verhoging deelnemers BK + KVV  

▪ Sportief doel 3: 2022: Ladies Trophy over Vlaanderen met jeugdreeks meisjes of 

funreeks meisjes 

▪ Sportief doel 4: 2023: herhaling oproep en begeleiding 
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8 fases: 

 

Lancering Instroom
Online 

groepsbinding

Lichte 
heropstart 
('real life')

Trainingsporgramma: 
ZIJ AAN ZIJ en club

Eerste 
wedstrijdtraining

Officiële wedstrijden
Evaluatiemoment 

met meisjes en clubs
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Radiozender MNM lanceert een oproepfilmpje onder leiding van DJ Dorianne Aussems. Zij 

roept meisjes op om af te komen naar een van onze try-outdagen, waar de campagne 

helemaal van start gaat. 
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We voorzagen 2 instroommomenten, waar geïnteresseerde meisjes op konden afkomen om 

definitief in te stromen in de campagne.  

▪ Gent: instroommoment 1  

▪ Tremelo: instroommoment 2 > corona > verschoven naar juni 

▪ 80 vooringeschrevenen in totaal 
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” Noor (18 jaar) 
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Corona gooit roet in het eten. Oorspronkelijk programma wordt vervangen door een online 

programma met workshops (core stability, fietsbehendigheidsoefeningen en -challenges, 

creatieve opdrachten, besloten FB-groep). 
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▪ Start fietsoverdracht 

▪ Eerste groepsfietstrainingen outdoor o.l.v. Jesse Vandenbulcke 

▪ Opmaak persoonlijk trainingsschema
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▪ Herentals: instroommoment 2 

▪ Programma van workshops en trainingen 

▪ Doorstroom naar clubs 
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Integratie meisjes ZIJ AAN ZIJ in reeds bestaand meisjespeloton op het Circuit van Zolder. 
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1. CLUBS 

 

- Clubs lieten zich positief uit over de werking van de campagne. Er waren 12 

jeugdclubs actief betrokken bij de ZIJ AAN ZIJ-campagne in 2020. Dit zijn clubs waar 

minstens 1 meisje ZIJ AAN ZIJ zich bij aansloot gedurende het jaar 2020.   

 

2. MEISJES 

 

- Evaluatie-enquête over het eerste werkingsjaar van ZIJ AAN ZIJ georganiseerd bij de 

meisjes ZIJ AAN ZIJ: 77% respons (40/52). 

 

- 38 van de 40 enquête-invullende meisjes geeft aan momenteel bij een jeugdclub van 

Cycling Vlaanderen te fietsen.  

 

- Peiling op topics als ‘algemene campagnescore’, ‘organisatie’, ‘communicatie’, 

‘(sportieve) begeleiding’, ‘bruikleen fiets’ en ‘motivatie naar 2021’. 

 

- Bij elk topic kon men in vrije tekstvelden extra feedback of opmerkingen achterlaten: 

zie onder meer de diverse quotes verspreid in dit evaluatiedocument bij het 

relevante topic. 

 

- De scores op de tevredenheidsschalen per topic vind je hieronder terug. 
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COMMUNICATIE: Was de info over 

trainingen/activiteiten voldoende 

duidelijk in de mailings? Was er 

voldoende duidelijkheid/ 

transparantie over het verloop van 

het project? Werd je snel geholpen 

bij eventuele vragen via de telefoon 

of mail? 

 
20,0%

62,5%

17,5%

Zeer tevreden Tevreden

Gematigd tevreden Minder tevreden

SPORTIEVE BEGELEIDING: Leerde je dit jaar 

veel bij dankzij de fietsbegeleidsters? Vond 

je de trainingsschema’s steeds duidelijk? 

Waren de fietstrainingen leuk? Was je als 

ouder voldoende op de hoogte? 

17,5%

57,5%

25,0%

Zeer tevreden Tevreden

Gematigd tevreden Minder tevreden

CANYON-FIETS: Hoe tevreden ben je 

van je fiets? 

30,0%

25,0%12,5%

12,5%

30,0%

Zeer tevreden

Tevreden

Gematigd tevreden

Minder tevreden

Ik gebruikte geen Canyon-fiets

Wil je de wintertrainingen van ZIJ 

AAN ZIJ graag meevolgen? 

92,5%

7,5%

Ja Nee

Welke ALGEMENE SCORE geef je aan 

de campagne? (algemene score op 

vlak van inhoud, communicatie, 

organisatie en sportieve begeleiding 

binnen ZIJ AAN ZIJ) 
10,0%

77,5%

12,5%

Zeer tevreden Tevreden

Gematigd tevreden Minder tevreden

ORGANISATIE: Waren de trainingen/ 

activiteiten goed georganiseerd? Was de 

try-out een leuke organisatie? Hadden de 

trainingen een meerwaarde voor jou? 

Verliep de clubintegratie goed? 

30,0%

65,0%

5,0%

Zeer tevreden Tevreden

Gematigd tevreden Minder tevreden
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Aantal definitief ingestroomde meisjes na de try-outfase: 52 

De primaire doelgroep van ZIJ AAN ZIJ focust zich op meisjes van 12 tot 18 jaar: 

 Definitief aantal ingestroomde ZIJ AAN ZIJ-
meisjes na de try-outfase 

U12 (> 12 jaar) 1 

U15 (12-14 jaar) 21 

U17 (15-16 jaar) 18 

Junior (17-18 jaar) 11 

U23 1 

 

Aantal georganiseerde ZIJ AAN ZIJ-trainingen/-activiteiten: 19 

Diverse inhoud van trainingen:  

▪ Duurtrainingen 

▪ Rollentrainingen 

▪ Pistetrainingen 

▪ Core stability  

▪ Fietsbehendigheidstrainingen 

▪ Workshops fietsmechaniek en koerstactiek 

Teambuildingsactiviteiten (ontwerp truitje, bezoek Centrum Ronde van Vlaanderen) 
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Algemene bevinding: positief, ondanks moeilijk coronajaar met zeer weinig wedstrijden en 

een gebrek aan flexibiliteit omwille van een tweemaandenlange lockdown en aanhoudende 

coronamaatregelen: 

▪ Aantal ZIJ AAN ZIJ-meisjes dat inmiddels doorstroomde naar een jeugdclub in haar 

buurt: 95% 

 

▪ Aantal ZIJ AAN ZIJ-meisjes dat reeds aan de start stond van een officiële 

wegwedstrijd in september (1 maand competitie): 58% 

o 31 van de 52 meisjes 

o Zeer positief resultaat! Wetende dat: 

▪ de ZIJ AAN ZIJ-meisjes maar een drie- à viertal competitiekansen 

hadden tijdens dit wegseizoen omwille van de gevolgen van de 

coronacrisis (september 2020 <> combinatie start schooljaar niet 

evident).  

▪ er nog een aantal meisjes tijdens het werkingsjaar uit de ZIJ AAN ZIJ-

werking gevallen is (blessure, demotivatie, andere zomerplannen).  

 

▪ Aantal ZIJ AAN ZIJ-meisjes dat deelnam aan het BK in haar categorie: 17 (= 32%). 

Opsplitsing in absolute aantallen per categorie: 

o U15: 11 

o U17: 5 

o Junior: 1 
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Enkele opmerkelijke verhalen uit het ZIJ AAN ZIJ-peloton. 

▪ Hélène is een meisje U17. Ze komt uit de 

internationale gymnastiekwereld, maar wil 

het nu in het wielrennen proberen. Na 

enkele maanden fietsen met ZIJ AAN ZIJ 

deed ze testen bij de Topsportschool 

Wielrennen. Haar resultaten waren 

verbluffend. Sinds september startte ze 

dan ook op de Topsportschool in Gent.  

 

▪ Julie is een meisje U15 dat nog nooit 

eerder een koersfiets aanraakte voor ze 

met ZIJ AAN ZIJ ging fietsen. Een van haar 

eerste wedstrijden was het BK bij de 14-

jarige meisjes. Ze werd meteen knap 13de 

in de tijdrit in Saint-Ghislain. Dat belooft 

voor de toekomst! 

 

▪ Lotte viel heel zwaar tijdens de 

wedstrijdtraining die we eind augustus 

voor meisjes op het Circuit Zolder 

organiseerden, maar kroop in tussentijd 

alweer vol motivatie de fiets op.  
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Volgend resultaat kwam uit de enquête naar boven bij de vraag ‘Zal je in 2021 een 

competitievergunning bij Cycling Vlaanderen aanvragen? Heb je de smaak van het rijden 

van wielerwedstrijden helemaal te pakken?’ 

 

 

 

65,0%
7,5%

10,0%

17,5% Ja, ik vind competitiefietsen echt leuk!

Nee, competitiewielrennen blijkt toch
niet meteen iets voor mij te zijn. Ik
fiets liever recreatief verder.

Ik twijfel nog en beslis later.

Ik stond nog niet aan de start van een
wielerwedstrijd.
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“
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▪ Significante stijging in het aantal promovergunningen dat aangevraagd werd door 

meisjes in 2020 ten opzichte van 2019: 

 

o 2019: 13/124 = 10,5% meisjes 

 

o Stand van zaken 2020: 38/210 = 18% meisjes (!) >>> Dit is exclusief de ZIJ 

AAN ZIJ-meisjes. Met de ZIJ AAN ZIJ-meisjes mee gerekend komt dit op 34%. 

 

 

▪ Stabiliteit in het aantal aangevraagde (betalende) competitievergunningen bij Cycling 

Vlaanderen: 

 

o Categorie U17-Junior (15-18 jaar):  

▪ 2019: 148 

▪ Stand van zaken 2020: 140 

 

o Aandeel corona 

 

On field: 

▪ Samenwerkingsaanvragen: 

o Scholen 

o Sportdiensten 

o Sportkampen 

 

▪ Zeer diverse externe interesse voor ZIJ AAN ZIJ:  

o Bond Lichamelijke Opvoeding 

o Europese Commissie 

o Team Jumbo-Visma Academy 

o Flanders Classics 

o Centrum Ronde van Vlaanderen 
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Media-aandacht/visibiliteit 

▪ Grote media-aandacht, ook internationaal: 

o Radio 2 

o CyclingTips.com: Breaking barriers – How Belgium is getting more girls on 

bikes 

o Flair: ‘Koersmadammen’ 

o AVS 

o VRTnws 

o Eén – Vandaag  

o Het Nieuwsblad 
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In de loop van het eerste werkingsjaar van ZIJ AAN ZIJ werden conclusies getrokken over hoe 

we zaken anders kunnen/moeten organiseren of invullen in de toekomst. Ook de 

evaluatiefase naar de rensters toe in de tweede helft van oktober 2020 leverde interessante 

feedback op.  

Hieronder lijsten we de belangrijkste conclusies en ‘learnings 2021’ op na afloop van dit 

eerste werkingsjaar: 

 

1. INHOUD CAMPAGNE 

- Sociale aspect (groepsgevoel) blijkt grootste motivator om als meisje te starten met 

wielrennen → Nog meer uitspelen in de toekomst. 

 

- Financiële aspect (vnl. aankoop fiets) blijkt lagere instapdrempel. Mogelijkheid tot 

aankopen fiets via federatie houden we in stand. Motto: alle drempels weg. 

 

- Flow (= faseplan) richting eerste wedstrijd zit logisch opbouwend in elkaar. 

 

2. BEGELEIDING/INTERNE WERKING 

- Vrouwelijke begeleiding is meerwaarde. 

 

- Blijven inzetten op ‘coaches’ vanuit ZIJ AAN ZIJ, voornamelijk in opstartfase. Sterke 

samenwerking met de clubwerkingen. 

 

- Extra tussentijdse infomomenten naar ouders toe implementeren richting 2021: 

welke zaken komen er bij kijken bij opbouw naar een eerste wedstrijd toe?  

 

- Online ZIJ AAN ZIJ-platform installeren voor efficiëntere communicatiestroom bij de 

interne werking.  

 

3. COMMUNICATIE EXTERN 

- Extra social media-engagement creëren: doelgroep ‘jongeren’. 

 

- Inzetten op overkoepelende partneracties richting 2021. 
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4. INTERESSE 

- Zeer ruim interesseveld voor ZIJ AAN ZIJ: 

 

o Doelgroep an sich: heel wat aanvragen van meisjes tijdens het werkingsjaar 

om alsnog tot de ZIJ AAN ZIJ-werking te mogen toetreden: een 40-tal in 2020.  

 

o Interesse vanuit diverse doelgroepen voor het project: media, scholen, 

events, clubs, externe partners. 

 

- Ook in andere wielerdisciplines (BMX, MTB) ligt een interesseveld. 

 

5. BIJKOMENDE TOEKOMSTIDEEËN 

- Clubs met huidige meisjeswerking nog helpen sterker te maken.   

 

- Juli-september 2021: provinciale wegtrainingen in samenwerking met club in de 

buurt. Doel: extra meisjes – bovenop de ZIJ AAN ZIJ-werking – laten instromen in het 

peloton. 

 

- Andere disciplines aandoen: BMX/MTB/veldrijden 


