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INTRODUCTIE
In functie van de huidige maatregelen heeft Cycling Vlaanderen een 
actieplan opgemaakt om de clubwerking te ondersteunen en te stimuleren. 

Gebruik steeds je gezond verstand. Zorg er ook voor dat fysieke club-
trainingen steeds een meerwaarde zijn om samen te komen.

→ voor kinderen tot 13 jaar 
• bij voorkeur sport je outdoor.
• outdoor en indoor trainen met contact is toegestaan, in een groep van 

maximum 10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in 
dat maximum van 10 personen.

• wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, compe-
titie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

• je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal 
groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding 
van COVID-19.

 
→ voor jongeren vanaf 13 jaar (°2007) tot en met 18 jaar (°2002)
• indoor sporten is niet toegestaan.
• outdoor is trainen met contact toegestaan, in een groep van maximum 

10 personen. Sportbegeleiders worden niet meegerekend in dat maxi-
mum van 10 personen. Contact is toegestaan voor zover dit noodzakelijk 
is door de aard van de sport.

• wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, compe-
titie, interclub, …) zijn niet toegestaan.

• je kiest voor 1 buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal 
groepen waarin je samenkomt en verminder je het risico op verspreiding 
van COVID-19.

 
→ voor personen vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger) blijven de richtlijnen 
ongewijzigd
• outdoor trainen of outdoor sportlessen volgen met maximum vier perso-

nen (sportbegeleider inbegrepen) en mét 1,5 m afstand is toegestaan.
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BELANGRIJKE 
RICHTLIJNEN VOOR DE CLUB
VOOR DE TRAINING

1. Informeer je leden
Neem tijdig contact op met je leden en informeer hen over de regels 
in jullie club.

2. Voorzie een contactpersoon binnen de club voor vragen van leden
Informatie is belangrijk in deze periode. Voorzie daarom één contact-
persoon die de vragen van je leden kan beantwoorden. 

3. Voorzie een contactpersoon binnen de club voor de contact-
tracers en/of federatie
In functie van het bestrijden van het virus is het zeer belangrijk dat 
één contactpersoon gekend is om te kunnen contacteren bij 
besmettingen. 

4. Aanwezigheidslijst van de trainingen 
Bij iedere training is het belangrijk om een aanwezigheidslijst bij te 
houden. Bij besmettingen kan de contacttracer dit opvragen bij de 
contactpersoon van de club. 

5. Gebruik van kleedkamers is niet toegelaten
Leden maken zich thuis klaar voor de training. Douchen na de training 
moet ook thuis gebeuren.
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INLEIDING
Hé, jij daar! Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op 
de openbare weg of off-road? Of toch liever op een gesloten accommodatie 
zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen 
aan het juiste adres. Cycling Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het 
wielrennen en heeft een aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier 
alles over!

HE, WIST JE DAT?
Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.

Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk. 
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald 
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!

STAN EN STIEN - MASCOTTES CYCLING VLAANDEREN
Maak kennis met onze fietsmascottes Stan en Stien. Je komt ze zeker eens tegen op een van onze 
vele wielerevents en wieleractiviteiten!

VISIE - ALLES OP ZIJN TIJD
Wedstrijdjes winnen bij de U15. Kampioen worden bij de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op 
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet. 

Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom 
ontwikkelden we een langetermijnvisie: LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT. Trainen om te winnen volgt 
later wel. Ontdek nu samen met je ouders en je club in welke fase je thuishoort en ga er mee aan de slag. 

Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij 
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe 
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.  

-> algemeen geldt
• voor sportkampen voor kinderen tot en met 13 jaar (geboren in 2008 

of later)  zijn enkel in de week van de krokusvakantie (van 13/2/2021 
tot 21/2/2021) groepen tot maximum 25 personen toegestaan. Over-
nachtingen zijn niet mogelijk.

• kleedkamers en douches blijven gesloten, behalve bij sportkampen en 
zwembaden. 

• sportkantines blijven gesloten.
• professionele sporten en topsport zijn mogelijk mits toestemming van 

de bevoegde minister
• publiek is niet toegelaten, behalve 1 persoon van het huishouden bij 

kinderen tot 13 jaar of 1 begeleider bij een G-sporter
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TIJDENS DE TRAINING

8. Zorg voor voldoende mogelijkheden om de handen te wassen
Voorzie ook zeep of alcoholgel voor je leden en trainers. Gebruik het 
ontsmettingsmiddel ook regelmatig tijdens de training.

9. Zorg voor een vlot in-/uitgangsverkeer bij je sportaccommodatie. 
Respecteer ook hier de social distancing
Vermijd gelijktijdige aankomst van leden. Voorzie meerdere in- en uit-
gangen indien dit mogelijk is. Besteed ook aandacht aan de inrichting 
van de parking.

10. Geen begroetingen die contact inhouden: er zijn voldoende 
alternatieven voor een handdruk of kus

1. Indien de trainer niet meefietst dan is een mondmasker verplicht
Houd bij het gebruik van mondmaskers rekening met de algemene 
maatregelen die door het crisiscentrum worden uitgevaardigd.

2. Voorzie handschoenen en een mondmasker voor de trainer
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11. Voorzie je EHBO-kit van extra materialen zoals handschoentjes 
en desinfectiemiddelen

6. Het uitbaten van een cafetaria is niet toegelaten

7. Beperk het aantal aanwezigen op je training – respecteer de 
social distancing
Volg de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad strikt op. 
Ouders kunnen hun kind afzetten bij de verantwoordelijke trainer en 
hen na de training terug ophalen bij dezelfde persoon. Geef je leden 
mee dat ze niet eerder dan 10 minuten voor de training op de 
afgesproken locatie opdagen en dat ze na afloop van de training 
meteen naar huis gaan.
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NA DE TRAINING

3. Voorzie een beperkt sanitair
→ Handen wassen vóór en na gebruik van het toilet
→ Respecteer maximaal social distancing
→ Voorzie papieren doekjes om handen te drogen; vermijd het 
      gebruik van elektrische handdrogers of handdoeken
→ Voorzie vloeibare zeep, bij voorkeur in dispensers die niet 
      moeten worden aangeraakt
→ Grondige reiniging en verluchting op geregelde tijdstippen is 
      noodzakelijk

4. Sportmateriaal wordt niet uitgedeeld
Iedere sporter gebruikt zijn eigen sportmateriaal (fiets, helm, kledij, 
schoenen, drinkbus). 

5. Handcontactpunten (lichtknoppen, deurklinken en -knoppen) 
worden regelmatig gereinigd 

1. Reinig de accommodatie steeds na gebruik of voor het gebruik 
door iemand anders
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VOORZIE HANDSCHOENEN 
EN MONDMASKERS VOOR DE 

TRAINERS
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MEE TE DELEN RICHTLIJNEN 
AAN DE SPORTER
VOOR DE TRAINING

1. Blijf thuis als je ziek bent 
Ben je ziek (hoesten, keelpijn, lichaamstemperatuur boven 37,5, 
diarree, spierpijn, …) of voel je jou niet optimaal? Blijf dan thuis en 
verplaats je niet naar de club. Je kan steeds je eigen temperatuur 
meten bij aanvang van de training. 

2. Was je handen voor je vertrekt naar de training
Bij iedere wasbeurt was je je handen grondig. Zeep of handzeep 
gebruik je hiervoor het best.

3. Neem je eigen bevoorrading mee op training

4. Gebruik je eigen sportmateriaal (fiets, helm, kledij, schoenen, 
drinkbus)

TIJDENS DE TRAINING

1. Vermijd nauw contact. Hou voldoende afstand   
Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar. 

2. Neem een zakdoek mee op training
Spuwen en snot wegblazen op training is niet toegestaan. Daarom 
voorzie je best een zakdoek op training zodat je alle overbodige slijm 
hierin kwijt kan. 

NA DE TRAINING

1. Wasen kleed  je thuis 
Kleedkamers zijn momenteel niet open in de sportaccommodaties. 
Zorg dat je je kleren al aanhebt bij aankomst. Na de training wast 
iedere sporter zich thuis.  Voorzie extra kledij om niet bezweet de ver-
plaatsing naar huis te moeten maken. Blijf niet napraten met anderen 
na afloop van de training. Ga meteen naar huis.
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5. Kom niet eerder dan 10 minuten voor de training naar de 
afgesproken locatie
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ALGEMENE TIPS

1. Was je handen geregeld met water en zeep of met alcoholgel op 
de training
Bij iedere wasbeurt was je je handen grondig. Zeep of handzeep 
gebruik je hiervoor het best.

2. Geef geen hand, kus of knuffel

3. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen

4. Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus 
Mensen met diabetes, obesitas of problemen met hart, longen of 
nieren zijn extra gevoelig voor het virus.

5. Hoest of nies in een papieren zakdoekje. Heb je dit niet? Doe het 
dan in de binnenkant van je elleboog
Na gebruik kan je het papieren zakdoekje deponeren in een afgeslo-
ten vuilnisbak.

8. Gezondheid primeert op conditie 
Rust voldoende en probeer extremen te vermijden. 

6. Waak over je mentale gezondheid 
Probeer je dag te structureren. Zoek doelstellingen en communiceer 
voldoende met je omkadering. Trainen moet altijd leuk blijven.

7. Gezonde voeding boven alles
Een gezonde en gevarieerde voeding is essentieel.  Hierdoor zal je 
immuniteit en herstel tussen de activiteiten bevorderd worden.
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PRAKTISCHE INFO
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Maatregelen vertaald naar de wielersport.
In functie van deze maatregel respecteren we de wegcode:

0-10 deelnemers Moeten verplicht de fiets-
paden gebruiken en hier de 
social distancing respecteren 

Mag een volgwagen volgen? Neen. Een volgwagen op de 
openbare weg is pas toegelaten 
vanaf een groep van 15 
personen. Rijden van punt A naar 
punt B is wel toegelaten (bv. voor 
bevoorrading).

Mag bevoorrading/
materiaal voorzien worden? 

Er wordt geen sportmateriaal uit-
gedeeld. Iedere sporter voorziet 
ook zijn eigen bevoorrading. 

Mag ik me verplaatsen naar de 
sportclub? 

Ja

Wat als er in de groep een 
besmetting gebeurd en de 
trainer of wegkapitein of club 
aansprakelijk worden gesteld?

Alle leden blijven gedekt in BA en 
rechtsbijstand.

Wat met rechtsbijstand? Alle leden blijven gedekt in BA en 
rechtsbijstand.

Fietsen - openbare weg

1.



11
5

INLEIDING
Hé, jij daar! Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op 
de openbare weg of off-road? Of toch liever op een gesloten accommodatie 
zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen 
aan het juiste adres. Cycling Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het 
wielrennen en heeft een aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier 
alles over!

HE, WIST JE DAT?
Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.

Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk. 
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald 
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!

STAN EN STIEN - MASCOTTES CYCLING VLAANDEREN
Maak kennis met onze fietsmascottes Stan en Stien. Je komt ze zeker eens tegen op een van onze 
vele wielerevents en wieleractiviteiten!

VISIE - ALLES OP ZIJN TIJD
Wedstrijdjes winnen bij de U15. Kampioen worden bij de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op 
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet. 

Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom 
ontwikkelden we een langetermijnvisie: LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT. Trainen om te winnen volgt 
later wel. Ontdek nu samen met je ouders en je club in welke fase je thuishoort en ga er mee aan de slag. 

Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij 
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe 
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.  

Georganiseerde trainingen op afgesloten accommodaties zijn 
steeds een leuke optie. Meer info over deze opties kan je vinden op 
pagina 18. 

Voorbeelden van accommodaties: 
→ Open wielerbanen 
→ Militaire domeinen/afgesloten fietsaccommodaties 
→ Een parking (behendigheidsomlopen) 
→ BMX-parcours 
→ MTB-parcours 

Fietsen - afgesloten accommodatie

WAT MET SPORTKAMPEN?

Sportkampen kunnen en mogen georganiseerd worden voor kinderen tot 
en met 13 jaar (geboren in 2008 of later). In de week van de krokus-
vakantie (van 13/2/2021 tot 21/2/2021) zijn groepen tot maximum 25 
personen toegestaan (exclusief begeleiding).. Overnachtingen zijn niet 
mogelijk.

Extra aandachtspunten:
• Nuttig maaltijden maximaal buiten
• Er mogen geen wijzigingen plaatsvinden aan de bubbel gedurende de 

volledige activiteit, ook niet tijdens het eten.
• Buiten zijn meerdere, strikt van elkaar gescheiden bubbels, met aparte 

begeleiding mogelijk.
• De begeleiding eet afzonderlijk en individueel. Tijdens het eetmoment 

is begeleiding met mondmasker wel toegestaan.

Respecteer de richtlijnen voor de club en de richtlijnen voor de 
sporter

2.

Bezorg je leden de richtlijnen en vraag ze om deze nauwlettend op te 
volgen.

Respecteer de social distancing 3.

Gedragscode sporters/trainers 4.



MET WELKE CLUBTRAININGEN
KAN IK TERUG AAN DE SLAG
Bekijk eerste de door de overheid opgelegde maatregelen voor je aan 
de slag gaat met onze tips en tricks. Sommige club-/groeps-
trainingen kunnen wel of niet toegelaten zijn voor bepaalde leeftijds-
groepen.

ALGEMENE RICHTLIJNEN VOOR WE VERTREKKEN 
OP TRAINING

We zijn bijna klaar om weer te vertrekken. Nog enkele praktische 
afspraken:
→ Laat geen afval achter 
→ Breng geen beschadigingen aan 
→ Respecteer jezelf en andere weggebruikers 
→ Rijd voorzichtig 
→ Respecteer je grenzen en de grenzen van anderen 
→ Sport veilig en verstandig. Sport is enkel gezond als het onderbouwd is
→ Draag steeds een helm 
→Let op bij gevaarlijke punten – volg de verkeersregels 
→ Blijf op de voorziene fietspaden 
→ Geniet van je tocht! 

14

ALGEMENE TRAININGSTIPS

Op de website van Cycling Vlaanderen vind je een uitgebreide 
database aan artikels omtrent training. Lees ze zeker even na 
voor je jouw trainingen opnieuw aanvat.

1. Overbelasting voorkomen: tinyurl.com/overbelasting-voorkomen
2. Trainingsproces monitoren: tinyurl.com/trainingsproces-monitoren
3. Conditie onderhouden: tinyurl.com/conditie-onderhouden
4. Specifiek trainen: tinyurl.com/specifiek-trainen
5. Wintertraining: tinyurl.com/training-winter
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WEGWIELRENNEN

1. Maak als club iedere week een nieuwe GPX-route en deel deze 
route met je leden
Maak een clubklassement en deel punten uit aan de leden die het 
meest aantal routes hebben gefietst. De winnaar mag zich de 
clubkampioen noemen! Heb je inspiratie nodig voor een route? Kijk 
dan zeker eens op www.cycling.vlaanderen 

Tip: Hoe maak ik een route? www.routeyou.com/ helpt je zeker 
verder 

2. Ga op pad langs vaste (thema)routes en knooppuntenroutes
Wist je dat er verspreid over heel Vlaanderen maar liefst 245 
uitgepijlde (thema)routes zijn? Deze routes zijn opgedeeld per 
provincie en gemeente, en bieden voor ieder type fietser wat wils. 
Daarnaast kan je ook steeds je eigen knooppuntenroute samen-
stellen. Dit kan via de website www.fietsnet.be/routeplanner. Ook 
deze zelf samengestelde route kan je exporteren naar je GPS. 

Wil je het spannend maken voor je leden? Maak een route waarbij ze 
op bepaalde knooppunten een vraag krijgen. Bij een juist antwoord 
geef je het correcte volgende knooppunt mee. Bij een fout antwoord 
voorzie je een extra lusje langs een verkeerd knooppunt. Plezier en 
extra kilometers gegarandeerd.

Bekijk het volledige aanbod op www.vlaanderen-fietsland.be/fiets-
routes-provincie. Via deze website kan je eveneens per route het 
GPX-bestand downloaden, zodat je ook eens een pijltje kunt/mag 
missen. 

3. Maak challenges voor je leden 
Spot zoveel mogelijk kerken. Trek een foto bij je stamcafé of het 
stamcafé van je papa. Fiets even langs de sponsors van de club.

Inspiratie nodig? www.cycling.vlaanderen/keepyourdrive
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Hé, jij daar! Fiets je graag? Alleen of in groep? Competitief of recreatief? Op 
de openbare weg of off-road? Of toch liever op een gesloten accommodatie 
zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen 
aan het juiste adres. Cycling Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het 
wielrennen en heeft een aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier 
alles over!

HE, WIST JE DAT?
Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.

Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk. 
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald 
onderwerp. Veel lees- en surfplezier!

STAN EN STIEN - MASCOTTES CYCLING VLAANDEREN
Maak kennis met onze fietsmascottes Stan en Stien. Je komt ze zeker eens tegen op een van onze 
vele wielerevents en wieleractiviteiten!

VISIE - ALLES OP ZIJN TIJD
Wedstrijdjes winnen bij de U15. Kampioen worden bij de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op 
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet. 

Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom 
ontwikkelden we een langetermijnvisie: LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT. Trainen om te winnen volgt 
later wel. Ontdek nu samen met je ouders en je club in welke fase je thuishoort en ga er mee aan de slag. 

Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij 
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe 
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.  
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4. Fotozoektochten 
Maak de challenges nog iets interactiever door er een ware foto-
zoektocht van te maken. Verstop in jouw gemeente of clubomgeving 
bepaalde zaken die gevonden moeten worden en laat je renners zo 
hun kilometers afmalen. Laat je leden bijvoorbeeld fietsen van punt A, 
daarna naar punt B, daarna naar punt C, etc. en laat hen enkele foto’s 
nemen onderweg. Je kan er heel wat variatie in stoppen.

5. Strava – uitdagingen 
Strava is een website en mobiele applicatie waarmee sport-
prestaties bijgehouden kunnen worden via GPS. Via de software
kunnen gebruikers sportieve prestaties plannen, opslaan en met 
andere gebruikers vergelijken. Het ideale middel om clubcompetities 
op te starten. Haal jij ergens op een heuveltje de KOM (King of the 
Mountain) of QOM (Queen of the Mountain)?

Wist je dat... Je kan als een club ook een club aanmaken op Strava 
zodat je het aantal kilometers van je leden kan opvolgen en 
vergelijken met elkaar.

Inspiratie nodig? Kijk dan zeker even op www.cycling.vlaanderen/
jeugd/didactisch-materiaal

6. Organiseer techniek- en behendigheidstrainingen 
Deze competitieloze periode is de ideale periode om onze techniek 
bij te schaven. Draai rond kegels en spring over hindernissen. Ook dit 
zal je zeker verder helpen bij je verdere carrière.
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→ Beperk het aantal deelnemers per groep. Probeer de groep te 
      splitsen zodat iedereen voldoende ruimte heeft. 
      Andere organisatievormen kunnen in deze coronaperiode een 
      leuk alternatief zijn. Houd steeds rekening met de maatregelen  
      opgelegd door de overheid.
→ Krachtuithouding aan lage intensiteit: Naast aspecifieke
      krachttraining is er in deze periode ook ruimte om te werken aan
      het krachtaccent op de fiets. Waak erover dat dit aan een relatief
      lage intensiteit gebeurt. Enkele tips om dit soort trainingen aan te
      pakken:
 • Cadans laten zakken tussen de 50-70tpm 
 • Stabiliteit van de romp en schouders is belangrijk.
 • Intensiteit = babbeltempo/ net iets erboven
 • Blokken: afhankelijk van het niveau: 2-8 herhalingen van
    30”-4’ met minstens evenveel recuperatie tussen
 • Organisatie: ideaal op een licht stijgende helling (bv. brug) 
       of op een stuk tegenwind
→ Souplesse-oefeningen: naast kracht is het belangrijk om ook
      beensnelheid op de fiets te oefenen. Dit kan onder verschillende
      vormen:
 • 6-8” sprints op een kleine versnelling rechtopstaand of   
    vanuit het zadel
 • Blokken: afhankelijk van het niveau: 2-8 herhalingen van 
    30”-  5’ aan een cadans van 100+ tpm (dit kan 110/ 120 / 130
    tpm zijn afhankelijk van het niveau van de renner).
 • Intensiteit: babbeltempo
→ Korte sprintoefeningen/ startoefeningen: explosiviteit op de
      fiets oefenen is ook een goede oefening in deze periode:
 • 6-8” sprints startend vanop een “tandje te groot”
 • Vanuit stilstand of rollend (bv startsnelheid = 10km/u)
 • Goed te combineren met reactiesnelheid (start op 
    onverwacht fluitsignaal)
 • Variatie: licht bergop/bergaf starten
→ 1-benig fietsen: een goede oefening om de techniek van het
      pedaleren én de rompstabiliteit op de fiets in te oefenen. 
      Vaak is afwisselend een 30” per been al een hele uitdaging.
 • Tip: hoe groter het verzet en hoe trager de uitvoering, hoe
    makkelijker je kan letten op de beweging. 

7. Fietstrainingen 
Hoe zorg ik ervoor dat mijn fietstrainingen in een competitieloze 
periode toch niet saai en eentonig zijn? Hieronder enkele tips:
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→ Technische parcours
→ Offroad met extra aandacht voor bepaalde technische 
      passages: tijdens het afleggen van een offroadparcours kan
      het nuttig zijn om even stil te staan bij een bepaalde (moeilijke)
      passsage en wat tips en tricks mee te geven om deze passage
      goed te nemen.
→ Oriëntatiefietsen (~oriëntatieloop) – zie omschrijving 
      oriëntatieloop maar dan met de fiets

8. Gebruik open wielerbanen/gesloten omlopen
Een open wielerbaan of gesloten omloopis de ideale locatie voor 
georganiseerde trainingen. Ben je benieuwd waar in Vlaanderen je een 
open wielerbaan kan vinden? Zie hieronder een kort overzicht: 

9. Organiseer je eigen tijdrit
Maak een GPX-route (zie punt 1) of doe een tijdritje op een open 
wielerbaan en/of een toegankelijk militair domein. Daag jezelf uit en 
vergelijk je tijd met de ploegmaten/vrienden (Strava). Let wel, dit zijn 
geen officiële wedstrijden waardoor de verkeersregel te allen tijde 
gelden.

West Vlaanderen Oostende, Brugge en Rumbeke
Vlaams-Brabant Affligem, Elewijt en Heverlee
Oost-Vlaanderen Herzele en Beveren
Antwerpen Wilrijk en Hulshout
Limburg Peer, Circuit Zolder
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Een overzicht van de adresgegevens en verantwoordelijken 
van de open wielerbanen vind je op www.cycling.vlaanderen/
competitie/piste/open-wielerbanen

9. Fiets één van de Cycling Vlaanderen Flandrienritten
Op www.cycling.vlaanderen/flandrienactie vind je een overzicht van 
GPS-ritten en tijdelijk uitgepijlde ritten. Fiets zeker eens mee en 
ontdek nieuwe wegen en paden.
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OFFROAD

2. Gebruik van bossen en permanente ofroadparcours 

Ga je op pad met de mountainbike of veldritfiets? Zoek dan 
zeker eens naar de leuke en uitdagende parcours in Vlaanderen: 
www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-je-sportplaats/

1. Mountainbikeroutes van Sport Vlaanderen
Mountainbiken kent al jaren een exponentiële groei. Vandaag al 
kunnen mountainbikers zich uitleven op honderden kilometers 
permanente mountainbikeparcours.

Zoek je een route dicht bij je club/huis? Deze link helpt je graag 
verder: www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-
natuur/mountainbikeroutes/mountainbikeroutes/ 

3. Organiseer techniek- en behendigheidstrainingen
Kan je over een balkje springen? Of durf je een drop nemen? Deze 
periode oefenen we dit optimaal zodat we bij aanvang van het 
seizoen de techniek perfect onder de knie hebben.

Kijk je uit naar de tips van Cycling Vlaanderen? Inspiratie 
nodig? Kijk dan zeker even op www.cycling.vlaanderen/jeugd/
didactisch-materiaal

4. Maak je eigen veldritparcours 
Gebruik alles wat je kan vinden thuis en maak je eigen crossparcours 
in de tuin. Maak een slalom of spring over obstakels. Laat iemand 
jouw tijd opnemen en probeer keer op keer het parcours sneller af te 
leggen.

5. Gebruik het BMX-parcours
Als club kan je echter ook het BMX-parcours gebruiken voor tech-
niek- en coördinatietraining. Daag als trainer van de club je leden uit 
om wekelijks rond een ander thema te werken. 
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ALTERNATIEVE UITHOUDINGSTRAININGEN

Naast fietstrainingen zijn er nog tal van andere sporten die kunnen 
dienen om je lichaam te trainen in uithouding. Het is nuttig/nodig om 
deze af en toe te integreren in deze periode om zo te werken aan de 
algemene ontwikkeling van het jonge lichaam. Daarbovenop zorgt het 
bij velen voor mentale frisheid omdat “het eens iets anders is”. Let 
wel op dat je ook bij het beoefenen van alternatieve sporten steeds 
aandacht hebt voor een gezonde opbouw. Je lichaam is het vaak niet 
gewoon om andere dingen te doen dus heb je vaak wat meer tijd 
nodig tussen de sessies om te herstellen.

→ Skeeleren: een volwaardig alternatief aangezien gelijkaardige spier-
      groepen worden aangesproken.
→ (Start 2) Run: via een loopprogramma spreek je spiergroepen aan over
       je ganse lichaam. Een nuttig alternatief omdat je lichaam zo wordt
       blootgesteld aan prikkels die het niet gewoon is en je je algemeen 
       atletisch vermogen zo optraint. In een later stadium van de sportieve
       loopbaan komt dit zeker nog van pas.
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→ Tennistraining: een leuk en veilig alternatief om op een andere manier
      samen buiten te sporten. Je prikkelt hier eveneens je versnelling, je
      reactiviteit, je wendbaarheid,… Kwaliteiten die je als renner nog van
      pas zullen komen.
→ Wandelen: een lange wandeling maken werkt niet alleen op het 
      fysieke maar ook op het mentale en sociale aspect. Enkele leuke 
      opdrachtjes onderweg zal het teamgevoel doen toenemen.
→ Oriëntatieloop: een leuk alternatief voor een eenvoudige looptocht. 
      Via een (zelfgemaakte) kaart van een omgeving kan je op 
      verschillende manieren aan de slag om een leuk loopspel te maken.

Op de volgende website kan je inspiratie opdoen om in je 
omgeving de mooiste plekjes om te lopen terug te vinden: 
www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/
loopomlopen/overzicht-vlaamse-loopomlopen/

Op volgende website kan je zelf aan de slag om wat inspiratie 
op te doen: www.spelensite.be/spel/stadsspel-orientatieloop .
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STABILISATIE/KRACHTOEFENINGEN/FULL BODY

Een belangrijk onderdeel van de opleiding tot wielrenner is het 
integreren van de fysieke basiseigenschap ‘kracht’. Daarin is 
stabilisatie een eerste factor om alle bewegingen correct te kunnen 
uitvoeren. Op stabilisatie staat geen leeftijd dus zowel jong als oud 
kan hiermee aan de slag. Als je voldoende achtergrond en niveau hebt 
in de basisstabiliteitsoefeningen kan je stilaan beginnen aan het 
integreren van krachtoefeningen. Via onderstaande oefenstof wordt 
de overgang mooi geïllustreerd. 

→ Boekjes stabilisatie van Cycling Vlaanderen: 
     www.cycling.vlaanderen/jeugd/didactisch-materiaal/oefeningen-
     trainingen
→ Springtouw: via een eenvoudig springtouw kan je de kracht en 
      explosiviteit van je benen gaan trainen. Op YouTube zijn er tal van 
      video’s terug te vinden met leuke oefeningen. Van ‘start to rope skip’
      tot uitdagende workouts.
→ Krachtoefeningen met eigen lichaamsgewicht: nog wat extra oefen-
      stof met video-instructies om krachtoefeningen uit te voeren met
      eigen lichaamsgewicht: www.tricoachlaura.com/p/no-equipment-
      workout-stability-focus.html .
→ Fit-o-meter: 
 • De fit-o-meter is terug van nooit weggeweest. De eerste 
 exemplaren werden al in de jaren 70 aangelegd, maar ze lijken in
 niets op de fit-o-meters die je vandaag aantreft langs loopomlopen,
 sportvelden en gemeentelijke sporthallen.
 • Meer dan ooit is de fit-o-meter een budgetvriendelijk en laag-
 drempelig alternatief voor de fitnessclub. Je hebt geen 
 abonnement nodig en je sport in openlucht. En de uitdaging, die is
 net zo groot als in een club.
 • Geen oubollige oefeningen bij de hedendaagse fit-o-meters: alle
 opdrachten zijn aangepast aan de huidige manier van sporten en
 houden rekening met de inzichten van de moderne trainingsleer. 
 Aan elk van de 8 oefenstations heb je keuze uit 3 niveaus: Groen
 (beginner), Blauw (goede basisconditie) of Rood (gevorderde 
 sporter). Telkens komen de 5 basiseigenschappen aan bod: kracht,
 lenigheid, coördinatie, snelheid en uithouding.
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→ Boekjes stabilisatie van Cycling Vlaanderen: 
      www.cycling.vlaanderen/jeugd/didactisch-materiaal/oefeningen-
      trainingen.
→ Get fit 2 Cycle (zie Get fit 2 Cycle kijkwijzers onder ‘bestanden’)
→ YouTube workouts: tik even ‘yoga for cyclists’ in en je vindt tal van 
      oefeningen terug die lenigheid en mobiliteit gaan integreren op een
      leuke manier.

LENIGHEID

Een vaak vergeten fysieke basiseigenschap onder de wielrenners. 
Een gezonde portie lenigheid is echter belangrijk als je je voordeel wil 
halen in het windop rijden, tijdrijden,… Daarnaast is basislenigheid 
heel belangrijk om blessurevrij te blijven.
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zoals een wielerbaan of een BMX-circuit? Dan ben je bij Cycling Vlaanderen 
aan het juiste adres. Cycling Vlaanderen is namelijk het kloppend hart van het 
wielrennen en heeft een aanbod op jouw maat. Lees verder en ontdek er hier 
alles over!

HE, WIST JE DAT?
Zoals we op de vorige pagina aanhaalden, kan je ook de zoek¬functie op onze website gebruiken.

Naast het logo op de homepage van onze website www.cycling.vlaanderen vind je een zoekbalk. 
Als je hierop klikt, kan je een zoekterm ingeven om meer informatie te verkrijgen over een bepaald 
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vele wielerevents en wieleractiviteiten!

VISIE - ALLES OP ZIJN TIJD
Wedstrijdjes winnen bij de U15. Kampioen worden bij de U17. Allemaal leuk, maar geen garantie op 
succes als professioneel wielrenner of wielrenster… En dit hoeft ook niet. 

Gezond groeien in de koers is de boodschap. Fietsen is fun. En het moet fun blijven. Daarom 
ontwikkelden we een langetermijnvisie: LONG TERM ATHLETE DEVELOPMENT. Trainen om te winnen volgt 
later wel. Ontdek nu samen met je ouders en je club in welke fase je thuishoort en ga er mee aan de slag. 

Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij 
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe 
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.  
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HOE COMMUNICEER JE BEST 
MET JE RENNERS EN BESTUUR
In deze tijden waarin je je renners en hun ouders niet ziet, is het niet 
altijd eenvoudig om contact te houden. Als club schat je zelf het best 
in welke benadering het meest geschikt is. Hieronder enkele 
algemene tips.
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Individueel contact is hoog aangeraden. Pols als ploegleider/trainer 
af en toe afzonderlijk bij elke renner/renster hoe het hen fysiek, maar 
zeker ook mentaal vergaat.
→ Blijven ze gemotiveerd?
→ Steken ze voldoende afwisseling in hun trainingen?
→ Beoefenen ze eens andere sporten dan het fietsen?
→ Lukt het met het schoolwerk van thuis uit? Etc. 

Sociale mediakanalen als Whatsapp of Facebook Messenger zijn 
hiervoor zeer geschikt. Of pleeg een eenvoudig telefoontje met de 
renner/renster. Probeer individueel mailverkeer te vermijden.

1. Individueel contact

Groepstrainingen zijn vanaf 01/02/2021 opnieuw toegelaten voor 
-18-jarigen (in groepjes van max. 10). Deze trainingen zijn steeds een 
meerwaarde of vrienden en vriendinnen even terug te zien. Ook online 
videocalls blijven een interessante toevoeging op de normale 
trainingen (bv. online kracht- of stabilisatiesessie).

2. In groep

Algemene clubcommunicatie kan je in deze coronatijden uiteraard 
nog steeds laten verlopen via de traditionele kanalen van de club:
→ Mailverkeer
→ Website
→ Whatsapp-groep
→ Facebookpagina
→ Instagrampagina

3. Via de algemene mediakanalen van de club
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WELKE ONLINE TOOLS ZIJN 
INTERESSANT
In deze tijden is het vaak experimenteren met online tools die je voor-
heen nooit gebruikte. Hieronder lijsten we de handigste op om online 
activiteiten/videogesprekken in groep te kunnen organiseren.
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Ons doel is een actieve levensstijl en levenslang fietsen in een gezonde omgeving voor ieder lid bij 
Cycling Vlaanderen. Het is veel meer dan enkel de weg naar topsport, maar het kan er wel naartoe 
leiden. Het kind/de renner/renster staat altijd centraal in dit verhaal.  

Als club (‘host’) even een account aanmaken en je kan volledig 
kosteloos onbeperkt korte meetings organiseren. Jouw renners 
kunnen gratis toegevoegd worden aan de meeting. Zij hebben geen 
account nodig. Je kan tot 100 mensen toevoegen aan 1 meeting. 
Dit kan gecombineerd worden met bijvoorbeeld een gezamenlijke rit, 
waarbij iedereen van thuis op de rollen fietst.

→ Nadeel hier is dat deze meetings telkens maar maximaal 40 
     minuten mogen duren. Als je een betalende versie aangaat 
     (€14/maand), kan je de lengte van je meetings wel onbeperkt 
     uitbreiden.
→ www.zoom.us

1. Zoom

Heb je met een bepaalde categorie renners (bv. U17) binnen je club 
een aparte Whatsapp-groep? Start hier eens een videogesprek. Na-
deel hier is dat er maar 8 mensen tegelijkertijd kunnen deelnemen 
aan dit videogesprek.

2. Whatsapp-groep

Heb je met een bepaalde categorie renners (bv. U15) binnen je club 
een aparte Facebook Messenger-groep? Start hier eens een video-
gesprek. Hier kunnen tot 50 mensen tegelijkertijd aan het video-
gesprek deelnemen.

3. Facebook Messenger-groep
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SAMENVATTING
→ Checklist: welke coronamaatregelen hebben 
      invloed op mijn clubwerking?

1. Blijf thuis als je ziek bent 
Ben je ziek (hoesten, keelpijn, lichaamstemperatuur boven 37.5, 
diarree, spierpijn, …) of voel je jou niet optimaal? Blijf dan thuis en 
verplaats je niet naar de club. Je kan steeds je eigen temperatuur 
meten bij aanvang van de training. 

2. Was je handen regelmatig 
Bij iedere wasbeurt was je je handen grondig. Zeep of handzeep 
gebruik je hiervoor het best.

3. Neem je eigen bevoorrading mee op training

4. Gebruik je eigen sportmateriaal (fiets, helm, kledij, schoenen, 
drinkbus)

5. Vermijd nauw contact. Hou voldoende afstand  
Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar

6. Neem een zakdoek mee op training

7. Was en kleed je thuis 
Kleedkamers zijn momenteel niet open in de sportaccommodaties. 
Zorg dat je je kleren al aanhebt bij aankomst. Na de training wast 
iedere sporter zich thuis.  Voorzie extra kledij om niet bezweet de ver-
plaatsing naar huis te moeten maken. 

8. Geef geen hand, kus of knuffel 

9. Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen

10. Let extra op bij mensen die gevoelig zijn voor het virus
Mensen met diabetes, obesitas of problemen met hart, longen of 
nieren zijn extra gevoelig voor het virus.
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11. Hoest of nies in een papieren zakdoekje. 
Heb je dit niet? Doe het dan in de binnenkant van je elleboog
Na gebruik kan je het papieren zakdoekje deponeren in een 
afgesloten vuilnisbak.

12. Waak over je mentale gezondheid 
Probeer je dag te structureren. Zoek doelstellingen en communiceer 
voldoende met je omkadering. Trainen moet altijd leuk blijven. 

15. Voorzie een contactpersoon binnen de club voor vragen van 
leden
Informatie is belangrijk in deze periode. Voorzie daarom één contact-
persoon die de vragen van je leden kan beantwoorden. 

16. Voorzie een contactpersoon binnen de club voor de contact-
tracers en/of federatie 
In functie van het bestrijden van het virus is het zeer belangrijk dat 
één contactpersoon gekend is om te kunnen contacteren bij 
besmettingen. 

17. Aanwezigheidslijst van de trainingen
Bij iedere training is het belangrijk om een aanwezigheidslijst te 
noteren. Bij besmettingen kan de contacttracer dit opvragen bij de 
contactpersoon van de club.

13. Gezondheid primeert op conditie 
Rust voldoende en probeer extremen te vermijden.

14. Informeer je leden en externen 
Neem tijdig contact op met je leden en informeer hen over de regels 
in jullie club. 

18. Gebruik van kleedkamers is niet toegelaten 
Leden maken zich thuis klaar voor de training. Douchen na de training 
moet ook thuis gebeuren. 
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28

19. Het uitbaten van een cafetaria is niet toegelaten

20. Beperk het aantal aanwezigen op je training – respecteer de 
social distancing 
Volg de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad strikt op. 
Ouders kunnen hun kind afzetten bij de verantwoordelijke trainer en 
hen na de training terug ophalen bij dezelfde persoon. Geef je leden 
mee dat ze niet eerder dan 10 minuten voor de training op de afge-
sproken locatie opdagen en dat ze na afloop van de training meteen 
naar huis gaan.

23. Laat enkel de noodzakelijke mensen toe op je clubactiviteit 
Supporters of andere niet-noodzakelijke personen zijn niet 
toegelaten op de training. Indien er toch extra personen aanwezig 
zijn, moet ook hier de social distancing gerespecteerd worden.

24. Indien de trainer niet meefietst dan is een mondmasker 
verplicht
Houd bij het gebruik van mondmaskers rekening met de algemene 
maatregelen die door het crisiscentrum worden uitgevaardigd.

25. Voorzie handschoenen en een mondmasker voor de trainer 

21. Zorg voor voldoende mogelijkheden om de handen te wassen
Voorzie ook zeep of alcoholgel voor je leden en trainers. Gebruik het 
ontsmettingsmiddel ook regelmatig tijdens de training

22. Zorg voor een vlot in-/uitgangsverkeer bij je sport-
accommodatie
Respecteer ook hier de social distancing. Vermijd gelijktijdige 
aankomst van leden. Voorzie meerdere in- en uitgangen indien dit 
mogelijk is. Besteed ook aandacht aan de inrichting van de parking.

26. Voorzie een beperkt sanitair
→ Handen wassen vóór en na gebruik van het toilet
→ Respecteer maximaal social distancing
→ Voorzie papieren doekjes om handen te drogen; vermijd het 
      gebruik van elektrische handdrogers of handdoeken
→ Voorzie vloeibare zeep, bij voorkeur in dispensers die niet moeten
      worden aangeraakt
→ Grondige reiniging en verluchting op geregelde tijdstippen is 
      noodzakelijk
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INTERESSANTE LINKS
→ www.cycling.vlaanderen
→ www.routeyou.com/
→ www.fietsnet.be/routeplanner
→ www.vlaanderen-fietsland.be/fietsroutes-provincie
→ www.cycling.vlaanderen/jeugd/didactisch-materiaal
→ www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/
      mountainbikeroutes/mountainbikeroutes/
→ www.sport.vlaanderen/waar-sporten/vind-je-sportplaats/
→ www.sport.vlaanderen/waar-sporten/sporten-in-de-natuur/
      loopomlopen/overzicht-vlaamse-loopomlopen/
→ www.spelensite.be/spel/stadsspel-orientatieloop
→ www.tricoachlaura.com/p/no-equipment-workout-stability-
      focus.html
→ www.zoom.us/

27. Reinig de accommodatie steeds na of voor het gebruik door
iemand anders 
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28. Voorzie je EHBO-kit van extra materialen zoals handschoentjes 
en desinfectiemiddelen

Contacteer ons gerust op onderstaande manier: 

MASSIMO VAN LANCKER
Coördinator Competitie 
massimo.van.lancker@cycling.vlaanderen 
+32 (0)4 74 02 62 66 

MATHIEU BRUYNEEL
Coördinator Recreatiesport 
mathieu.bruyneel@cycling.vlaanderen
+32(0)4 72 28 18 92

ANNE-LAURE GHEERARDYN 
Sporttechnisch medewerker 
anne-laure.gheerardyn@cycling.vlaanderen 
+32 (0)4 92 46 77 57

VERDERE VRAGEN? 




