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1. Algemene informatie 

 

1.1. Wielersport: “een leven lang bewegen”  

Fietsen is hot. Het is op dit moment één van de meest beoefende sporten in Nederland. Steeds meer 

jonge mensen pakken de racefiets en/of mountainbike. De wielersport wordt ook steeds meer 

toegankelijk: je kunt fietsen op elk niveau en ten opzichte van veel andere sporten is de kans op 

blessures gering. Door de toenemende populariteit wordt het echter ook steeds drukker op de weg. 

Mensen fietsen graag samen, vaak in verenigingsverband. Goede begeleiding van trainers en/of 

wegkapiteins is daarom van groot belang. De Wieleracademie hecht veel waarde aan kwalitatief 

goede begeleiding van deze groepen. Naast de specifieke opleidingen voor trainers op niveau 2 en 3, 

heeft de Wieleracademie daarom ook de opleiding wegkapitein verder doorontwikkeld.  

 

1.2. Definitie wegkapitein, Wielertrainer niveau 1 

De wegkapitein is werkzaam in de breedtesport. De belangrijkste taak is om groepen op een 

plezierige en veilige manier te begeleiden. Idealiter wordt hij1 daarin gestuurd en gesteund door het 

beleid van de vereniging en onder begeleiding van een hoger gekwalificeerde trainer. In overleg met 

de eventueel aanwezige trainer bepaalt hij de route en de snelheid van de groep en is hij in staat het 

niveau aan te passen aan het niveau van de groep. De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels 

en de gedragscode van de Wieleracademie en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich 

hier ook aan houden. Hij durft deelnemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte 

afspraken. De deelnemers kunnen hierbij zowel jeugdigen als volwassenen zijn. De wegkapitein is 

werkzaam in de buitensport. 

 

1.3. Profielschets wegkapitein, Wielertrainer niveau 1  

De wegkapitein ondersteunt de trainer en is in staat om op een adequate manier fietsgroepen te 

begeleiden, op basis van een door hoger gekwalificeerde trainers opdrachten. De wegkapitein is in 

staat in te spelen op de beperkingen en behoeften van de deelnemers, zodat zij de wielersport 

blijvend zullen beoefenen. 

 

  

                                                           
1 Waar ‘hij’ in dit document staat, kan uiteraard ook ‘zij’ worden gelezen.  
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1.4. Kwalificatiestructuur Sport (KSS) 

De trainersopleidingen van de Wieleracademie worden aangeboden volgens de Kwalificatiestructuur 

Sport. Deze structuur wordt door bijna alle sportbonden in Nederland gehandhaafd en de kwaliteit 

wordt regelmatig getoetst door NOC*NSF. In deze structuur wordt opgeleid volgens 5 niveaus: 

trainer niveau 1 tot en met niveau 5. De trainer op niveau 1 heeft vooral een begeleidende rol. Bij de 

Wieleracademie is dit de wegkapitein, bij veel andere sportten zijn dit bijvoorbeeld ouders die een 

jeugdteam bij en naar wedstrijden begeleiden. De sportleider 2 heeft een assisterende rol en/of 

verzorgt eenvoudige lessen of trainingen op basis van een bestaande trainingsvoorbereiding die door 

een hoger niveau trainer is opgesteld. Sportleiders 3 zijn zelfstandig opererende trainers. Een 

sportleider 4 is ook een zelfstandig opererende trainer/trainer maar is daarnaast ook in staat om 

sporttechnisch beleid te ontwikkelen en talent te herkennen. Sportleider 5 is de zgn. TopCoach 5.  

 

Bij de Wieleracademie zijn er tot nu toe alleen trainers op niveau 2 (MTB 2 en Race 2) en op niveau 3 

(MTB 3 en Race 3) opgeleid. Er is een bewuste keuze gemaakt om ook de opleiding van wegkapitein 

in deze structuur aan te bieden en te koppelen aan niveau 1. Deelnemers krijgen zo een goed beeld 

van de manier van opleiden binnen de Wieleracademie waardoor het relatief eenvoudig is om door 

te stromen naar een niveau 2 opleiding. Bovendien komt het in de praktijk steeds meer voor dat 

verenigingen trainers inzetten bij het begeleiden/trainen van groepen. De wegkapitein heeft dan een 

ondersteunende rol.  

 

1.5. Competentiegericht opleiden  

Binnen de Kwalificatiestructuur Sport staat het competentiegericht opleiden centraal. 

Competentiegericht leren wijkt in diverse aspecten af van de traditionele wijze van leren. 

Competentiegericht leren is gericht op het vergroten van de persoonlijke vermogens. Tijdens het 

leerproces werkt de cursist zelf aan de uitbreiding van zijn persoonlijke kennis, houding en 

vaardigheden. Dit gebeurt deels tijdens de cursusdag, maar zal zeker ook daarna nog in de praktijk 

plaats vinden (bij voorkeur binnen een vereniging).  

 

1.6. Instroomeisen  

De minimale instroomeisen voor deelname aan de opleiding wegkapitein zijn:  

1. Minimaal 16 jaar in het kalenderjaar waarin de cursus wordt gevolgd.  

2. Aantoonbare affiniteit met de wielersport. 
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2. Opbouw opleiding 

 

Zoals in de inleiding al kort ter sprake is gekomen, wordt de opleiding wegkapitein aangeboden 

volgens de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) op niveau 1. Op niveau 1 binnen deze structuur staan 2 

kerntaken centraal:  

Kerntaak 1.1.: Assisteren bij clubritten 

Kerntaak 1.2.: Zorgen voor maatregelen 

 

Deze kerntaken zijn opgedeeld in kleinere deeltaken die je in je rol als wegkapitein in de praktijk 

allemaal moet kunnen uitvoeren. Deze deeltaken zijn in de KSS op een algemene manier omschreven 

zodat ze voor alle takken van sport te vertalen zijn naar de eigen sport. In bijlage 1 van deze reader 

kun je de uitgebreide uitwerking terug vinden van niveau 1. In de reader zelf bespreken we alleen de 

belangrijkste taken. Tijdens de cursusdag wordt hier bovendien uitgebreid aandacht aan besteed.  

 

2.1. Kerntaak 1.1.: Assisteren bij clubritten 

1.1.1 Begeleidt fietsers bij clubritten 

1.1.2 Ziet toe op veiligheid bij clubritten 

1.1.3 Volgt aanwijzingen op 

1.1.4 Zorgt voor materialen 

 

2.2. Kerntaak 1.2.: Zorgen voor maatregelen 

1.2.1 Begeleiden van fietsers bij evenementen 

1.2.2 Waarborgen van de hygiëne 

1.2.3 Maken van afspraken 

1.2.4 Afhandelen van formaliteiten 

 

De cursusdag begint ’s ochtends met een theorie deel. Tijdens dit deel krijg je meer 

achtergrondinformatie over hoe je je rol als wegkapitein het beste kunt uitvoeren. ‘s Ochtends en in 

het middagdeel ga je ook daadwerkelijk in de praktijk oefenen. Gedurende de dag ontvang je veel 

informatie en tips. Deze informatie verwerk je samen met de feedback die je krijgt bij het oefenen in 

de praktijk tot een reflectieverslag. Dit verslag schrijf je aan het eind van de cursusdag en lever je in 

bij de docent. Waar dit verslag aan moet voldoen, wordt tijdens de cursusdag door de docent verder 

uitgelegd. 
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3. De wegkapitein binnen de vereniging 

 

Bij de Wieleracademie zijn ruim 450 verenigingen aangesloten waar in groepsverband gefietst kan 

worden. Dit gebeurt zowel tijdens trainingsavonden, tijdens georganiseerde toertochten en tijdens 

wielersport- evenementen. Wanneer men samen fietst, met een groep bestaande uit meer dan 4 

personen, is het van belang om een wegkapitein aan te stellen. In de ideale situatie assisteert de 

wegkapitein bij het begeleiden van tochten een race trainer niveau 3 of eventueel niveau 2. In 

overleg worden de route en de snelheid bepaald. De wegkapitein handelt volgens de verkeersregels 

en de gedragscode van de Wieleracademie en houdt in de gaten of de deelnemers in de groep zich 

hier ook aan houden. Hij durft deelnemers aan te spreken op het niet nakomen van de gemaakte 

afspraken.  

 

Wat is de taak van een wegkapitein? 

 De route van de trainingstocht bepalen (i.o.m. de trainer 2 of 3) 

 De snelheid van de groep bepalen en afstemmen op de zwakste leden van de groep 

(idem i.o.m. de trainer 2 of 3) 

 De verkeersregels in acht nemen (zie bijlage 2) 

 De gedragscode van de Wieleracademie naleven (zie bijlage 2) 

 De deelnemers van de groep in de gaten houden en of een ieder zich aan de regels 

houdt 

 Bij pech of ongevallen de trainer assisteren of indien trainer niet aanwezig is, dan zelf 

optreden als coördinator 

 Het laten rouleren van de groep tijdens het fietsen, daarbij letten op de zwakste 

deelnemers 

 

Waaraan moet een wegkapitein voldoen? 

 Leiderschap 

 Ervaring in de wielersport en met het fietsen in groepen 

 Bekendheid in de omgeving 

 Inlevingsvermogen 

 Snel kunnen beslissen 

 Enige kennis van EHBO  

 Regelmatig wisseling aanbrengen in de routes 

 Afspraken handhaven 
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De rol van het bestuur 

Het bestuur speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van je taak als wegkapitein. Het bestuur moet 

altijd achter de beslissingen staan die jij als wegkapitein maakt. Het is daarom belangrijk dat het 

bestuur zelf een duidelijk beeld heeft van wat ze van de wegkapiteins verwachten en dat ze daar 

duidelijke afspraken over maken. Mocht je bestuur hier geen duidelijke visie over hebben, vraag ze 

dan over een aantal zaken na te denken en keuzes te maken:  

 Opstellen van een profiel waaraan de wegkapitein moet voldoen, eventueel in 

afstemming met de aanwezige trainers 

 Inventariseren hoeveel wegkapiteins aangesteld moeten worden op basis van het 

aantal deelnemers dat maximaal mag deelnemen aan de door de vereniging 

georganiseerde tochten. 

 Inventariseren hoeveel wegkapiteins aangesteld moeten worden i.v.m. het niveau 

van de deelnemers 

 Afspraken maken met alle wegkapiteins samen zodat iedereen op dezelfde manier de 

groep begeleidt 

 Maximale groepsgrootte is 14 personen per wegkapitein en/of trainer. 
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4. Voordat je begint 

 

Zoals in de reader al een paar keer aan bod is gekomen, assisteer je als wegkapitein in de ideale 

situatie een zelfstandig trainer (niveau 3) of een assistent trainer (niveau 2). Deze trainers zijn 

Wieleracademie opgeleid wat betekent dat hun trainingen of tochten op een vergelijkbare manier 

zijn opgebouwd. Om te begrijpen waarom bepaalde keuzes gemaakt worden en je rol als 

wegkapitein nog beter te kunnen uitvoeren, wordt in dit hoofdstuk wat meer achtergrond informatie 

gegeven over de opbouw van hun trainingen/clubritten. Mocht er binnen jouw vereniging (nog) geen 

opgeleide trainer niveau 2 of 3 zijn, dan lees je in dit hoofdstuk veel praktische tips die je kunnen 

helpen bij het nog beter begeleiden van groepen.  

 

4.1. Goede voorbereiding 

Het verantwoord assisteren bij het begeleiden van tochten en trainingen begint bij een goede 

voorbereiding. Het is zaak om als toekomstig wegkapitein zelfredzaam te zijn. Veel calamiteiten kun 

je in het veld goed oplossen, mits je het juiste gereedschap daarvoor hebt. Om de meest 

voorkomende situaties de baas te zijn, dienen wegkapitein en eventueel aanwezige trainer het 

volgende gereedschap en reservemateriaal mee te nemen tijdens een training/clubrit:   

 Pomp (passend op meerdere ventielen) 

 Bandenlichters (plastic) 

 Inbussleutelset / multitool 

 Poetslap 

 Kettingpons 

 Reservemateriaal: binnenband en kettingverbindingen 

 

Daarnaast is het aan te raden om de volgende uitrusting bij je te hebben:  

 Kaart 

 EHBO-setje 

 Drinken (water) 

 Voedsel (bijvoorbeeld rozijnen/energierepen; te gebruiken bij hongerklop 

 Mobiele telefoon:  

o met het nummer van dienstdoende dokter/hospitaal/reddingsdienst 

o met de naam ICE: In Case of Emergency 1 t/m 3, daar achter telefoonnummers van 

personen die als eerste gewaarschuwd dienen te worden. 
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4.2. Opbouw van een training of andere race activiteit  

Een activiteit of training is opgebouwd uit een aantal onderdelen.  

In onderstaande volgorde komen de volgende zaken aan bod bij elke training:  

 Opening (voorstellen & doel)  

 veiligheidsinstructie 

 materiaalcontrole 

 warming up 

 kern 1 

 kern 2 

 de afsluiting 

 

Voor meer informatie over de opbouw van een training kijk bij het Wieleracademie aanbod van de 

Race 2 opleiding. Binnen deze opleiding krijg je meer informatie over de opbouw van een training. 

 

De warming-up heeft als doel de hartfrequentie(HF) omhoog te krijgen en de sporter voor te 

bereiden op het vervolg van de training, de zogenaamde kern. Daarnaast is de warming-up bedoeld 

als blessurepreventie, voor materiaalcontrole (actief en passief) en als sfeerbepaling. De warming-up 

wordt opgebouwd na de eerste kern. De warming-up heeft  gemiddeld een lagere hartfrequentie dan 

de rest van de training of activiteit een cooling down kan deel uitmaken van de afsluiting. 

Tijdens de kern 1 wordt een vaardigheid aangeleerd of verbeterd in een veilige en vaak eenvoudige 

situatie. Tijdens de kern 2 wordt de aangeleerde of verbeterde vaardigheid toepast in 

praktijksituaties en verder ‘ingeslepen’. Kern 2 kan ook als doel hebben om de energiesystemen van 

de sporter te verbeteren (conditioneel / fysiologisch). De afsluiting is bedoeld om zowel fysiek als 

mentaal te herstellen. 

Het onderdeel K1 wordt in ieder geval gegeven door een niveau 3 trainer. Indien tijdens de clubrit 

niet aanwezig, dan vervalt dit onderdeel. Een K2 is dan het gezamenlijk een tocht rijden. 

 

Mocht je het leuk vinden om meer te lezen over trainingsleer en lesgeven, dan vind je in bijlage 3 

meer informatie hierover. Uiteraard kun je je ook aanmelden voor de Wieleracademie -opleiding 

Race 2. Op de website van de Wieleracademie vind je hierover meer informatie.  
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4.3. Materiaalcontrole 

Elke deelnemer is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn of haar materiaal in orde is. Toch kan het in 

de praktijk goed voorkomen dat één van de deelnemers dit niet goed geregeld heeft. Voor aanvang 

van de training of tocht altijd een materiaalcontrole uitvoeren. Het controleren van het materiaal, 

fietsen en uitrusting is niet alleen beslissend voor het succes van de tocht, maar ook voor de 

veiligheid. De trainer is verantwoordelijk voor het uitvoeren van deze controle.  

 

Ga jij als wegkapitein op pad zonder trainer, lees dan in bijlage 4 meer over de materiaalcontrole en 

tips voor onderhoud van de fiets. Durf de beslissing te nemen om mensen niet mee te nemen 

wanneer hun materiaal niet op orde is. Zorg wel dat het bestuur je steunt bij het nemen van deze 

beslissingen. Stem dit dus goed af wanneer je als wegkapitein binnen je vereniging aan de slag gaat! 

 

4.4. Kleding 

Allereerst is het natuurlijk logisch dat je jezelf kleedt naar de weersomstandigheden, dit is voor een 

gedeelte persoonlijke voorkeur. Zorg er daarnaast voor dat je netjes voor de groep staat, je hebt 

immers een voorbeeldfunctie. Wat is verder belangrijk? Draag altijd een helm! Daarnaast is een 

fietsrugzak belangrijk om  gereedschap, reservemateriaal en eten / drinken mee te nemen tijdens 

tochten. Wat betreft schoenen, het liefst uiteraard speciale fietsschoenen. Deze hebben een stijve en 

harde zool zodat het contact met de pedalen beter is dan met sportschoenen. Wanneer je dingen 

aan de groep vertelt, sta je ook veel naast de fiets. In dat geval kan een race schoen met wat 

flexibeler zool ook prettig zijn.  

 

Een fiets /zonnebril is ook van belang en heeft twee functies: bescherming tegen de zon en tegen 

opspattende ondergrond, zoals steentjes en modder die op wonderbaarlijke wijze steeds op 

ooghoogte omhoog komen. Als laatste raden we aan om fietshandschoenen te dragen, deze 

beschermen je handen tijdens een val, nemen het zweet op en geven meer grip op het stuur en in de 

remgrepen (shifters). 

 

Tot slot: in bijlage 5 lees je nog wat algemene tips voor deelnemers bij warm en koud weer.  
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5. Het begeleiden van groepen in de praktijk 

 

De belangrijkste taak van de wegkapitein is het (assisteren bij het) begeleiden van een groep bij het 

fietsen op de openbare weg. Zowel in kerntaak 1.1. als in kerntaak 1.2. van de KSS komt dit terug:  

 1.1.1  Begeleidt fietsers bij clubritten 

 1.2.1.  Begeleiden van fietsers bij evenementen 

 1.2.3.  Maken van afspraken 

 

In de praktijk betekent dit dat je fietsers kunt begeleiden bij clubritten en bij toertochten, maar ook 

dat je er op toe ziet dat de gemaakte afspraken worden opgevolgd. Het rijden in een groep op de 

openbare weg vereist veel van de fietser. Hoewel er geen exacte cijfers zijn, is het algemeen bekend 

dat de meeste ongevallen gebeuren in een groep. Goede begeleiding is daarom essentieel.  

 

5.1. De voor- en nadelen van het fietsen in een groep  

Ondanks dat elke fietser alleen op de fiets zit en zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar prestatie, 

vinden veel mensen het toch leuk om in een groep te fietsen. Je kunt af en toe lekker uit de wind 

fietsen waardoor je voldoende adem over houdt om met de persoon naast je te kletsen over de 

wielersport of over andere leuke onderwerpen. De voordelen om te fietsen in een groep zijn: 

Gezelligheid 

 Harder fietsen door uit de wind te fietsen 

 Langer vol te houden door “uit te kunnen rusten” 

 Sportief karakter 

 Ook voor minder sterke fietsers vol te houden 

 Uitstraling (zeker als er in het zelfde tenue gefietst wordt) 

 Sociale contacten 

 

Naast de voordelen zijn er ook de nodige nadelen bij het fietsen in een groep: 

 Als verkeersdeelnemer val je onder de wegen en verkeerswet, hierdoor ben je 

persoonlijk aansprakelijk voor je gedrag 

 Er is een verhoogd risico op valpartijen of andere ongevallen 

 Er is kans op toenemend roekeloos rijgedrag (tenzij er wel goede afspraken zijn) 

 Kuddegedrag 

 Sociale druk 
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 Niet nakomen van de verkeersregels: negeren van stoplichten, negeren van 

voorrangssituaties, onvoorzichtig of onveilig oversteken van wegen, etc.  

 In beslag nemen van de weg (breedte) 

 Stilstaan als groep op verkeerde plekken (in bochten) 

 Het inhalen van medefietsers op smalle paden, altijd lastig en een bron van ergernis 

voor beide partijen  

 Grote massa op de weg, imponerend voor medeweggebruikers! 

 

Belangrijk is dat je geconcentreerd en alert blijft fietsen in een groep. Goed opletten voorkomt 

plotseling remmen of van de lijn afwijken. Veel ongevallen in een groep gebeuren vaak door 

onverwachte omstandigheden. Veel plotselinge uitwijkmanoeuvres en remacties zijn vaak reden 

voor valpartijen. Houd je als groep in ieder geval aan de verkeersregels. Dit kan ongelukken en 

valpartijen voorkomen. Daarnaast zijn niet alle fietsers op de hoogte van algemene regels die het 

veilig fietsen in een groep bevorderen. Om deze reden is het raadzaam bij groepstochten zoveel 

mogelijk fietspaden in drukke toeristische gebieden te vermijden. 

 

Je kunt allerlei regels bedenken maar de verantwoording ligt natuurlijk bij de fietser. De fietser moet 

weten wat voor snelheid hij/zij aankan en zich afvragen of die snelheid past bij de groep waarin hij/zij 

fietst. Ook hier ligt een verantwoordelijke taak voor de wegkapitein. Reden genoeg om een 

verzameling regels op te stellen die een wegkapitein kan hanteren voor de veiligheid in hun 

groepstochten. 

 

5.2. Regels in de groep 

 Er wordt als groep gereden. Dus samen uit, samen thuis 

 Er wordt rekening gehouden met nieuwe deelnemers in de groep 

 De voorste fietsers waarschuwen andere weggebruikers tijdig en vriendelijk 

 Als iemand het tempo niet aan kan laat de wegkapitein de betreffende persoon op 

de tweede rij fietsen en/of wordt het tempo aangepast 

 Bij een klim wachten we bovenaan tot de laatste boven is (niet meteen weer 

vertrekken gun ook de laatste dat hij of zij op adem komt) 

 Er wordt altijd met de handen op of bij de remmen gereden 

 Niet rijdend, achterom kijkend een gesprek voeren 

 Nooit abrupt van richting veranderen of remmen, maar langzaam uitrijden 
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 Als men in de berm rijdt niet de weg/het fietspad weer oprijden maar remmen en 

stoppen en voorzichtig de weg weer op gaan 

 Niet mobiel bellen (of ander apparatuur) bedienen tijdens het fietsen 

 Wees alert en blijf geconcentreerd 

 Elke deelnemer wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen 

 Drink en eet op tijd maar wel op een rustig moment 

 Bij pech (bv lek) rijdt iedereen naar een veilige plek. Ga, indien mogelijk, van de weg 

of fietspad af. Er wordt gewacht en geholpen bij de reparatie 

 De tochten zijn geen wedstrijden (gedrag tegenover andere weggebruikers) 

 Ga uit van groepen van maximaal 14 personen 

 Bij twijfel over de richting rustig rechtdoor fietsen (indien mogelijk) 

 Iedereen wordt geacht deel te nemen op een goed onderhouden fiets 

 Houd voldoende afstand 

 

5.3. Tekens in de groep  

Elke groep hanteert de Wieleracademie tekens. Het is belangrijk dat iedereen in de groep op de 

hoogte is van deze tekens. Hieronder volgt een opsomming van veel voorkomende tekens:  

 Als er gestopt moet worden geven de voorrijders een stopteken met de (linker) arm 
recht omhoog en roepen “STOP”. De groep geeft het stopteken door naar achter. 

 Als de weg vrij is, geven de voorrijders een teken met de (linker) arm omhoog naar 
voren wuivend en roepen “VRIJ”. De groep geeft het teken door naar achter. 

 Bij rechtsaf: voorrijder met arm rechts en roept: “RECHTS”. De groep geeft de roep 
door naar achter. (verplicht volgens de verkeersregels) 

 Bij linksaf: voorrijder geeft dit aan met arm naar links en roept: “LINKS”. De groep 
geeft de roep door naar achter. (verplicht volgens de verkeersregels) 

 Bij obstakel rechts van de weg of inhalen van mede weggebruiker: de voorrijders 
roepen duidelijk “VOOR”. De groep geeft de roep door naar achter. 

 Bij obstakel links van de weg of tegenligger: voorrijders roepen duidelijk: “TEGEN”. 
De groep geeft de roep door naar achter. 

 Bij obstakels in of op het wegdek wordt luid de naam van het obstakel geroepen en 
met de arm naar beneden naar het obstakel gewezen. De groep geeft de roep door 
naar achter. 

 Wordt er “RITSEN” geroepen dan dient men achter elkaar te rijden. De groep geeft 
de roep door naar achter en geeft de ritser de ruimte. 

 Indien de groep wordt ingehaald (fietser, auto, o.i.d.) roep dan luid: “ACHTER”. De 
groep geeft de roep door naar voren. 

 Bij rechtdoor: voorrijder roept: “RECHTDOOR”. De groep geeft de roep door naar 
achter.  

 Zijn er problemen roep dan luid: “LEK”. 
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In het kort de signalen van de voorrijders.   

 

Wat roep je? Welk teken geef je? Wat doe je? 

   

Stoppen Linker arm omhoog Rustig afremmen en stoppen 

Vrij Linker arm omhoog naar voren 

wuivend 

Oversteken van een weg 

Rechtdoor T.b.v. duidelijkheid waar twijfel is Arm omhoog naar voren wuivend 

Recht Arm uitsteken naar rechts  Rechts afslaan 

Links Arm uitsteken naar links  Links afslaan 

Voor Obstakel rechts van de weg Rechterarm naar achteren en wuivend 

Tegen Obstakel links van de weg Linkerarm naar achteren en wuivend 

Paal, gat, etc.  Obstakel in of op de weg Arm naar beneden wijzend 

Achter Ingehaald worden door een auto, 

fietser, etc.  

Wordt van achteruit de groep naar voren 

geroepen 

Lek  Lekke band of technisch probleem Wordt in de groep geroepen  

Men remt rustig af en gaat zoveel 

mogelijk rechts van de weg staan 

      

Geef al deze boodschappen door van voor naar achter of achter naar voor.  
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6. Veiligheid in de groep: hoe te handelen bij ongevallen 

 

Onderdeel van kerntaak 1 is dat je als wegkapitein toeziet op de veiligheid tijdens de tochten. Dit 

betekent dat je onveilige situaties signaleert en deze meldt aan de eventueel aanwezige trainer of 

zelf weet hoe je in een dergelijke situatie moet handelen.  In dit hoofdstuk worden tips gegeven over 

hoe ongevallen het beste voorkomen kunnen worden, maar wordt ook kort stil gestaan bij wat te 

doen wanneer een val onvermijdelijk is.  

 

6.1. Voorkomen is beter dan genezen 

Als wegkapitein heb je de taak om onveilige situaties te signaleren en helpen te voorkomen. Dit 

betekent dat je zelf het goede voorbeeld geeft en fietsers in de groep wijst op de dingen die zij zelf 

kunnen doen om een valpartij te voorkomen.  

Bruikbare tips zijn:   

 Draag goede kleding (handschoenen & helm) 

 Wees er bewust van dat je als fietser altijd verantwoordelijk bent voor je eigen 

rijgedrag/stijl je bent en blijft weggebruiker, net als ieder ander 

 Rij op deugdelijk materiaal 

 Spreek de route van te voren af 

 Vermijd kuddegedrag 

 Kijk zelf goed uit en vertrouw niet blindelings op je voorganger(s) 

 Overzie situaties van te voren (net als bij het motorrijden) 

 Rij niet te dicht op je voorganger 

 Rij niet te dicht op de kant 

 Rij niet voortdurend op kalkstrepen (zeker niet in bochten) 

 Neem je snelheid in acht 

 Rem met beleid (gelijkmatig met beide remmen) 

 Stop bij ORANJE stoplichten! 

 Stop bij oversteken!  

 Bij inhalen op smalle paden, laat je horen, geef informatie over de groepsomvang, 

minder snelheid en geef “LAATSTE” aan! 
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6.1.1. Helmplicht 

Basisregel is dat vanuit de wegenverkeerswetgeving geen helmplicht bestaat. Wettelijk gezien is het 

dragen van een helm dus de verantwoording van de deelnemer. Op basis van het civiele recht is het 

echter wel mogelijk het dragen van een valhelm verplicht te stellen. De Wieleracademie is, zeker 

waar het groepsevenementen betreft, voorstander van deze verplichting. Een organisatie zou in het 

Huishoudelijk Reglement kunnen opnemen dat het dragen van een helm verplicht is tijdens alle 

clubtochten. Via het inschrijf/registratieformulier, wat beschouwd kan worden als een contract 

tussen organisatie en deelnemer, zou het dragen van een helm één van de contractuele 

voorwaarden kunnen zijn. Als een deelnemer dat niet zou willen, komt er eenvoudig geen 

overeenkomst tot stand. Tijdens een clubrit of ander wielersportevenement kan de wegkapitein 

toezien op de handhaving van een eventuele helmplicht. 

 

Onthoud dat ondanks een goede voorbereiding, een ongeval altijd kan gebeuren. Niet alles is te 

voorzien en ongelukken zijn nu eenmaal niet uit te sluiten. Sta in ieder geval stil bij het aantal 

deelnemers en houd de weersomstandigheden in het oog. In eerste instantie kun je wel altijd de 

basis voorzieningen goed regelen.  

 

6.2. Hoe te handelen bij ongevallen 

Medische behandeling wordt natuurlijk overgelaten aan een dokter of iemand die zeer goed 

geschoold is in EHBO. Maar als een ongeval toch mocht plaats vinden, kan het nodig zijn om zelf 

EHBO toe te passen. Ten eerste is zeer aan te raden om als begeleider in bezit te zijn van je MFA of 

EHBO diploma. Een manier om in noodsituaties goed te handelen, is volgens de structuur van Medic 

First Aid. Wanneer zich een noodsituatie voordoet kan men de volgende stappen doorlopen, afgekort 

als SETUP. Hieronder staat een voorbeeld hoe je moet handelen in bepaalde situaties. 

 

6.2.1 Stop 

Raak niet in paniek, blijf kalm en blijf bij het slachtoffer. Drukte en onrust maken de situatie 

onoverzichtelijk, dus laat de rest van de groep afstand nemen. Overleg met de eventueel aanwezige 

trainer wie de leiding neemt. Start met het organiseren van overzicht van het ongeluk en zorg dat 

een paar renners het overige verkeer waarschuwen. Verplaats het slachtoffer niet, zeker niet als er 

kans is op nekletsel.  
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6.2.2. Omgeving 

Analyseer de situatie. Zijn het slachtoffer en de omstanders nog steeds in gevaar? Zo ja, zorg dat de 

situatie voor iedereen veilig is. Markeer de locatie met een “gevarendriehoek”; rugzak, fiets, helm 

en/of een andere deelnemer 

 

6.2.3.Verkeer 

Pas op voor verkeer, omdat je in een noodsituatie puur de focus hebt op enkel het ongeluk is het 

belangrijk om te blijven zien wat er om je heen gebeurt. Schakel je renners in om de omgeving te 

beveiligen. Als je besluit dat er hulp nodig is, kijk dan naar de opties om zo snel mogelijk hulp te 

krijgen. Dit kan een passerende auto zijn of vervoer zoeken in de directe omgeving, uiteraard 

afhankelijk van het letsel. 

 

6.2.4. Unknown hazards 

Bekijk goed waarom iemand bijvoorbeeld gevallen is, als dit door gladheid is kan het zo maar zijn dat 

je er zo zelf naast ligt. Andere voorbeelden hiervan zijn elektriciteit of chemicaliën die je moeilijk kan 

waarnemen. Stuur iemand om hulp als dit nodig is. Noteer jouw exacte locatie, geef een kaart mee 

en de aard van het ongeval en toestand van het slachtoffer. Stuur meerdere mensen om hulp, pas 

wel goed op, anders heb je nog meer ongelukken. 

 

6.2.5. Bescherming 

Pas EHBO toe indien mogelijk, maar ga geen dokter spelen. Zorg dat het slachtoffer warm en 

comfortabel blijft. Zorg voor voldoende bescherming tegen de weersomstandigheden; regen of zon. 

Afhankelijk van de locatie kan het lang duren voordat er hulp arriveert. Vertel hem/haar dat de  

situatie onder controle is en alles goed komt. Maak gebruik van anderen, maak of regel eten/drinken 

etc, houd ze bezig en zorg dat ze niet tot last zijn.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1: Uitgebreide omschrijving kerntaken niveau 1 (Kwalificatiestructuur Sport) 

 

Kerntaak 1.1.: Assisteren bij lessen/activiteiten 

 

1.1.1 Begeleidt fietsers bij lessen/activiteiten 

• Begeleiding sluit aan bij wensen en mogelijkheden fietsers 

• Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen 

• Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie 

• Houdt zich aan de beroepscode 

 

1.1.2 Ziet toe op veiligheid bij lessen/activiteiten 

• Draagt mede zorg voor een sportieve en veilige sfeer 

• Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 

 

1.1.3 Volgt aanwijzingen op 

• Volgt aanwijzingen op van de verantwoordelijke trainer 

• Draagt bij aan het bereiken van het doel van de les/activiteit 

• Komt afspraken na 

• Reflecteert op eigen handelen 

• Vraagt hulp en bevestiging 

 

1.1.4 Zorgt voor materialen 

• Plaatsing materiaal verloopt conform opdracht 

• Gaat correct om met materialen en plaatst deze volgens opdracht 

 

Kerntaak 1.2.: Zorgen voor maatregelen 

1.2.1 Begeleiden van fietsers bij evenementen 

• Benadert fietsers op positieve wijze 

• Spreekt fietsers aan op hun (sport)gedrag 

• Gaat sportief en respectvol om met alle betrokkenen 

• Gaat vertrouwelijk om met persoonlijke informatie 

• Houdt zich aan de gedragscode 

• Reflecteert op eigen handelen 
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1.2.2. Waarborgen van de hygiëne 

• Ziet toe op naleving hygiëne 

• Vertoont voorbeeldgedrag op en rond de sportlocatie 

• Vraagt hulp en bevestiging 

 

1.2.3. Maken van afspraken 

• Inventariseert de benodigde materialen 

• Werkt samen met betrokkenen 

• Maakt afspraken over vervoer van personen en/of materiaal 

• Stelt alle betrokkenen op de hoogte van de gemaakte afspraken 

• Komt afspraken na 

 

1.2.4. Afhandelen van formaliteiten 

• Handelt formaliteiten af 
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Bijlage 2 Wieleracademie Gedragscode en belangrijkste verkeersregels 

 

Gedragscode Wieleracademie 

Elke wielersporter moet zich aan de verkeersregels houden. Belangrijk daarbij is de eigen veiligheid 

en die van andere verkeersdeelnemers. Helaas is een aantal wielersporters zich niet altijd bewust van 

zijn gedrag. De Wieleracademie heeft als wielersportbond de veiligheid hoog in het vaandel staan. 

Daarom heeft de Wieleracademie een gedragscode ontwikkeld om de wielersporter meer bewust te 

maken van het gedrag in het verkeer. Er is met verschillende invalshoeken rekening gehouden: 

milieu, veiligheid, wegenverkeerswet en beleefdheid. Op de afbeelding hieronder zie je een 

opsomming van de gedragsregels 

 

 
 

Belangrijkste verkeersregels voor fietsers in Nederland 

• Fietsers mogen met zijn tweeën naast elkaar fietsen. 

• Fietsers gebruiken het verplichte fietspad. 

• Fietsers gebruiken de rijbaan als er geen fietspad is. 

• Bestuurders van fietsen met meer dan twee wielen, die breder zijn dan 0,75 mtr,  mogen de 

rijbaan gebruiken. Ze mogen het onverplichte fietspad gebruiken. 

• Fietsers dienen elkaar links in te halen; andere bestuurders mogen zij rechts inhalen.  

• Fietsers moeten voordat zij afslaan een teken met hun arm geven. 

• Fietsen moeten uitgerust zijn met minstens één helder klinkende bel. 



 

23 
 

• Fietsen en bromfietsen moeten worden neergezet op het trottoir, voetpad of in de berm. 

Verder kunnen ze geplaatst worden op de daarvoor aangewezen plaatsen.  

• Fietsers moeten 's nachts en wanneer bij daglicht het zicht ernstig wordt belemmerd het 

voor- en achterlicht laten branden.  

• Fietsers (alle weggebruikers) zijn verplicht de aanwijzingen op te volgen die mondeling of 

door middel van gebaren worden gegeven door: 

o de daartoe bevoegde en als zodanig herkenbare ambtenaar 

o de militairen van de Koninklijke Marechaussee 

o de daartoe bevoegde en als zodanig herkenbare verkeersregelaars 

• Aanwijzingen gaan boven verkeerstekens en verkeersregels.  
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Bijlage 3  

SALVO 

Elke oefening of training kan worden “gescand” met een ezelsbruggetje. Zo ga je voor jezelf na of 

jouw oefening goed verloopt. SALVO staat voor Sfeer, Actie, Leren, Veiligheid, Organisatie.  

 

Sfeer in de trainingsgroep is van groot belang en zal zeker een herkenbare bijdrage leveren aan het 

bereiken van de gestelde trainingsdoelen. Aandachtspunten voor sfeer zijn: 

• enthousiast optreden; 

• motiverende uitspraken en aanmoedigingen; 

• het prijzen van positieve gedragingen en handelingen; 

• inspelen op de  gevoelens van de deelnemers; 

• erkennen en gebruik maken van ideeën van de deelnemers; 

• passende, uitdagende en attractieve trainingsvormen; 

• accepteren van gedrag en gevoelens van je deelnemers. 

 

Actie in de training, dit zal altijd afhankelijk zijn van de gestelde trainingsdoelen,  maar je moet altijd 

zoeken naar een balans tussen arbeid en rust. Streven is altijd een maximaal leer-, trainings-  of 

vormingsrendement. Aandachtspunten voor actie zijn: 

• juiste oefenstof hanteren in relatie tot de leerdoelen; 

• oefenstof in de juiste volgorde ordenen; 

• sporter voldoende tijd geven om de oefenstof te verwerken 

• oefenvormen op het juiste moment op de juiste plaats; 

• oefenstof met de passende arbeidsintensiviteit aanbieden; 

• oefenstof moet afgestemd zijn op de groep en het individu; 

• bij niveauverschil gaan differentiëren. 

 

Leren is een verandering van gedrag door middel van een ervaring. Door verschillende leerprincipes 

toe te passen leert de deelnemer sneller en beter. 

Trainen en begeleiden doe je met een bepaald doel voor ogen. Jij wilt iets bereiken en de sporter wil 

iets bereiken. Het te bereiken doel is het  gewenste eindgedrag. Al lerend van de ervaring bereikt de 

sporter het doel. Aandachtspunten voor leren zijn: 

• maak een keuze voor een  soort leerdoel of doelen binnen de geplande training; 

• observeer en meet het trainingseffect; 

• bespreek het resultaat met de deelnemer; 
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• bespreek met de deelnemer hoe het resultaat is bereikt; 

• leg relaties naar toekomstige trainingsdoelen; 

• wijs de deelnemer op andere mogelijke trainingsmomenten en doelen. 

 

Veiligheid, deze term zegt (te)veel, immers 100% veilig racefietsen bestaat in feite niet!  

Er bestaat altijd een  kans dat zich fysieke problemen of een val voordoen. Beter is  om te spreken 

van “zo veilig mogelijk” wielrennen. Dat wil zeggen, de gevaren en risico’s die nu eenmaal verbonden 

zijn aan een snelheid- en buitensport tot een minimum beperken.  

 

De meeste problemen met een groep zijn met een goede voorbereiding echter te voorkomen. 

Vooropgesteld dient daarbij te worden dat iedere deelnemer zelf een groot stuk 

verantwoordelijkheid draagt voor eigen veiligheid en dat van anderen. Valpartijen en botsingen met 

als gevolg schade of lichamelijk letsel zullen echter altijd blijven bestaan met of zonder schuld. 

Trainingen gaan vaak over de openbare weg en daar heeft men te maken met verkeersregels van de 

overheid! 

Als begeleider is het jouw verantwoordelijkheid om vroeg signalen en symptomen te signaleren van 

de genoemde problemen. Dus houd in de gaten of er wel genoeg gedronken en gegeten wordt. Let 

op gedragsveranderingen van leden van de groep. Het is vaak van te voren al te voorspellen wie er 

meer risico loopt.  Ontkenning van het probleem is één van de belangrijkste symptomen, probeer 

daarom de sfeer van “het niet onderdoen voor de ander” te voorkomen. Dus als je iemand vraagt 

naar zijn toestand, doe dit niet ten overstaan van anderen, maar zo dat niemand dit kan horen. En let 

op ongewenst gedrag richting elkaar en andere recreanten. Stimuleer gewenst gedrag! 

 

Actieve veiligheid 

Dit heeft betrekking op actie, gedrag, mentaliteit en houding van de deelnemer en de trainer. Dit kan 

bijvoorbeeld zijn: het luisteren naar de aanwijzing van de trainer,  bij deze sprintoefening wordt niet 

ingehaald, let op bij deze afdaling en bocht er ligt zand in de bocht, etc.  

 

Passieve veiligheid 

Dit heeft betrekking op alle maatregelen die in technisch, medisch, en organisatorisch opzicht 

mogelijk zijn om de training zo veilig mogelijk uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld: een remoefening 

vindt niet plaats op een parkeerplaats waar auto’s staan en rijden. Of, in een oefening met een 

afdaling volgt nooit direct de oversteek van een (voorrangs-)weg . 
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Sociale veiligheid 

Dit heeft te maken met het gedrag binnen een groep. Dit kan tussen trainer en deelnemer zijn, 

deelnemers onderling of tussen een deelnemer en andere weggebruikers. Denk bijvoorbeeld aan 

intimidatie of onbehoorlijk gedrag richting andere weggebruikers. Spreek dus voorafgaand aan de 

training de spelregels af, in dit geval gedragsregels of omgangsnormen. 

 

Aandachtspunten voor veiligheid zijn: 

• controle fiets, helm en kleding; 

• controle trainingsparcours; 

• gedrag- en omgangsregels met elkaar afspreken; 

• tekens voor onderweg afspreken; 

• controle hulpmiddelen; 

• verantwoorde oefenstof aanbieden in combinatie met de juiste aanwijzingen; 

• pas ondersteuning en gebruik van hulpmiddelen op de juiste wijze toe; 

• balans in arbeid en rust verhoudingen; 

• bewaken van de concentratiecurve. 

 

Praktische tips: 

Er fietst altijd een begeleider voor- en achteraan de groep. Liefst degene met de meeste technische 

vaardigheden achteraan. Als er in de groep iets gebeurd, is er een begeleider snel bij. Afhankelijk van 

de aard van de calamiteit, altijd de voorste begeleider op de hoogte stellen van het voorval. Indien er 

geen tweede begeleider aanwezig is, kies dan een verantwoordelijke cursist en laat deze achteraan 

rijden. Laat hem merken dat dit een verantwoordelijke taak is, hij blijft altijd achteraan rijden. Als de  

trainer die deelnemer achteraan ziet rijden is dat het teken dat iedereen kan volgen. 

 

De voorste begeleider stopt regelmatig op de punten waar zich een bijzondere situatie voordoet, 

bijv. bij stoplichten en kruispunten. Regelmatig stoppen voorkomt vermoeidheid en dus ongevallen. 

Wacht altijd na een klim op de groep. Sommige leden van de groep zullen klagen over het lage 

tempo, dit is bijna niet te voorkomen. Als begeleider is het je taak om dit te voorkomen. Wijs op 

veiligheid en “samen uit samen thuis”. Tel regelmatig het aantal deelnemers! 

 

Organisatie is de sleutel tot een goede structuur die nodig en is een voorwaarde voor het slagen van 

een training/begeleiding. In een duidelijke en eenvoudige organisatie voelen de sporters zich veilig 

en zal het leereffect groter zijn. Aandachtspunten hiervoor zijn: 
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• De juiste opstelling voor de deelnemers in relatie tot aantallen en ruimte; 

• De keuze eigen opstelling; 

• De vorm moet passend zijn bij het doel en de voorwaarden; 

• De aanwijzing voor de gewenste route; 

• De keuze voor snelle en effectieve organisatie overgangen; 

• Wissel niet te snel en te vaak van organisaties of locaties; 

• Benut de aanwezige ruimte; 

• Gebruik hulpmiddelen op de meest logische plaatsen; 

• Laat materiaal uitzetten en opruimen; 

• Zorg voor veiligheid bij materiaal gebruik. 
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Bijlage 4, Materiaalcontrole en onderhoud van de fiets 

 

Het controleren van het materiaal, fietsen en uitrusting is niet alleen beslissend voor het succes van 

de tocht, maar ook voor de veiligheid. Dus neem de tijd voor aanvang van de activiteit om alles na te 

lopen en durf de keuze te maken om deelnemers niet mee te nemen wanneer de staat van hun fiets 

kan zorgen voor onveilige situaties.  

 

Start op een veilige locatie. Dit  kan een parkeerterrein zijn of een plaats waar geen verkeer is. Ook 

moeten er weinig of geen obstakels zijn. De plaats moet overzicht bieden en voldoende ruimte om 

de fietsen neer te zetten. 

 

Controle van het materiaal 

Het klinkt heel logisch, maar kijk eerst na of alles vast zit. Denk daarbij aan wielen, snelspanners, 

stuur, zadel. Je zult niet de eerste zijn die zomaar een voorwiel uit de voorvork trekt omdat de 

deelnemer niet weet hoe een snelspanner werkt. Dit lost vaak al mankementen op. Ga daarna 

systematisch de fiets controleren. 

 

De banden moeten een hoge bandenspanning hebben om 

stootlekken (snakebites) te voorkomen. Voldoende spanning: 

niet de band kunnen indrukken, minimaal 7 bar. Kijk bij een 

hogere spanning op de band of deze daarvoor geschikt is. 

 

 

 

 

 

 

 

Knijpcontrole: 

Knijp met maximale kracht in de remmen. Er dient nog 

voldoende ruimte te zijn tussen de remhandel en het handvat 

omdat anders de kans bestaat dat de vingers van de 

desbetreffende persoon bekneld raken.  

Als de remhandel het stuur (bijna) raakt, draai dan het 

http://www.fiets-rijklaar.nl/onderhoud/remmen
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schroefgedeelte uit de rem eenheid zodat de blokjes dichter bij de velg komen te staan. 

 

 

 

 

De zadelpen mag niet te ver uit het frame, de 

“maximaalmarkering” mag niet zichtbaar zijn. 

 

 

 

 

 

 

De snelsluiter dient net als de wielen met moeite te 

sluiten, zo niet, draai aan de moer aan de andere zijde 

rechtsom. Horizontaal en naar achteren of voren 

sluiten. 

Gebruik van de helm 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goed!    Goed! 

Recht    Recht 

Bandjes strak   Driehoek om het oor 
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Tip: laat de deelnemers met de helm op (bandjes nog open) een buiging maken. Handen onder de 

helm tijdens de buiging om te voorkomen dat de helm op de grond valt. Als de helm goed zit, blijft 

deze ook zonder vastgemaakte bandjes op het hoofd zitten. Zo niet, dan zit de helm nog te los.  

 

Helmeisen 

• Geen scheuren of deuken 

• Niet ouder dan 5 jaar (het plastic verhard en kan de energie niet meer opvangen) 

• CE gekeurd 

• De juiste maat 

 

Het afstellen van de fiets 

Stel de fiets zo af dat je de beste houding op de fiets hebt. Verzeker je zelf ervan dat alles werkt. Het 

is belangrijk dat het zadel op de juiste hoogt is afgesteld. Een te laag zadel kan leiden tot 

knieblessures en met een te hoog zadel kan er niet genoeg druk op de pedalen worden uitgeoefend. 

 

Zadel 

De deelnemer gaat naast de fiets staan, maakt een vuist met de duim omhoog. De duim “haakt” aan 

de heup met de vuist naar beneden. Het zadel dan optrekken tot de vuist en het zadel staat op de 

juiste hoogte. Als je op het zadel zit,  moet je met één pedaal beneden met je hak er op passen. 

 

Stuur  

Afhankelijk van het systeem is het stuur lastig af te stellen. Het advies is daarom; niet doen. 

Controleer wel even of er geen speling op het balhoofd zit.  

 

Technische problemen en basis fietsonderhoud 

Wielrennen voert je soms weg van de beschaving, waar de route lastig kan zijn en de 

weersomstandigheden slecht. Met de juiste kleding en goed materiaal wordt de kans op 

moeilijkheden kleiner en de mogelijkheid tot oplossen van problemen groter. Als trainer dien je in 

staat te zijn om een aantal kleine technische problemen op te lossen. Een greep uit de meest 

voorkomende problemen: 

 



 

31 
 

Schakelfouten: 

Een veelvoorkomende oorzaak van een kettingbreuk 

zijn schakelfouten. Dit kan ontstaan door: groot voor en 

groot achter, of klein voor en klein achter. De ketting 

komt dan scheef te lopen waardoor de ketting ongelijk 

belast wordt. 

Dit is eenvoudig op te merken door te kijken hoeveel 

veerspanning er op de derailleur staat: 

De kooi van de derailleur wijst naar voren (veel 

veerspanning, bijna horizontaal), dus groot voor en 

groot achter. (foto boven) 

 

 

De kooi van de derailleur is bijna horizontaal naar 

achter (weinig veerspanning), klein achter en klein voor. 

(foto onder) 
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Vastgelopen ketting: 

Met gereedschap ruimte maken tussen 

frame en kettingblad 

of kettingblad los maken 

nooit met geweld loswrikken! 

 
Gebroken achterderailleur: 

 

• Ketting inkorten 

• Ketting over middenblad voor en 

over tandwiel nr. 4 achter (of 

anders indien de route daarom 

vraagt) 

 

Gebroken ketting reparatie met 

powerlink: 

 

• Kapotte schakels verwijderen 

• Powerlink/speedlink schakel 

ertussen plaatsen. Let op er zijn 9 

en 10 speed powerlinks. 

 

 

Probleem: Oplossing: 

Gescheurde buitenband Duct tape, verpakking energiereep,  leukoplast/pleister aan de binnenkant 

Aanlopende remmen Wiel opnieuw vast zetten 

Slag uit het wiel halen  

Versleten remblokken Vervangen door nieuwe 

Indien geen nieuwe evt. omruilen met andere rem 

Slag in een wiel Richten met spakenspanner 

Of bij grote slag tussen stenen of boomstammen buigen 

  

Lang niet alle problemen die kunnen voorkomen onderweg zijn te omschrijven. Maar met technische 

kennis en inventiviteit kunnen een hoop problemen opgelost worden. Elke oplossing hangt samen 

met de omstandigheden (weer, hoeveel km nog?). Tijdens de praktijkles wordt behandeld hoe de 

meest voorkomende technische problemen opgelost kunnen worden.  
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Onderhoud Racefiets 

 

Frame  

Aan het frame hoef je eigenlijk niet veel te doen. Hoe maak je het frame dan schoon? Spoel eerst het 

frame af met water (liever niet met een hogedrukreiniger) zodat al het grove vuil is verwijderd. Ga 

dan het frame met fietsshampoo of afwasmiddel wassen. Gebruik hiervoor een zachte borstel. Spoel 

nu je fiets weer af. Als je wilt dat het frame er goed blijft uitzien, zet hem dan ook in de was. Dat kan 

gedaan worden met autowas. Als je de autowas hebt aangebracht, wrijf dan het frame uit met een 

schone zachte niet pluizige doek. En schoon is het frame. Een frame dat in de was staat wordt ook 

minder snel vies en is beter schoon te maken. In het kort:  

• Frame afspoelen  

• Frame met een borstel en afwasmiddel wassen  

• Afspoelen met water  

• Optioneel: het frame in de was zetten  

• Was uitwrijven 

 

Transmissie  

Ketting  

Een ketting heeft erg veel te verduren bij met name nat 

weer en verdient daarom dan extra aandacht. Doe je dat 

niet dan gaat hij roesten en slijten de ketting, tandwielen 

en derailleurs sneller en daardoor kan deze binnen de 

kortste keren kapot gaan. Maak er daarom een gewoonte 

van om na elke rit je ketting te onderhouden.   

 

Een ketting maak je als volgt schoon. Gebruik bij een vuile ketting een ketting reinigingsapparaat en 

vul deze met petroleum (ontvetter mag ook). Omdat petroleum de ketting schoon maakt en een 

beetje invet is deze dus eigenlijk beter. Monteer het ketting reinigingsapparaat en draai ongeveer 

30x achteruit met de trapper in de versnelling ( voor in het  

middelste blad en achter ook op het middelste blad). Spoel dan de ketting af met warm water en/of 

afwasmiddel. Je kunt de ketting daarna droog maken met een doek of gewoon op laten drogen.  

Als de ketting droog is behandel hem dan met 

kettingolie. Laat deze goed intrekken. Je hebt de 

keuze uit nat smeermiddel (wet lube) of droog 
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smeermiddel (dry lube). In het algemeen gebruik je wet lube in natte omstandigheden ('s winters) en 

dry lube als het droog is. Het voordeel van dry lube is dat je ketting minder vuil aantrekt. 

 

Tandwielen achter  

Hiervoor kunt je beter het wiel eruit halen, leg deze plat op een emmer en pak een droge doek. Met 

deze doek kun je tussen de tandwielen komen, je wrijft zo de tandwielen schoon en ook het gedeelte 

tussen de tandwielen. Invetten heeft geen zin en dus niet doen. Dat trekt alleen maar vuil aan.  

 

Derailleurwieltjes  

Ook de derailleurwieltjes maak je schoon met een droge doek, je wrijft 

zo het vuil heel gemakkelijk eraf. Haal wel af en toe de 

derailleurwieltjes er helemaal af en maak deze schoon en smeer dan dik 

vet op het asje zodat deze weer lekker soepel draait.  

 

In het kort:  

• De ketting schoonborstelen  

• Ketting schoonmaken, bijv. met een kettingreinigingsapparaat en (fiets)schoonmaakmiddel.  

• Voor en achtertandwielen schoonmaken met een droge doek  

• Derailleurwieltjes schoonmaken (optioneel:  asje schoonmaken en smeren)  

• Ketting invetten  

 

Derailleur  

Een fiets heeft een voor- en achterderailleur. Aan de derailleurs kun je niet veel 

doen dan alleen schoon houden, zorg er gewoon voor dat al het vuil van de 

scharniertjes en veertjes af is. Dit kan simpel met een kwastje of droge doek. Als 

al het vuil ervan af is kun je de derailleur ligt inspuiten met teflonspray. Veeg nu 

de overtollige vloeistof weg met een droge doek. Als de derailleurs schoon zijn 

dan gaan deze vele malen langer mee, schakelen ze soepel en heb je meer fietsplezier.  

In het kort:  

• Derailleurs schoonmaken met doek.  

• Derailleurs inspuiten met teflonspray en vervolgens droogvegen. 
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Het afstellen van een derailleur  

Voor het afstellen van een derailleur hoef je alleen de spanning van de derailleurkabel te verhogen of 

verlagen. Dit kun je bij de derailleur zelf. Wanneer de ketting niet meer goed op het grootste of 

kleinste blad komt tijdens het schakelen, dan moet deze opnieuw worden afgesteld. Pak dan een 

schroevendraaier, er zitten twee stelschroeven op een derailleur namelijk:  

• H schroef: deze is voor het afstellen van de hoogste versnelling (als de ketting niet of niet 

goed op het grootste blad komt).  

• L schroef: deze is dan natuurlijk voor de laagste versnelling (als de ketting niet goed meer op 

het kleinste blad komt).  

• Draai de stelschroeven nooit meer dan een kwart slag. Ga bij voorkeur langs een 

fietsenmaker, deze is er voor opgeleid.  

 

Remmen  

De remmen zijn belangrijk, want zonder remmen kom je niet veilig tot stiltand. Maak bij groot 

onderhoud de remmen los en haal de remblokjes eraf en zorg dat de groeven in de remblokjes vrij 

zijn. Verwijder vuil in de remblokken. Als de remblokjes glad zijn schuur deze dan een beetje op met 

fijn schuurpapier, dit voor een beter remvermogen. Ontvet de remblokjes met wat ontvetter of met 

wasbenzine, maak hier ook de velg goed schoon mee.  

 

Als de remmen aanlopen kun je dit verhelpen door de remmen opnieuw af te stellen. Dit kun je best 

zelf doen.  

Controleer eerst of je achterwiel recht in je frame zit. Stel dan je achterrem symmetrisch af op de 

velg. Dit doe je door de bout waarmee je rem aan het frame vastzit los te draaien, de rem af te 

stellen en weer vast te draaien. 

Als je nieuwe remblokken monteert, let dan goed op dat het remblok niet tegen je band loopt, dit is 

funest voor je band en gevaarlijk bij afdalingen. 

 

Bandenspanning  

Om pech onderweg te voorkomen controleer je voor elke rit 

de bandenspanning. Zorg dat de spanning niet te hoog is. Dit 

vermindert de veiligheid en het comfort. Als de spanning te 

laag is heb je grote kans op een lekke band. De 

bandenspanning is afhankelijk van je gewicht, meestal ligt dit 

tussen de 7 en 10 bar. Om dit zeker te weten kun je het beste 
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even op de band kijken. Meestal staat op de band wat de maximale bandenspanning is.  

Bandenspanning 

 is afhankelijk van je eigen gewicht, het type band en natuurlijk waar je de band gaat gebruiken. Zo 

geeft een zachtere band meer comfort en grip, en heeft een harde band minder rolweerstand. 

 

Overige onderhoud  

Velgen  

De velg hoef je alleen maar schoon te maken met een droge 

zachte doek en kijken of alle spaken nog op spanning zitten, is 

dit niet het geval dan moet je naar de fietsenmaker om je wiel 

opnieuw te laten spaken of te richten. Tokkel regelmatig tegen 

je spaken om te voelen of alle spaken nog vast zitten. Verder 

kun je de velgrand ontvetten en het vuil er vanaf halen. 

 

Hendels en shifters  

Aan de hendels en shifters hoef je maar weinig te doen, het enige wat je kunt doen is om af en toe 

een beetje teflon spuiten op de beweegbare delen.  

 

Kabels  

Spuit de kabels af en toe in met wat teflonspray, vooral bij de plekken waar deze in een buitenkabel 

gaat en bij de beweegbare delen, zodat deze niet kan gaan schuren. 

 

Wat betreft de staat van het materiaal heb je als trainer ook een voorbeeldfunctie. Sta niet voor je 

groep met een slecht onderhouden, vieze en /of niet werkende racefiets maar zorg ervoor dat je je 

spullen voor elkaar hebt. 
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Bijlage 5 Tips voor deelnemers 

 

Tips bij warm weer  

 

Inleiding 

De normale lichaamstemperatuur is rond de 37 °C. Het lichaam bezit regulatiemechanismen om deze 

temperatuur binnen vrij nauwe grenzen constant te houden. Bij lichaamsbeweging wordt de extra 

gevormde warmte afgevoerd door een aantal processen: straling, geleiding en 

transpiratie/verdamping. Transpiratie en verdamping zijn zeer effectieve processen, waarbij gevaar 

dreigt voor dehydratie. In het geval van dehydratie zal als eerste de prestatie merkbaar verminderen. 

In tweede instantie zal de warmteregulatie verstoord raken, doordat het transpiratie- en 

verdampingsproces minder effectief zal zijn of uiteindelijk zelfs zal stoppen. Er dreigt dan een snelle 

verslechtering van de toestand met sterk verminderde prestatie, coördinatie stoornissen en 

bewustzijnsstoornissen. De lichaamstemperatuur neemt toe tot boven de 38,5 °C. Men noemt dit 

hittestuwing. In dit stadium is het gevaar op een fatale afloop groot indien niet de juiste maatregelen 

worden genomen (dat wil zeggen stoppen van de activiteit en afkoelen). Bij temperaturen boven de 

40 °C  kunnen ook convulsies (stuiptrekkingen) optreden (gelijkend op een beroerte: de 

hitteberoerte) met uiteindelijk de dood tot gevolg.  

 

Tien tips voor deelnemers bij warm weer.   

 

1.  Zweet moet verdampen  

Zorg voor goede kleding. Zweet kan makkelijk verdampen als de kleding gemaakt is van licht, 

ademend en los geweven materiaal.   

 

2.  Beschermen tegen de zon  

Bescherm het hoofd met een zweetband en/of Buff en zet altijd een helm op. Al is het warm 

veiligheid staat voorop. Tegenwoordig kun je uitstekende helmen kopen die voldoende ventilatie 

gleuven hebben. Voor de recreatieve fietser (hybride of stadsfiets) is een pet of hoed aan te bevelen. 

Tegen felle schittering van de zon is een zonnebril of donkere contactlenzen geen overbodige luxe. 

Op de langere termijn is dit ook beter voor de ogen. De huid kan het best beschermd worden met 

een zonnebrandcrème met een goede beschermingsfactor. 
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3.  Kramp  

Als men onvoldoende drinkt en veel zweet, kunnen er door het zoutverlies spierkrampen ontstaan in 

bijvoorbeeld de kuiten. Even afstappen, wat drinken en dan verdwijnt het meestal wel weer  

 

4.  Voldoende vocht  

Zorg ervoor voldoende te drinken. Bij kortdurende inspanningen, bijvoorbeeld een training van een 

uur, is water drinken een goede manier om vochtverlies aan te vullen. 

 

5.  Mineralen en koolhydraten aanvullen  

Bij langere trainingsperioden en tijdens toertochten is het verstandig om niet alleen het vocht, maar 

ook de mineralen en koolhydraten aan te vullen. Isotone dranken zijn hiertoe uitstekend geschikt. Na 

één à twee uur sporten raken ook de koolhydraatreserves uitgeput. Sportdranken met extra energie 

kunnen de sportprestaties verbeteren.  

 

6.  Géén zouttabletten  

Vroeger werden zouttabletten soms aanbevolen op warme, hete dagen. Doe dit echter niet. Hoewel 

het juist is dat zweet zout bevat, is het gebruiken van zouttabletten vergelijkbaar met het drinken 

van zeewater als je dorst hebt. Het verergert het probleem alleen maar. Drink ruim vocht en vul het 

verlies van zouten aan met het natuurlijke zout van je voeding. 

7.  Pauze houden  

Tijdens trainingen en rijden van toertochten in de hitte is ruim gebruik van pauzes (vijftien minuten 

rust) aan te bevelen. Koel het gezicht als het kan met koud water. Zorg voor aanvulling van het 

vochtverlies en vergeet niet te eten. 

 

8.  Gewichtsverlies peilen  

Weeg jezelf voor en na de training of toertocht. Bij een gewichtsverlies van slechts 2 procent daalt je 

prestatie al met 10 procent. Voor iemand van 75 kg betekent dit 1,5 liter vocht. Vul vochttekorten, 

ook na de training of toertocht, zo snel mogelijk aan. 

 

9.  Wel of niet fietsen  

Fietstochten hoeven in het algemeen niet afgelast te worden. Wel is aan te bevelen om alleen in de 

ochtend of ’s avonds te fietsen. Voor de organisatie is dan te overwegen om de lengte van de tocht in 

te korten bij extreme hitte (boven 30 graden) De aanbeveling is om de tocht zodanig in te korten dat 

de deelnemers voor 14.00 uur terug zouden kunnen zijn.  
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10.  De training opbouwen  

Acclimatiseren is belangrijk, zeker ook als je vertrekt naar een gebied met een warmer klimaat. Het 

circulatiesysteem kan de lichaamstemperatuur efficiënter regelen als je de lengte van de trainingen 

geleidelijk opbouwt.  

 

Tips bij koud weer 

Inleiding 

Wanneer de lichaamstemperatuur daalt beneden de 35 graden Celsius, spreekt men van 

hypothermie ofwel onderkoeling. De eerste verschijnselen daarbij zijn spiertrillingen, koude blauwe 

huid en pijn in de ledematen. Voeten, handen, oren, neus, kin en wangen zijn de plaatsen waar zich 

bevriezing kan voordoen. Koude letsels kunnen ook zonder bevriezing ontstaan. Denk aan langdurig 

rijden in de stromende regen net boven de nul graden zonder goede bescherming. 

 

Tien tips voor deelnemers bij koud weer.   

 

1.  Algemeen 

Sportbeoefening bij lage omgevingstemperatuur zal leiden tot vernauwing van de bloedvaten. 

Wanneer de lichaamstemperatuur daalt beneden de 35 graden, spreekt men van onderkoeling. Het 

gaat daarbij niet alleen om de buitentemperatuur. Afkoeling is een gevolg van drie invloeden: 

temperatuur, wind en vochtigheid. Je kunt veel leed ondervangen door goede kleding te gebruiken. 

 

2.  Ook winterkleding moet kunnen ademen. 

Zorg dat je jas/jack aan de voorkant winddicht is. De achterkant hoeft niet afgesloten te zijn. Als je je 

inspant genereer je veel warmte, en die moet je ook weer kwijt. Lukt dat niet dan ga je meer zweten 

en koel je te snel af. Let op dat de winddichte kleding wel ademend is. Zorg voor een goede collant 

(lange broek) Heel belangrijk in de winter is dat je huid droog blijft. Gebruik geen katoenen petjes en 

katoenen T-shirts; ze houden vocht vast, en dus houden ze je nat en koud. Dus gebruik goede 

materialen die het vocht doorgeven naar buiten. Beter meerdere lagen dan een dik kledingstuk.  

 

3.  Handen  

Zorg voor extra aandacht voor je handen en voeten. Handschoenen zijn er in vele soorten en maten. 

Let erop dat ze soepel zijn en gedeeltelijk winddicht. Er zijn ook waterdichte handschoenen als het 

extreem koud is. 



 

40 
 

 

4.  Voeten 

Om de voeten warm te houden zijn er speciale ( dunne) sokken op de markt (thermastat). 

Pas op voor te dikke sokken want met dikke sokken gaan je schoenen knellen, waardoor de 

bloedsomloop wordt gehinderd en je toch nog koude voeten krijgt. Om de schoenen heen kunnen 

overschoenen gebruikt worden, bijvoorbeeld van neopreen. Je kunt ook speciale winterschoenen 

aanschaffen. Plak tape over de neus van je schoen en trek dan de overschoenen aan. 

 

5.  Hoofd 

Zet altijd een helm op. Tegenwoordig kun je uitstekende helmen kopen. Zorg voor een goede (bivak) 

muts onder je helm. Geen katoen want dat houdt vocht vast en dat koelt weer af. Plak eventueel de 

luchtgaten van je helm dicht. Voor de recreatieve fietser (hybride of stadsfiets) is een pet of muts aan 

te bevelen  

 

6.  Ogen 

Doe een bril op. Dan heb je minder kans op bevriezingen van de ogen en het beschermt tegelijk 

tegen regen, zand, modder en insecten 

 

7.  Knieën 

Plak warmtepleisters op je knieën 

 

8.  Gezicht 

Smeer bij lage temperaturen je gezicht met vaseline in. 

 

9.  Eten en drinken 

Tijdens korte tochten in de winter moet je blijven eten en drinken. Tegenwoordig heb je goede 

thermobidons waarin het vocht lang warm blijft. 

 

10.  Concentratie. 

Blijf geconcentreerd fietsen. Kijk goed waar je fietst en wees je bewust van de risico’s. Denk daarbij 

aan bevroren ondergrond, takken, bladeren enz. 
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