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Hoofdstuk 1: Inleiding. 

Beste trainer of instructeur. 

In dit boekwerk heb ik oefenstof voor wegrace trainingen bijeengebracht. 

Alhoewel deze oefenstof in de basis wel in alle wegrace vormen, al dan niet in aangepaste vorm, gegeven 

kunnen worden, zijn ze zoals hier verzamelt en omschreven, bedoelt voor beginnende pocketbike racing en 

meer in het bijzonder voor de RACE-KIDS. 

De oefeningen zijn zodanig omschreven dat je ze als trainer, zij het met enig voorbereidend werk, zo kunt 

toepassen. In deze inleiding wil ik enkele algemene informatie geven. 

Volgorde: 

Goede training doe je niet alleen met goede oefeningen maar ook in de juiste volgorde en op een goede 

manier. Dat houdt in dat je moet weten waar jouw doelgroep op dit moment de meeste behoefte aan 

heeft en wat aansluit op hun belevingswereld. Door een juiste trainingsopbouw te kiezen, pakt men de stof 

beter op en vallen de leerprestaties hoger uit.  

De volgorde van aanleren moet optimaal zijn zodat diverse oefeningen en aangeleerde zaken de leerstof 

erna versterkt. Het is niet efficiënt om eerst de ideale lijn aan te leren om er dan achter te komen dat 

kijktechniek en balans onvoldoende zijn. Aanleren gaat nu eenmaal sneller dan afleren. 

Mede om die reden is de stof in deze volgorde gezet, zie de inhoudsopgave. 

Leerdoel: 

In de beschrijving van de oefeningen begin ik vrijwel meteen met het formuleren van het leerdoel.  

Een oefening of training staat in dienst van het doel dus moet dit bekend zijn en moet je nagaan of het de 

juiste uitvoering is om dit doel afdoende te behalen. 

Ook is het daarom van belang om na te gaan of je sporter(s) aan deze training toe zijn.  

Het doel heiligt de middelen, we gaan niet een training doen omdat we “hem zo leuk vinden”. 

Evaluatie: 

Omdat sport nooit stilstaat en je niet alleen je sporter maar ook jezelf als trainer of begeleider wilt blijven 

ontwikkelingen, is er in iedere oefening ruimte voor een evaluatie. Het is aan jezelf om deze min of meer 

uitgebreid te houden maar vraag je op zijn minst af of, achteraf gezien, de oefening aansloot bij het doel en 

of je zelf het goed hebt uitgevoerd. 

Instructie. 

Een goede training valt en staat met de uitleg die gegeven wordt. 

Er staan punten genoemd bij de instructie maar bereid dit, net als de oefening zelf, goed voor.  

Je moet in ieder geval duidelijk kunnen maken wat jij van de sporters verwacht. Instructiemateriaal kan 

hierbij veel verduidelijken. In een goede training is ruimte voor het zogenaamde praatje, plaatje, daadje! 

Er is een korte instructie toegevoegd welke aan mogelijke assistenten uitgedeeld kunnen worden. 

Tot slot: 

De hoeveelheid oefenstof en trainingen die gegeven kunnen worden, zijn onbeperkt.  

Er zijn er in ieder geval veel meer dan hier worden weergegeven.  

Ook zijn er mogelijkheden om er variaties in aan te brengen. 

Heb je zelf goede oefeningen die een bijdrage kunnen leveren aan beginnende of gevorderde 

motorsporters, kun je die natuurlijk altijd in je eigen programma inpassen. 

Mocht je denken dat wij er ook iets aan hebben of heb je een andere opbouwende bijdrage in dit geheel, 

nodig ik je van harte uit dat met ons te delen. 

Peter Verschoor 

Jeugd Motorsport Trainer 
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Hoofdstuk 2: Kijken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je moet kijken om het te zien. 
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Oefening: datum: 19 – 2 -2003 
 

Kijktechniek 1 Door: Peter Verschoor 

 

Doel: 
Het oefenen van de kijk techniek 

 
Doelgroep: Jonge rijders 

 

Beschrijving: 
Omdat het accent op de kijktechniek ligt, is de uitleg en het observeren van de rijders er belangrijk. 
Er kan met voorrijders gewerkt worden maar ook deze moeten vooral observeren. 
 
Zoals gezegd is de uitleg erg belangrijk.  
Het gebruik van plaatjes of andere visuele hulpmiddelen is aan te bevelen.  
Om het geoefende goed te evalueren is een nabespreking zeker gewenst. 
 
Na de uitleg gaan de rijders het circuit op. 
Het tempo is niet zo van belang, mag men zelf inschatten of je kunt de eventuele voorrijder het 
tempo laten bepalen.. De nadruk ligt op goed kijken hoe je de verschillende facetten van de 
bochttechniek aanpakt door ze vooraf te zien. 
 

Variaties: 
1. Halverwege de sessie kan er gestopt worden, een korte bespreking gehouden worden om het 

geheel nogmaals te benadrukken.  
2. Vervolgens kan, om het geheel eens anders te bekijken, het circuit andersom afgelegd worden. 
3. Zeker bij jonge jeugd helpt het om in het binnen gebied de aandacht van hen te trekken. 

 

Materiaal: 

• Overzichtelijk circuit met bij voorkeur 
vloeiende bocht combinaties. 

• Machines voor de voorrijders. 

• Machines voor de rijders (eigen machines). 
 
Aantal mensen: 

• Afhankelijk van de groepsgrootte een of 
meerdere observatoren. 

• Indien gewenst voorrijders / observatoren op 
de baan. 

 

Voorbereiding: 

• Het doel van de training is dat men door 
heeft waarom met goed moet kijken dus daar 
moet de aandacht naar gaan.  
De instructie is erg belangrijk en moet je 
goed voorbereiden en uitvoeren. 

• Kijk of je juiste plaatjes of zelfs beelden 
gebruikt tijdens de uitleg. 
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Instructie: 
Waarom: 

• Kijk waar je rijdt want je rijdt waar je kijkt! 

• Om goed te kunnen remmen, insturen en uit accelereren moet je herkennen en kunnen zien 
waar de punten liggen die van belang zijn. 

• De snelheid van een racer ligt zo hoog (als de coureur het goed doet) dat je vooraf moet weten 
wat je gaat doen. Voor je uitkijken, afhankelijk van de snelheid, is dus belangrijk. 

• Ook moet je zaken zien om te herkennen of je iets goed of fout / minder goed doet. 

• Kijk voldoende voor je uit (hardlopen en op hondenpoep letten gaat slecht samen). 

• 3 seconden regel. 
 
Hoe: 

• We gaan het circuit op. Op dit circuit heb je al eerder gereden dus je kent de weg (???) 

• Let nu echter goed op wat we gezegd hebben en let op aanrem punten, inlegmoment, apex en 
hoe je de bocht uit wilt. 
o De voorrijders rijden 1 ronde voor jullie voor het tempo, daarna laat hij jullie gaan. 
o Hij zal daarna ook letten op hoe jullie het doen. 

• Ik zal, als dat nodig is, de training even kort stoppen om, als dat nodig is, even opnieuw de 
aandacht te vragen. 

 
Alternatief: 
Halverwege rijrichting omwisselen, als dit mogelijk / voldoende veilig is. 

 

Aandachtspunten: 

• Hou oog voor de algemene orde. 

• Houdt in de gaten of men de aandacht bij de kijktechniek houdt en er geen potje “vrij rijden” van 
maakt. 

• Voor de voorrijders: 
o Let op hoe de rijders kijken, dat is inderdaad erg lastig! 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Oefening: datum:19 februari 2017 
 

Slalom oefeningen in rechte lijn. Door: Theo van der Klooster 

 

Doel: 
Slalom oefeningen zijn primair bedoelt als kijk en/of balans oefening. 
Men moet goed kijken om op een goede manier door de pylonen heen te komen. 
Snelheid, hoeveelheid pylonen en hoeveelheid rijders tegelijk geven steeds meer afleiding en prikkels 
waar de rijder mee moet handelen.  
Deze drie zaken bepalen daarom in hoge mate het niveau van de oefening. 
 

Subdoel: 
Om meerdere manoeuvres op een motor, vooral vlak achter elkaar, goed uit te kunnen voeren, 
moet, naast de technische uitvoering, de balans goed zijn en moet de rijder goed weten (= zien) wat 
hij/zij moet doen. 
Hoe korter achter elkaar de manoeuvres zijn, hoe belangrijker de balans is. 
Kijken, balans en technische uitvoering gaan hand in hand! 
 
Relatief eenvoudige slalom oefeningen zijn bedoelt om kijktechniek en balans te ontwikkelen.  
De iets moeilijkere oefeningen zijn bedoelt om de behendigheid verder te ontwikkelen. 
Door met meerdere rijders tegelijk deze oefeningen te doen en later zelfs de rijders op elkaar in te 
laten spelen, leren ze omgaan met andere coureurs en hoe ze hier rekening mee moeten houden. 
 

Doelgroep: Beginnende rijders 
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Beschrijving: 
De rijder slalom tussen de rij pylonen heen. 
Achteraan gekomen keert hij om en komt weer terug bij het begin. 
Afhankelijk van de groep wachten of kan hij meteen weer doorrijden. 
 

Variaties: 
1. De onderlinge afstand bepaalt de snelheid. 

Dicht opeen (± 3 meter) maakt dat het langzaam gaat. 
Meer afstand (± 8 meter) verhoogd de snelheid aanzienlijk. 
Stem dit af op het niveau van de groep. 

2. Het aantal rijders zorgt voor meer prikkels en moet dus op het niveau van de rijders afgestemd 
zijn. Met name de onderlinge afstand tussen de rijders en de groepsgrootte is hierin een punt van 
aandacht. 

 

Materiaal: 

• Open ruimte; 

• Voldoende pylonen; 
 
Aantal mensen: 

• Is afhankelijk van de groepsgrootte; 

 

Voorbereiding: 

• Geheel klaar zetten en prepareren; 

• Maak in de uitleg duidelijk dat in de oefening de juiste uitvoering belangrijker is dan de snelheid; 

 

Instructie: 
Waarom: 

• Kijk waar je rijdt want je rijdt waar je kijkt. 

• Pas je snelheid aan; 
 
Hoe: 

• In groepje opstellen bij het begin; 

• Op teken van de trainer / instructeur gaat 1 rijder het parcours op. 

• Door de pylonen naar achteren. Dan via de zijkant weer terug; 

• Als je weer bij het begin bent, sluit je weer aan; 
 

 

Aandachtspunten: 

• Orde en veiligheid; 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Korte uitleg: 

Slalom oefeningen in rechte lijn. 
 

Doel: 
Slalom oefeningen zijn primair bedoelt als kijk en/of balans oefening. 
Men moet goed kijken om op een goede manier door de pylonen heen te komen. 
Snelheid, hoeveelheid pylonen en hoeveelheid rijders tegelijk geven steeds meer afleiding en prikkels 
waar de rijder mee moet handelen.  
Deze drie zaken bepalen daarom in hoge mate het niveau van de oefening. 

 

 

Beschrijving: 
De rijder slalom tussen de rij pylonen heen. 
Achteraan gekomen keert hij om en komt weer terug bij het begin. 
Afhankelijk van de groep wachten of kan hij meteen weer doorrijden. 

 

 

 
Voorbereiding: 

• Geheel klaar zetten en prepareren; 

• Maak in de uitleg duidelijk dat in de oefening de juiste uitvoering belangrijker is dan de snelheid; 

 

Instructie: 
Waarom: 

• Kijk waar je rijdt want je rijdt waar je kijkt. 

• Pas je snelheid aan; 
 
Hoe: 

• In groepje opstellen bij het begin; 

• Op teken van de trainer / instructeur gaat 1 rijder het parcours op. 

• Door de pylonen naar achteren. Dan via de zijkant weer terug; 

• Als je weer bij het begin bent, sluit je weer aan; 
 
Aandachtspunt: 

• Let op algemene veiligheid! 
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Oefening: datum: 19 februari 2017 
 

Slalom oefeningen tussen verschillende rijen. Door: Theo van der Klooster 

 

Doel: 
Slalom oefeningen zijn primair bedoelt als kijk en/of balans oefening. 
Men moet goed kijken om op een goede manier door de pylonen heen te komen. 
Snelheid, hoeveelheid pylonen en hoeveelheid rijders tegelijk geven steeds meer afleiding en prikkels 
waar de rijder mee moet handelen. Deze drie zaken bepalen daarom in hoge mate het niveau van de 
oefening. 
 

Subdoel: 
Om meerdere manoeuvres op een motor, vooral vlak achter elkaar, goed uit te kunnen voeren, 
moet, naast de technische uitvoering, de balans goed zijn en moet de rijder goed weten (= zien) wat 
hij/zij moet doen. 
Hoe korter achter elkaar de manoeuvres zijn, hoe belangrijker de balans is. 
Kijken, balans en technische uitvoering gaan hand in hand! 
 
Relatief eenvoudige slalom oefeningen zijn bedoelt om kijktechniek en balans te ontwikkelen.  
De iets moeilijkere oefeningen zijn bedoelt om de behendigheid verder te ontwikkelen. 
Door met meerdere rijders tegelijk deze oefeningen te doen en later zelfs de rijders op elkaar in te 
laten spelen, leren ze omgaan met andere coureurs en hoe ze hier rekening mee moeten houden. 
 

Doelgroep: Beginnende rijders. 

 

Beschrijving: 
De rijder legt het met pylonen afgezette parcours af. 
Daarbij komt hij/zij weer bij het beginpunt aan. 
Afhankelijk van de snelheid van de rijders en de groepsgrootte kan de rijder meteen door of moet 
weer even bij de groep aansluiten. 
 
Doordat de (beginnende) rijder door verschillende rijen pylonen gaan, is het van belang dat er 
voldoende onderlinge afstand gehouden wordt, afhankelijk van hun (gebrek aan) niveau. 
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Materiaal: 

• Open ruimte; 

• Voldoende pylonen; 
 
Aantal mensen: 

• Is afhankelijk van de groepsgrootte; 

 

Voorbereiding: 

• Geheel klaarzetten en prepareren; 

• Maak in de uitleg duidelijk dat in de oefening de juiste uitvoering belangrijker is dan de snelheid. 

 

Instructie: 
Waarom: 

• Kijk waar je rijdt want je rijdt waar je kijkt. 

• Pas je snelheid aan; 
 
Hoe: 

• In groepje opstellen bij het begin; 

• Op teken van de trainer / instructeur gaat 1 rijder het parcours op. 

• Door de pylonen naar achteren. Dan via de zijkant weer terug; 

• Als je weer bij het begin bent, sluit je weer aan; 
 
Alternatief: 

 

Aandachtspunten: 

• Orde en veiligheid; 
 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Korte uitleg: 

Slalom oefeningen tussen verschillende rijen. 
 

Doel: 
Slalom oefeningen zijn primair bedoelt als kijk en/of balans oefening. 
Men moet goed kijken om op een goede manier door de pylonen heen te komen. 
Snelheid, hoeveelheid pylonen en hoeveelheid rijders tegelijk geven steeds meer afleiding en prikkels 
waar de rijder mee moet handelen. Deze drie zaken bepalen daarom in hoge mate het niveau van de 
oefening. 

 

 

Beschrijving: 
De rijder legt het met pylonen afgezette parcours af. 
Daarbij komt hij/zij weer bij het beginpunt aan. 
Afhankelijk van de snelheid van de rijders en de groepsgrootte kan de rijder meteen door of moet 
weer even bij de groep aansluiten. 
 
Doordat de (beginnende) rijder door verschillende rijen pylonen gaan, is het van belang dat er 
voldoende onderlinge afstand gehouden wordt, afhankelijk van hun (gebrek aan) niveau. 

 

 

 

Instructie: 
Waarom: 

• Kijk waar je rijdt want je rijdt waar je kijkt. 

• Pas je snelheid aan; 
 
Hoe: 

• In groepje opstellen bij het begin; 

• Op teken van de trainer / instructeur gaat 1 rijder het parcours op. 

• Door de pylonen naar achteren. Dan via de zijkant weer terug; 

• Als je weer bij het begin bent, sluit je weer aan; 
 

Aandachtspunt: 

• Orde en veiligheid; 
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Hoofdstuk 3: Balans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een 2 wieler stuur je met je lichaam.  

Daarbij is balans van groot belang. 
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Oefening: datum: 11 februari 2017 
 

Balans instructie en oefening  Door: Peter Verschoor 

 

Doel: 
Uitleggen waarom balans op een 2 wieler zo belangrijk is. 

 
Subdoel:   

Dat wat uitgelegd is ook oefenen. 
 

Doelgroep: Beginnende coureurs. 

 

Beschrijving: 
Als men met een 2 wieler begint te rijden / racen, moet men weten dat i.t.t. een 3, 4 of meer wieler 
men met de balans stuurt i.p.v. met de wielen. 
Na een duidelijke uitleg moet dit geoefend worden zodat dit natuurlijk uitgevoerd wordt. 
 

Variaties: 
1. Afhankelijk van het niveau van de groep kan de snelheid aangepast worden. Hoe hoger de 

snelheid, hoe meer tussenliggende ruimte er nodig is. 

 

Materiaal: 

• De instructie kan aan de rand van het parcours gegeven worden, als er niet teveel afleiding is. 
Vooral bij de jongste jeugd is er al snel te veel afleiding. 

• Voor de oefening heeft men een op het niveau afgestemde circuit nodig. 

• De groepsgrootte en ruimte moet op het niveau afgestemd zijn. 

• Instructiemateriaal om balans goed uit te kunnen leggen. 
 
Aantal mensen: 

• Zeker bij beginnende coureurs is voldoende toezicht nodig zodat als nodig individuele begeleiding 
gegeven kan worden. Het aantal instructeurs / assistentes moet dus op het groepsniveau en 
groepsgrootte afgestemd zijn. 

 

Voorbereiding: 

• Deze oefening kan zowel op een circuit als afgezet parcours gehouden worden. 

• Voorbereiding is afhankelijk van niveau en de grootte van de groep. 

• Je kunt hier op een motor voor (laten) doen hoe kijken en sturen in elkaar over gaat. 

• Met name hier kan goede instructiemateriaal veel verduidelijken. 
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Instructie: 
Een kar of een auto stuur je met de (voor)wielen.  
Een fiets of motor stuur je met de balans van je lichaam. 
Op een 4 wieler draai je de wielen in de juiste richting en daarom gaat deze die kant op. 
Op een 2 wieler verleg je de balans naar de kant die je op wilt. Met balans tussen evenwicht en 
snelheid hou je het onder controle. 
 
Door op een racemotor de bocht in te kijken: 

• Leun je die kant op en gaat je lichaam een klein of groot beetje die kant op. 

• Daardoor gaat de machine met je mee die kant op. 

• Je corrigeert het een beetje met je stuur. 
 
Hierom moet je: 

• Een goede balans op je racer vinden. 

• Dit zowel naar links als rechts. (Later komt ook de balans tussen voor en achter.) 

• Ook niet verkrampt maar meer relaxed op de motor zitten, met name armen en benen. 
 
Waarom: 

• Een 2 wieler moet je op gevoel kunnen sturen dus moet je het van het begin af aan op de juiste 
manier doen. 

• Het gevoel moet je steeds weer verbeteren. 

• Als de balans goed is, stuur je niet alleen makkelijker maar wen je ook sneller aan een nieuw 
circuit en/of motor en voel je ook beter wat de machine wil 

 
Hoe: 

• Motor rijden kunnen we op de een of andere manier wel maar we moeten het goed doen. 

• We gaan op ons circuit rijden maar letten goed op de balans. 

• Kijk waar je rijdt want je rijdt waar je kijkt. 
 
Alternatief: 
Gebruik instructiemateriaal als duidelijke foto’s en/of youtube filmpjes tijdens instructie. 

 

Aandachtspunten: 

• Duidelijke uitleg. 

• Let op de balans en minder op de bochtentechniek / rijlijnen. 
 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Oefening: datum: 19 februari 2017 
 

Slalom oefeningen Door: Henk Schotman  

 

Doel: 
Slalom oefeningen zijn primair bedoelt als kijk en/of balans oefening. 
Men moet goed kijken om op een goede manier door de pylonen heen te komen. 
Snelheid, hoeveelheid pylonen en hoeveelheid rijders tegelijk geven steeds meer afleiding en prikkels 
waar de rijder mee moet handelen. Deze drie zaken bepalen daarom in hoge mate het niveau van de 
oefening. 
 

Subdoel: 
Om meerdere manoeuvres op een motor, vooral vlak achter elkaar, goed uit te kunnen voeren, 
moet, naast de technische uitvoering, de balans goed zijn en moet de rijder goed weten (= zien) wat 
hij/zij moet doen. 
Hoe korter achter elkaar de manoeuvres zijn, hoe belangrijker de balans is. 
Kijken, balans en technische uitvoering gaan hand in hand! 
 
Relatief eenvoudige slalom oefeningen zijn bedoelt om kijktechniek en balans te ontwikkelen.  
De iets moeilijkere oefeningen zijn bedoelt om de behendigheid verder te ontwikkelen. 
Door met meerdere rijders tegelijk deze oefeningen te doen en later zelfs de rijders op elkaar in te 
laten spelen, leren ze omgaan met andere coureurs en hoe ze hier rekening mee moeten houden. 
 

Doelgroep: Beginnende rijders. 

 

 

Beschrijving: 
De rijder slalomt tussen het met pylonen afgezette parcours. 
Doordat de pylonen niet achter elkaar staan, moet verder doorgedraaid worden wat de snelheid 
verder drukt. 
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Variaties: 
1. De breedte van de rij (breedte verspringen van de rij) t.o.v. de onderlinge lengte bepaalt mede 

hoever er doorgedraaid moet worden. 
2. Door de pylonen in de breedte recht tegenover elkaar te zetten (zie tekening 1), moet er nog 

verder doorgedraaid worden.  
3. Het is zelfs mogelijk om de 2e pylon in de breedte zelfs achter de 1e te zetten (zie tekening 2) 

waardoor het slalom rijden bijna achtjes draaien wordt. 
4. Je kunt de rijder ook dezelfde weg terug laten rijden (zie tekening 3). 

 

 

 

Materiaal: 

• Overzichtelijk terrein; 

• Voldoende pylonen; 
 
Aantal mensen: 

• Afhankelijk van groepsgrootte en niveau. 

 

Voorbereiding: 

• Ruimte en materiaal bijeen brengen. 

• Duidelijke uitleg over de bedoeling / uitleg. 
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Instructie: 
Waarom: 

• We hebben eerder slalom oefeningen gedaan en daarbij konden jullie redelijk snel tussen de 
pylonen door. Nu staan de pylonen zodanig dat je verder door moet sturen. 

• Ook hier moet je er weer goed op letten hoe je op de pylon afkomt en hoe je het beste naar de 
volgende komt. 

• Meestal is het zo dat als je soepel door de pylonen / bocht gaat, het beste / snelste gaat. 
 
Hoe: 

• We stellen ons bij het begin van het parcours op. 

• Op mijn teken mag er 1 rijder weg. 

• Je volgt het parcours tussen de pylonen door en gaat aan het eind via de pylonen / langs de zijkant 
weer terug naar het begin. 

• Daar sluit je weer aan bij de groep. 

• We houden redelijk afstand dus mag de volgende ook pas op mijn teken weg. 

 

Aandachtspunten: 

• Orde en veiligheid. 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Korte uitleg: 

Slalom oefeningen 
 

Doel: 
Slalom oefeningen zijn primair bedoelt als kijk en/of balans oefening. 
Men moet goed kijken om op een goede manier door de pylonen heen te komen. 
Snelheid, hoeveelheid pylonen en hoeveelheid rijders tegelijk geven steeds meer afleiding en prikkels 
waar de rijder mee moet handelen. Deze drie zaken bepalen daarom in hoge mate het niveau van de 
oefening. 

 

 

Beschrijving: 
De rijder slalomt tussen het met pylonen afgezette parcours. 
Doordat de pylonen niet achter elkaar staan, moet verder doorgedraaid worden wat de snelheid 
verder drukt. 

 

 

 
Instructie: 

Waarom: 

• We hebben eerder slalom oefeningen gedaan en daarbij konden jullie redelijk snel tussen de 
pylonen door. Nu staan de pylonen zodanig dat je verder door moet sturen. 

• Ook hier moet je er weer goed op letten hoe je op de pylon afkomt en hoe je het beste naar de 
volgende komt. 

• Meestal is het zo dat als je soepel door de pylonen / bocht gaat, het beste / snelste gaat. 
 
Hoe: 

• We stellen ons bij het begin van het parcours op. 

• Op mijn teken mag er 1 rijder weg. 

• Je volgt het parcours tussen de pylonen door en gaat aan het eind via de pylonen / langs de 
zijkant weer terug naar het begin. 

• Daar sluit je weer aan bij de groep. 

• We houden redelijk afstand dus mag de volgende ook pas op mijn teken weg. 

Aandachtpunt: 

• Orde en veiligheid! 
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Hoofdstuk 4: Ideale lijn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De winst ligt in de bochten. 
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Oefening: datum: medio 2003 
 

Verkennen van de ideale lijn Door: Peter Verschoor 
 

Doel: 
Het verkennen van de ideale lijn op een circuit. 
 

Subdoel: Algemene rijtechniek verder ontwikkelen. 
 

Doelgroep: Beginnende coureurs. 
 

Beschrijving: 
Door een goede uitleg en het rijden achter een voorrijder wordt de ideale lijn voorgedaan.  
Het is de bedoeling dat iedere rijder enkele ronden achter de voorrijder zit. Hiermee wordt meteen 
het wisselen geoefend. 
 

Variaties: 
1. Er zijn verschillende rijlijnen mogelijk, afhankelijk van jouw voorkeur en de situatie. 

 

Materiaal: 

• Een overzichtelijk circuit. 

• Eigen motoren van de rijders. 
 
Aantal mensen: 

• Trainer. 

• Wellicht assistenten als de groep wat groter is. 

• Voorrijders met eigen motor welke aansluit op 
de groep. 
 

 

Voorbereiding: 

• Voorrijders met motoren welke aansluiten op de 
groep. 

• Uitleg moet goed duidelijk zijn. 

• Circuit op orde / veilig. 

• Taakverdeling. 
 

 

Instructie: 
Waarom: 

• Waar kun je harder, in een scherpe bocht of een wijde bocht? 

• Dus maken we elke bocht zo wijd mogelijk. 

• De binnenkant van een bocht is krap / scherp. 

• De buitenkant van de bocht is een stuk wijder. 

• De ideale lijn is de rijlijn die begint aan de buitenkant, raakt halverwege de binnenkant (apex) en 
eindigt weer aan de buitenkant van de baan. 

• Deze (rij)lijn is het minst scherp. Daar kun je dus het hardst. 

• Bovendien is deze rijlijn korter dan de buitenkant. Hij is echter wel langer dan de binnenkant! 

• Dit geld voor vrijwel alle bochten, 90˚ bochten en 180˚ (hairpin) bochten. 
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Hoe: 

• We delen ons in groepjes in. Ieder groepje heeft een voorrijder die het tempo en de rijlijn 
aangeeft. 

• Diegene die vlak achter de voorrijder rijdt, kan het beste zien hoe het moet dus dat wisselen we 
af en toe. 

• Als de voorrijder een teken geeft, gaat de rijder vlak achter hem uit de lijn, laat iedereen passeren 
en sluit achteraan weer aan. 

• We beginnen erg rustig en de voorrijder zal langzaam het tempo iets opvoeren maar geen 
racetempo. 

• Probeer goed op te letten en te volgen. Lukt het niet, laat je het tempo zakken. 
 

 

 

Aandachtspunten: 

• Heb oog voor de algemene orde en veiligheid. 

• Kijk of de groep het goed kan volgen en of ze de aandacht erbij houden. 
 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Oefening 5: Remmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remmen is een kunst! 
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Oefening: datum: 19 februari 2017 
 

Remmen bij de pylonen Door: Theo van der Klooster 

 

Doel: 
Oefenen remtechniek. 
 

Doelgroep: Beginnende rijders. 

 

Beschrijving: 
Door de rijder tot bij de pylon / trainer te laten stoppen, wordt de remtechniek geoefend.  
Het is mogelijk om het rempunt aan te geven of alleen waar de rijder gestopt moet zijn. 
 
Bij een kleine groep kun je het alleen af: 
De rijders staan bij het begin. Op jouw teken komt er 1 naar je toe gereden. 
Hij moet bij jou stil staan. 
 
Bij een grotere groep / groep die minder in de hand te houden is, moet er bij het begin ook een trainer 
/ instructeur / assistent staan. 
 

Variaties: 
1. Ook kun je een pylon zetten waar men moet beginnen met remmen.  

Die moet dan wel eerst uitgemeten worden. 

 

 

 

Materiaal: 

• Voldoende ruimte. 

• Voldoende pylonen. 

• Startvlag. 
 
Aantal mensen: 

• Trainer bij rempunt. 

• Trainer of assistent bij beginpunt bij een grotere groep 
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Voorbereiding: 

• Uitzetten gedeelte. 

• Hoe groot is de groep? 

• Uitleg. 

• Als je met een rempunt pylon werkt, moet deze uitgemeten worden. 

 

Instructie: 
Waarom: 

• Remmen is belangrijk zodat je goed de bocht door kunt. 

• Remmen moet je oefenen zodat je niet onderuit gaat en toch laat en hard kunt remmen. 
 
Hoe: 

• We stellen ons op bij het begin punt. 

• De trainer (of assistent) geeft het teken dat er 1 rijder op kan rijden. Deze maakt vaart tot het 
punt dat hij/zij moet remmen. 

• De trainer staat bij het rempunt. Daar moet je stil staan. 

• Vervolgens rij je verder tot je weer bij de groep / startpunt staat. 
 
Alternatief:  
Je begint te remmen bij de eerste pylon. 
Je moet stil staan bij de tweede pylon waar de trainer staat. 

 

Aandachtspunten: 

• Orde en veiligheid. 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Korte uitleg: 

Remmen bij de pylonen 

 

Doel: 
Oefenen remtechniek. 

 

 

Beschrijving: 
Door de rijder tot bij de pylon / trainer te laten stoppen, wordt de remtechniek geoefend.  
Het is mogelijk om het rempunt aan te geven of alleen waar de rijder gestopt moet zijn. 
 
Bij een grotere groep / groep die minder in de hand te houden is, moet er ook bij het startpunt een 
trainer / instructeur / assistent staan. 

 

 

 

Instructie: 
Waarom: 

• Remmen is belangrijk zodat je goed de bocht door kunt. 

• Remmen moet je oefenen zodat je niet onderuit gaat en toch laat en hard kunt remmen. 
 
Hoe: 

• We stellen ons op bij het begin punt. 

• De trainer (of assistent) geeft het teken dat er 1 rijder op kan rijden. Deze maakt vaart tot het 
punt dat hij/zij moet remmen. 

• De trainer staat bij het rempunt. Daar moet je stil staan. 

• Vervolgens rij je verder tot je weer bij de groep / startpunt staat. 
 
Aandachtspunt:  

• Orde en veiligheid. 
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Oefening: datum: 27 juli 2013 
 

Remtechniek op het circuit. Door: Peter Verschoor 

 

Doel: 
Aanleren en verder ontwikkelen gedoseerde remtechniek. 
 

Doelgroep: Beginnende coureurs. 

 

Beschrijving: 
Rijders worden het circuit opgelaten en rijden daar een gematigd tempo. 
Dit kunnen een of meer opwarmrondes zijn of men kan meteen worden opgevangen. 
Een assistent vangt de groep op en laat de rijders 1 voor 1 op. 
 
De trainer staat op een punt waar men heen kan remmen en markeert deze plek met een pylon.  
Dit kan bij een (haakse) hoek zijn maar hoeft niet.  
De rijders remmen naar de trainer toe en moeten precies bij hem / de pylon stilstaan.  
De nadruk ligt vooral bij de controle en het inschatten van de juiste plek waar men uitkomt. 
 
Daarna rijdt de rijder weer door, maakt zijn ronde af en komt opnieuw bij de groep waar hij op een 
nieuwe rembeurt wacht. 
 

Variaties: 
1. Bij een gevorderde groep kun je een bepaalde snelheid laten aanhouden die goed zou zijn om de 

bocht door te kunnen. Dat kan op hun eigen dashboard / logger afgelezen worden of op een 
lasergun langs de kant. 

 

Materiaal: 

• Overzichtelijk circuit of afgezet gedeelte met voldoende overzicht; 

• Rode vlag; 

• Pylon; 

• Voor het alternatief is een radarsnelheidsmeter nodig. 
 
Aantal mensen: 

• Trainer en een assistent; 

 

Voorbereiding: 

• Rijders staan op het circuit en worden met voldoende tussenruimte toegelaten. 

• De remplek moet voldoende overzichtelijk zijn en bij voorkeur bij een korte bocht ter inleving. 

• De instructie naar de rijders kan ter plekke gehouden worden (motoren uit en helm af) maar ook 
vooraf op een andere locatie.  

• Nabespreken met de vraag of men goed kon bepalen hoe men uit kwam en of dat de erop 
volgende keer aangepast kon worden. 
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Instructie: 
Waarom: 

• Goed en laat remmen geeft winst omdat je daarom zo lang mogelijk hard kunt blijven rijden. 

• Als hard en laat remmen ervoor zorgt dat je op de verkeerde plek met de verkeerde snelheid 
uitkomt, gaat de winst weer verloren. 

• Goed inschatten waarmee je bezig bent is daarom belangrijker dan de laatste fractie van een 
seconde winst. 

• Weten wanneer je moet beginnen te remmen komt voort omdat je weet wanneer je klaar moet 
zijn met remmen. 

 
Hoe: 

• De groep stelt zich op bij de startlocatie. 

• De rijders worden 1 voor 1 opgelaten. 

• Men rijdt naar de trainer toe en moet bij hem afremmen en stilstaan. 

• Daarna de weg weer vervolgen tot weer bij de groep. 

• We oefenen dit enkele malen achter elkaar. 
 

 

 

Aandachtspunten: 

• Zijn start- en remlocatie voldoende overzichtelijk? 

• Hebben starter en trainer voldoende onderlinge communicatie mogelijkheid? 

• Orde en veiligheid. 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Korte uitleg: 

Remtechniek op het circuit. 

 

Doel: 
Aanleren en verder ontwikkelen gedoseerde remtechniek. 

 

 

Beschrijving: 
Rijders worden het circuit opgelaten en rijden daar een gematigd tempo. 
Een assistent vangt de groep op en laat de rijders 1 voor 1 op. 
 
De rijders remmen naar de trainer toe en moeten precies bij hem / de pylon stilstaan.  
De nadruk ligt vooral bij de controle en het inschatten van de juiste plek waar men uitkomt. 
 
Daarna rijdt de rijder weer door, maakt zijn ronde af en komt opnieuw bij de groep waar hij op een 
nieuwe rembeurt wacht. 

 

 

Instructie: 
Waarom: 

• Goed en laat remmen geeft winst omdat je daarom zo lang mogelijk hard kunt blijven rijden. 

• Goed inschatten waarmee je bezig bent is daarom belangrijker dan de laatste fractie van een 
seconde winst. 

• Weten wanneer je moet beginnen te remmen komt voort omdat je weet wanneer je klaar moet 
zijn met remmen. 

 
Hoe: 

• De groep stelt zich op bij de startlocatie. 

• De rijders worden 1 voor 1 opgelaten. 

• Men rijdt naar de trainer toe en moet bij hem afremmen en stilstaan. 

• Daarna de weg weer vervolgen tot weer bij de groep. 

• We oefenen dit enkele malen achter elkaar.  
 
Aandachtspunten: 

• Zijn start- en remlocatie voldoende overzichtelijk? 

• Hebben starter en trainer voldoende onderlinge communicatie mogelijkheid? 

• Orde en veiligheid. 
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Hoofdstuk 6: Acceleratie en starten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haal het maximale uit je machine. 
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Oefening: datum: 27 juli 2013 
 

Acceleratie na de start Door: Peter Verschoor 

 

Doel: 
Acceleratie oefening met aandacht voor toerental waarbij geschakeld wordt. 

Subdoel: 
Oefenen start. 

Doelgroep: Beginnende rijders met schakelmachines (NSF100 / R125) 

 

Beschrijving: 
De rijders worden opgesteld bij een willekeurig startpunt. 
Een assistent geeft iedere rijder, 1 voor 1, een startsignaal waarop deze ene rijder zijn start kan 
uitvoeren en door kan accelereren naar het aangegeven einde van de test. 
Daar wordt door de trainer een tijd opgenomen die hij voor dit stuk nodig heeft. 
Als deze tijd genoteerd is, kan de volgende rijder de acceleratietest afwerken. 
Hiervoor is samenwerking (visueel) contact tussen trainer en assistent / starter nodig, ook omdat de 
trainer voor de tijdregistratie het startsignaal moet kunnen zien. 
 

Weliswaar is de reactietijd tijdens de start van invloed, maar aandacht wordt gevraagd voor het 
toerental waarbij de rijder opschakelt. Dit wordt in de instructie benadrukt. 
Omdat de tijd steeds over het zelfde traject gemeten wordt, zijn de verschillen tussen deze tijden 
maatgevend voor het resultaat. 
Weliswaar is het handmatig meten aan de hand van een vlagsignaal uit de verte niet optimaal maar 
voor deze vergelijking voldoende. Elektronische tijdmeting met 2 sensoren kan dit verbeteren maar 
vergt verdere voorbereiding / investering. 
 

Als de rijder zijn run heeft gedaan, rijdt hij rustig door naar het beginpunt. Daar sluit hij aan bij de 
groep en kan later weer een run maken. 
Mits voldoende tijd is het de bedoeling om 3 series van 3 runs per rijder gehouden wordt. 
De eerste serie werkt hij zodanig af dat hij na het wegrijden opschakelt bij het toerental zoals hij 
gewend is. Door het schakeltoerental te variëren, kan de optimale acceleratie bepaald worden. 
 

Door de tijden van de series met elkaar te vergelijken en de opgedane ervaring kan hij bepalen wat bij 
zijn machine de beste acceleratie geeft. Uiteraard geldt dit niet alleen bij de start maar ook voor 
andere situaties op het circuit. Deze resultaten kunnen per rijder uitgewerkt worden en als resultaat 
aan hen uitgedeeld worden. 
 

Variaties: 
1. De rijder vertrekt met een bepaald toerental waarop hij de koppeling loslaat.  
2. Deze variatie kan ook in het wegrijdt toerental aangehouden worden.  

 

 

Materiaal: 

• Circuit met redelijk recht stuk of sprintstrip; 

• Startvlag; 

• Pylon; 

• Stopwatch of andere tijdsopname; 

• Lijst met rijders om tijden te noteren (zie hier onder); 

• Resultatenlijst per rijder om nadien uit te delen. 

• Pen / schrijfgerei; 
 
Aantal mensen: 

• Trainer en assistent / starter; 
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# 1e sessie 2e sessie 3e sessie 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Resultatenlijst: 
 

Voorbereiding: 

• Het traject moet voldoende lengte hebben voor een redelijke acceleratietraject. 

• Moet voldoende groot zijn om de groep te kunnen herbergen.  

• Niet te grote groep zodat het redelijk vlot door kan gaan (niet te veel wachttijd). 

• Overzicht tussen starter en trainer. 

• Omdat de focus op de machine ligt, is het bij deze uitvoering niet de bedoeling om met groepjes 
te starten. 

• De instructie kan daar ter plaatse gehouden worden (helmen af en motor uit) maar ook vooraf op 
een aparte locatie.  

• Nadien kan er een nabespreking zijn en krijgen de rijders in ieder geval hun sprinttijden. 

 

Instructie: 
Waarom: 

• Bij welk toerental accelereert de motor het beste? 

• Afhankelijk van karakter, koppel en versnellingsbak is dit per machine en tuning niveau 
verschillend. 

• Vooral bij zogenaamde standaard racers is dit toerental lager dan je verwacht. 

• Verwachtingen en theorie zijn misschien wel spannend, maar het resultaat telt!! 
 
Hoe: 

• Iedere rijder start apart. 

• Start volgens vlagmethode door starter. 

• Na de pylon rustig verder, onderuit remmen hoeft niet… 

• Doorrijden totdat je weer bij de groep komt, aansluiten en wachten op de volgende beurt. 

• Start redelijk doen, het gaat niet om de start zelf maar wel bijna net zo snel als echt! 

• 1e serie bij toerental schakelen zoals je gewent bent; 

• 2e serie 500 / 800 toeren hoger; 

• 3e serie 500 / 800 toeren lager; 

• Je krijgt van mij na afloop de tijden om te vergelijken. 
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Alternatief: 

• Als de groep te groot is en/of voldoende getraind, kan het wellicht met 2 tegelijk. 

• Is ook uit te voeren met nadruk op start toerental waarbij koppeling losgelaten wordt. 

 

Aandachtspunten: 

• Heb je voldoende overzicht zodat de tijdwaarneming goed kunt uitvoeren? 

• Houdt de focus op de acceleratie en minder op de start; 

• Houdt de rijder het schakeltoerental voldoende in de gaten? 

• Orde en veiligheid! 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Korte uitleg: 

Acceleratie na de start 

 

Doel: 
Acceleratie - startoefening met aandacht voor toerental waarbij geschakeld wordt. 
 

 

Beschrijving: 
De rijders worden opgesteld bij het startpunt. 
De assistent geeft iedere rijder, 1 voor 1, een startsignaal waarop deze ene rijder zijn start kan 
uitvoeren en door kan accelereren naar het aangegeven einde van de test. 
Daar wordt door de trainer een tijd opgenomen die hij voor dit stuk nodig heeft. 
Als deze tijd genoteerd is, kan de volgende rijder de acceleratietest afwerken. 
Hiervoor is samenwerking (visueel) contact tussen trainer en assistent / starter nodig, ook omdat de 
trainer voor de tijdregistratie het startsignaal moet kunnen zien. 
 
Door de tijden van de series met elkaar te vergelijken en de opgedane ervaring kan hij bepalen wat bij 
zijn machine de beste acceleratie geeft. Uiteraard geldt dit niet alleen bij de start maar ook voor 
andere situaties op het circuit. Deze resultaten kunnen per rijder uitgewerkt worden en als resultaat 
aan hen uitgedeeld worden. 
 

 

Instructie: 
Waarom: 

• Bij welk toerental accelereert de motor het beste? 

• Verwachtingen en theorie zijn misschien wel spannend, maar het resultaat telt!! 
 
Hoe: 

• Iedere rijder start apart (alternatief?). 

• Start volgens vlagmethode door starter. 

• Na de pylon rustig verder, onderuit remmen hoeft niet… 

• Doorrijden totdat je weer bij de groep komt, aansluiten en wachten op de volgende beurt. 

• Start redelijk doen, het gaat niet om de start zelf maar wel bijna net zo snel als echt! 

• Per start iets anders proberen, bijvoorbeeld schakeltoerental; 

• Je krijgt van mij na afloop de tijden om te vergelijken. 
 
Aandachtspunt: 

• Afhankelijk van de groep kan ook met 2 starten. 

• Let op orde en veiligheid! 
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# 1e sessie 2e sessie 3e sessie 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Resultatenlijst: 
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Hoofdstuk 7: Motorgevoel. 

 

 

 

 

Racen gaat met vallen en opstaan. 
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Oefening: datum: 19 februari 2003 
 

Constante bocht snelheid. Door: Peter Verschoor 

 

Doel: 
Bewustwording van de juiste snelheid in de bocht 
 

Doelgroep: Beginnende coureurs met een schakel machine 

 

Beschrijving: 
De rijder gaat een voor hem bekend circuit op.  
Hij rijdt rond in een gematigd tempo, niet te langzaam maar zeker niet in race tempo. 
Hij moet bepalen met welke snelheid hij een bepaalde, dominante bocht doorgaat.  
Het ijkpunt is uiteraard de apex. Deze snelheid moet hij iedere keer weer zien te halen. 
 
Let op! 
Deze bochtsnelheid moet niet zo hoog mogelijk zijn, enige reserves zijn juist gewenst. 
De bochtsnelheid moet wel zo constant mogelijk zijn. 
 

Variaties: 
1. Een andere bocht van het circuit; 
2. Als de rijder dit goed beheerst, kun je 2 bepalende bochten doen; 
3. Pas als de rijder dit echt goed beheerst, kun je het bij alle bochten laten doen; 

 

Materiaal: 

• Overzichtelijk circuit; 

• Eigen racer van de coureur; 

• Snelheidsmeter op racer of circuit is optioneel; 

• Vlaggenset; 

• Notitie middelen; 
 
Aantal mensen: 

• Kan met een kleine groep alleen de trainer af. 

• Assistentie is vooral bij grotere groep gewenst 
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Voorbereiding: 

• Circuit klaarmaken; 

• Motoren moeten opgewarmd zijn; 

• Is assistentie (oplaten op de baan e.d.) nodig (groepsgrootte)? 

 

Instructie: 
Het is de bedoeling dat de rijders zich goed concentreren op wat er in de uitgekozen bocht gebeurt. 
Als hier geen aandacht aan wordt besteed tijdens de instructie, wordt het al snel gewoon rondjes 
rijden. 
 
Waarom: 

• Zonder in race situaties op de meter te hoeven kijken is het toch van belang dat je zoveel als 
mogelijk een goede bochtsnelheid aanhoudt. 

• Dit omdat 1x een snelle ronde wel leuk is maar constante tijden zijn in een wedstrijd minstens zo 
belangrijk.  

• Om de snelheid constant te houden, moet de rijlijn ook constant!! 
 
Hoe: 

• Snelheid inschatten kun je puur op het gevoel (is niet echt betrouwbaar);  

• Snelheidsmeter is accuraat maar in de bocht ben je druk met andere dingen; 

• Als je weet in welke versnelling je zit en ziet / voelt welk toerental de motor draait, is dat iets 
betrouwbaarder; 

• Een datalogger kun je achteraf raadplegen; 

• Het circuit wordt in een redelijk maar relaxed tempo rond gereden. 

• Bij de bocht waar ik sta, moet je proberen met behulp van wat net is uitgelegd, de snelheid iedere 
keer weer het zelfde te houden. 

• Dat kan door: 
o Niet de maximum snelheid proberen te halen (eerst netjes!!) 
o Eerste paar keer proberen te perfectioneren; 
o Daarna steeds het zelfde te houden: 

▪ Aanremmen; 
▪ Aansnijden; 
▪ Apex; 
▪ Uitkomen van de bocht; 

• Gaat het de ene keer niet zo goed, probeer je het de volgende ronde te corrigeren. 
 

 

Aandachtspunten: 

• Rijdt de coureur redelijk ontspannen en gecontroleerd door de bocht? 

• Is de rijlijn ook constant? 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Oefening: datum: 5 maart 2017 
 

Behendigheidsspel tennisbal. Door: Henk Schotman 

 

Doel: 
Op een speelse manier het motorgevoel door ontwikkelen. 

Subdoel: 
Op deze manier wordt kijken en coördineren verder ontwikkeld. 

Doelgroep: Gevorderde rijders. 

 

Beschrijving: 
Op een pylon ligt een tennisbal. 
De rijders moeten deze, terwijl ze rijden, oppakken en een stukje verderop in een emmer doen, terwijl 
ze rijden. 
Uiteraard aan de linkerkant de tennisbal en emmer omdat anders geen gas gegeven kan worden. 
 

Variaties: 
1. Je kunt bijhouden wie de meeste ballen in de emmer krijgt. 

 

 

Materiaal: 

• Voldoende ruimte; 

• Pylonen; 

• Een aantal tennisballen; 

• Emmer; 
 
Aantal mensen: 

• Algehele toezicht; 

• Toezicht plus bijvullen tennisbal op de pylon; 

• Toezicht bij de emmer; 

 

Voorbereiding: 

• Ruimte en spullen inrichten; 
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Instructie: 
 
Waarom: 

• Om op een andere manier te kijken wat we aan het doen zijn, maken we er een spel van. 
 
Hoe: 

• We rijden naar de pylon en pakken de bal. 

• Deze moet in de emmer gestopt worden. 

• Let op de snelheid, niet te snel want dan pak je mis. 

• Niet vallen want daar haal je ook geen punten mee. 
 
Alternatief: Wie heft de meeste ballen / punten? 

 

Aandachtspunten: 

• Niet teveel door elkaar; 

• Orde en veiligheid; 
 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Korte uitleg: 

Behendigheidsspel tennisbal. 
 

Doel: 
Op een speelse manier het motorgevoel door ontwikkelen. 

  

 

Beschrijving: 
Op een pylon ligt een tennisbal. 
 
De rijders moeten deze, terwijl ze rijden, oppakken 
en een stukje verderop in een emmer doen, terwijl 
ze rijden. 
 
 
Uiteraard aan de linkerkant de tennisbal en emmer 
omdat anders geen gas gegeven kan worden. 

 

 

Instructie: 
 
Waarom: 

• Om op een andere manier te kijken wat we aan het doen zijn, maken we er een spel van. 
 
Hoe: 

• We rijden naar de pylon en pakken de bal. 

• Deze moet in de emmer gestopt worden. 

• Let op de snelheid, niet te snel want dan pak je mis. 

• Niet vallen want daar haal je ook geen punten mee. 
 
Aandachtspunten: 

• Niet teveel door elkaar; 

• Orde en veiligheid; 
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Hoofdstuk 8: Duels en ander druk verkeer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een wedstrijd rij je nu eenmaal niet alleen! 
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Oefening: datum:19 februari 2017 
 

Inhalen tussen de pylonen. Door: Theo van der Klooster 

 

Doel: 
Het leren omgaan met wisselende posities. 
 

Subdoel: 
 

Doelgroep: Beginnende rijders. 

 

Beschrijving: 
Er wordt met pylonen een parcours uitgezet welke het groepje moet afleggen. 
In principe is een pylonen parcours te smal om in te halen. Hier staat echter op de einden van het 
parcours extra pylonen waar de groep niet omheen gaat maar alleen de kopman. 
Hierdoor wordt nummer 2 in de rij kopman tot het volgende wisselpunt. 
 

Variaties: 
1. Het basis parcours is een recht parcours. 

Met een klein groepje en/of een gevorderde groep kan het ook een parcours zijn waar met steeds 
het middenterrein oversteekt (zie plattegrond). 
Bij deze variant moet de groep erg goed opletten met deze oversteek en rekening houden met 
anderen. 

 

Materiaal: 

• Open ruimte; 

• Voldoende pylonen; 
 
Aantal mensen: 

• Afhankelijk van de groepsgrootte. Zeker voor de variant heb je voldoende overzicht nodig. 

 

 

Voorbereiding: 

• Zet het parcours uit; 

• Hoeveel assistenten heb je nodig? 

• Zorg dat in de instructie de bedoeling duidelijk wordt; 
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Instructie: 
Waarom: 

• Tijdens slalom rijden kun je de kunst afkijken van diegene die voor je rijdt. 

• Daarom zorgen we ervoor dat iedereen af kan kijken en iedereen enkele keren voor rijdt. 

• Hierdoor leer je ook hoe om te gaan met steeds wisselende posities zoals bij het gevecht om de 
winst. 

 
Hoe: 

• Je ziet het parcours. 

• Aan het begin en eind staan pylonen. Hier rijdt de groep haar rondjes omheen. 

• De groep gaat om de eerste pylon heen en de kopman om de laatste. Hierdoor lat hij de 2e man 
voor. 

• Hij sluit dan achter de groep aan. 
 
Alternatief: 

• Hier staan wat meer pylonen, ook in het middel gedeelte. 

• De groep gaat om de grote pylonen heen. 

• Let bij het oversteken van het middenterrein op tegenliggers! 

• De kopman neemt op de hoeken de extra pylon mee. 

• Hij sluit daarna achter de groep aan. 

 

 

Aandachtspunten: 

• Duidelijke uitleg. 

• Orde en veiligheid. 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Korte uitleg: 

Inhalen tussen de pylonen. 

 

Doel: 
Het leren omgaan met wisselende posities. 

 

 

Beschrijving: 
Er wordt met pylonen een parcours uitgezet welke het groepje moet afleggen. 
In principe is een pylonen parcours te smal om in te halen. Hier staat echter op de einden van het 
parcours extra pylonen waar de groep niet omheen gaat maar alleen de kopman. 
Hierdoor wordt nummer 2 in de rij kopman tot het volgende wisselpunt. 

 

 

 

Instructie: 
Waarom: 

• Tijdens slalom rijden kun je de kunst afkijken van diegene die voor je rijdt. 

• Daarom zorgen we ervoor dat iedereen af kan kijken en iedereen enkele keren voor rijdt. 

• Hierdoor leer je ook hoe om te gaan met steeds wisselende posities zoals bij het gevecht om de 
winst. 

 
Hoe: 

• Je ziet het parcours. 

• Aan het begin en eind staan pylonen. Hier rijdt de groep haar rondjes omheen. 

• De groep gaat om de eerste pylon heen en de kopman om de laatste. Hierdoor lat hij de 2e man 
voor. 

• Hij sluit dan achter de groep aan. 
 

Aandachtpunt: 

• Orde en veiligheid. 
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Oefening: datum: 
 

Slalom met inhalen. Door: Theo van der Klooster 

 

Doel: 
Het leren rekening te houden met meerdere rijders op een kleine ruimte. 
 

Subdoel: 
 
Vooral als er meerdere rijders bijeen zijn, is kijktechniek erg belangrijk. 
 

Doelgroep: Gevorderde rijders. 

 

Beschrijving: 
Door tijdens de slalom van onderlinge positie te wisselen, wordt men genoodzaakt met de andere 
rijders rekening te houden. 
In rustmomenten van de slalom wisselt men daarom van onderlinge positie. 
 

Variaties: 
 

 

 

Materiaal: 

• Open ruimte. 

• Voldoende pylonen. 
 
Aantal mensen: 

• Afhankelijk van de groepsgrootte en het niveau. 
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Voorbereiding: 

• Geheel prepareren en klaar zetten. 

• Zorg dat de uitleg duidelijk is en over komt. 

 

Instructie: 
 
Waarom: 

• Je hebt al verschillende keren (??) op een circuit en door pylonen heen gereden. 

• Ook andere rijders kunnen een obstakel op de baan zijn. Je moet er in ieder geval rekening mee 
houden. 

 
Hoe: 

• Ga net als anders in een groepje door de pylonen heen. 

• Voorbij de laatste pylon, voor het terug komen, neemt diegene die voorop rijdt, de buitenbocht en 
sluit daarna achter aan bij de groep. 

• De rest van de groep neemt de binnenbocht. 

• Nummer 2 wordt nu de kopman. 
 

 

Aandachtspunten: 

• Duidelijke uitleg. 

• Snappen jullie dit? 

• Orde en veiligheid! 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 
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Korte uitleg: 

Slalom met inhalen. 
 

Doel: 
Het leren rekening te houden met meerdere rijders op een kleine ruimte. 

 

 

Beschrijving: 
Door tijdens de slalom van onderlinge positie te wisselen, wordt men genoodzaakt met de andere 
rijders rekening te houden. 
In rustmomenten van de slalom wisselt men daarom van onderlinge positie. 

 

 

 

Instructie: 
 
Waarom: 

• Je hebt al verschillende keren (??) op een circuit en door pylonen heen gereden. 

• Ook andere rijders kunnen een obstakel op de baan zijn. Je moet er in ieder geval rekening mee 
houden. 

 
Hoe: 

• Ga net als anders in een groepje door de pylonen heen. 

• Voorbij de laatste pylon, voor het terug komen, neemt diegene die voorop rijdt, de buitenbocht en 
sluit daarna achter aan bij de groep. 

• De rest van de groep neemt de binnenbocht. 

• Nummer 2 wordt nu de kopman. 
 

Aandachtspunten: 

• Duidelijke uitleg. Snappen jullie dit? 

• Orde en veiligheid! 
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Oefening: datum: 21 december 2016 
 

3 door de bocht (of meer / minder). Door Theo van der Klooster 

 

Doel: 
Aanleren en ontwikkelen rijtechniek in druk verkeer 

 
Subdoel: Inschatten wat de ander gaat doen en hierop inspelen. 
 
Doelgroep: Beginnende en gevorderde coureurs 

 

Beschrijving: 
Rijders worden in groepjes van 2 – 4 het circuit opgelaten en moeten bij elkaar blijven dus het tempo 
aan elkaar aanpassen (tempo ca. 70%). 
Waar mogelijk gaat in ieder groepje een instructeur / voorrijder mee. 
Groepjes van 2 is eenvoudig, daarom zeker geschikt voor de eerste keer. 
 
Het is vooral de bedoeling dat de rijders in de bochten naast elkaar blijven om van elkaar te leren wat 
er dan gebeurt en hoe men daarop moet reageren. 
Als men dit proces door heeft, kan men per bocht van positie wisselen. 
 
De rijders in de samengestelde groepjes moeten van een vergelijkbaar niveau zijn en moeten elkaar 
bij voorkeur kennen. 
Kent men elkaar niet en/of is het niveau verschil groot, is 2 rijders per groep het maximum.  
De ideale manier, zeker bij beginners is een 1 op 1 begeleiding van een voorrijder. 
 
Als men deze oefening enkele malen gedaan heeft of men kent elkaar goed, kan de groep iets groter 
gemaakt worden en/of kan men per bocht van positie (binnen / midden / buiten) wisselen. 
 

 

Materiaal: 

• Overzichtelijk circuit waarbij met name de rechte stukken voldoende groot zijn om tussendoor van 
positie te kunnen wisselen. 

• Rijders indeling met gegevens over de rijders om indeling te kunnen maken. 

• De voorrijders hebben ook een machine nodig. 
 

Aantal mensen: 

• Trainer(s); 

• Afhankelijk van het aantal deelnemers is er meer begeleiding nodig, zeg per 2 groepjes een trainer 
/ begeleider; 

• Voorrijders; 
 

 

Voorbereiding: 

• Circuit regelen; 

• Groepsindeling voor de verschillende variaties; 

• Regelen voorrijders (inclusief motor?); 
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Instructie: 
Waarom: 

• In duels en bij het dubbelen van achterblijvers (alle situaties van druk verkeer) is het belangrijk om 
te kunnen zien / inschatten wat de rijder om je heen doet en vooral gaat doen. 

• De theorie van rijlijnen / ideale lijn moet bekend zijn. 
 
Hoe: 

• Groepsindeling (2 – 3 – 4 ) 

• Houdt afstand van de andere groepen / pas je snelheid aan; 

• De snelheid is van ondergeschikt belang, ± 70% van wedstrijd tempo; 

• Houdt de ander(en) / voorrijder in de gaten, schat in wat deze gaat doen; 

• Bedoeling is in de bochten naast elkaar te blijven, elkaar niet in te halen; 

• In de tussenliggende rechte stukken mag dit, zeker bij het wisselen, maar dan moet je in de bocht 
weer bij elkaar zitten; 

• Geef elkaar wel de ruimte!!!! 
 
Alternatief: met voorrijder: 

• Hou de voorrijder in de gaten, deze houdt jou ook in de gaten; 

• De voorrijder probeert het midden te houden en jij binnen of buiten. 

• Later kan hij jullie van positie laten wisselen ( zie hierna); 
 
Alternatief: wisselen van positie bij 3 rijders: 

• Bocht 1: 
o Rijder 1 heeft de binnenbocht; 
o Rijder 2 rijdt in het midden; 
o Rijder 3 heeft de buitenbocht; 

• Bocht 2: 
o Rijder 1 rijdt in het midden; 
o Rijder 2 heeft de buitenbocht; 
o Rijder 3 heeft de binnenbocht; 

• Enzovoort; 

 

Aandachtspunten: 

• Hoe groter de groep, hoe beter men elkaar moet kennen en het initiële tempo moet (redelijk) 
gelijk zijn; 

• Selecteer rijders die het zelfde tempo rijden. 

• Onderlinge afstand tussen de verschillende groepen moet voldoende zijn en de verschillende 
groepen moet elkaar niet inhalen; 

• Veiligheid!!! 
 

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 
 
Uitvoering: 
 
Jouw eigen rol: 
 
Oefening aanpassen? 
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Korte uitleg: 

3 door de bocht (of meer / minder). 

 

Doel: 
Aanleren en ontwikkelen rijtechniek in druk verkeer 

 

 

Beschrijving: 
Rijders worden in groepjes van 2 – 4 het circuit opgelaten en moeten bij elkaar blijven dus het tempo 
aan elkaar aanpassen (tempo ca. 70%). 
Waar mogelijk gaat in ieder groepje een instructeur / voorrijder mee. 
 
Het is vooral de bedoeling dat de rijders in de bochten naast elkaar blijven om van elkaar te leren wat 
er dan gebeurt en hoe men daarop moet reageren. 
Als men dit proces door heeft, kan men per bocht van positie wisselen. 
 
De rijders in de samengestelde groepjes moeten van een vergelijkbaar niveau zijn en moeten elkaar 
bij voorkeur kennen. 
Kent men elkaar niet en/of is het niveau verschil groot, is 2 rijders per groep het maximum.  

 

 

Instructie: 
Waarom: 

• In duels en bij het dubbelen van achterblijvers (alle situaties van druk verkeer) is het belangrijk om 
te kunnen zien / inschatten wat de rijder om je heen doet en vooral gaat doen. 

• De theorie van rijlijnen / ideale lijn moet bekend zijn. 
 
Hoe: 

• Groepsindeling (2 – 3 – 4 ) 

• Houdt afstand van de andere groepen / pas je snelheid aan; 

• De snelheid is van ondergeschikt belang, ± 70% van wedstrijd tempo; 

• Houdt de ander(en) / voorrijder in de gaten, schat in wat deze gaat doen; 

• Bedoeling is in de bochten naast elkaar te blijven, elkaar niet in te halen; 

• In de tussenliggende rechte stukken mag dit, zeker bij het wisselen, maar dan moet je in de bocht 
weer bij elkaar zitten; 

• Geef elkaar wel de ruimte!!!! 

•  

 

Aandachtspunten: 

• Hoe groter de groep, hoe beter men elkaar moet kennen en het initiële tempo moet (redelijk) 
gelijk zijn; 

• Selecteer rijders die het zelfde tempo rijden. 

• Onderlinge afstand tussen de verschillende groepen moet voldoende zijn en de verschillende 
groepen moet elkaar niet inhalen; 

• Veiligheid!!! 
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Oefening: datum: 
 
 Door: 

 

Doel: 
 

Subdoel: 
 

Doelgroep:  

 

Beschrijving: 
 
 

Variaties: 
1.  

 

Materiaal: 

•  
 
Aantal mensen: 

•  

 

Voorbereiding: 

•  

 

Instructie: 
 
Waarom: 

•  
 
Hoe: 

•  
 
Alternatief: 

 

Aandachtspunten: 

•  

 

Evaluatie: 
 
Organisatie: 

 
Uitvoering: 

 
Jouw eigen rol: 

 
Oefening aanpassen? 

 


