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DAG VAN DE TRAINER | WORKSHOP TOELICHTING 

 
Op 12 oktober verzorgen de KNWU en NTB gezamenlijk de 'Dag van de Trainer' op Papendal (Arnhem). 
Coaching en training geven op verenigingsniveau staat centraal. Er zullen diverse actieve workshops 
aangeboden worden op het gebied van Coaching, Training, Differentiatie, Innovatie en Verzorging met 
als doorlopend thema ‘Sportmoraal’. 

 

PROGRAMMA 
09:00 – 09:30 Ontvangst met koffie 

09:30 – 10:15 Plenaire deel met spreker 

10:30 – 12:00 Workshopronde 1 

12:00 – 13:00 Lunch 

13:00 – 14:30 Workshopronde 2 

14:45 – 16:15 Workshopronde 3 

16:30 – 17:30 Borrel + afsluiting 

 

LOCATIE 
Hotel en Congrescentrum Papendal, Papendallaan 3, Arnhem. 

 

LICENTIEPUNTEN 
KNWU kader: 4 licentiepunten; NTB trainers: 6 licentiepunten. 

 

KOSTEN 
Met KNWU/NTB kader/trainerslicentie  € 75,- 

Met KNWU/NTB kader/trainersdiploma  € 100,- 

Externe deelnemers    € 125,- 

 

AANMELDEN 
Aanmelden is mogelijk t/m 22 september 2019. Er is ruimte voor 180 deelnemers. De organisatie behoudt 

zich het recht voor het programma te wijzigen bij geringe deelname. 
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WORKSHOPS 
Er zijn 3 workshoprondes, met keuze uit verschillende workshops. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen 

zullen diverse workshops meermaals aangeboden worden. Na aanmelding ontvangt men een uitnodiging 

om de workshop keuzes door te geven. 

 

1. Mindset (Afke van de Wouw) 

Hoe komt het dat sommigen gemotiveerd blijven en anderen de kantjes ervan af lopen? Waarom gaat de 

een gelijk met jouw tips aan de slag en wil de ander liever niets horen? Waarom ontwikkelt de ene persoon 

zich sneller als de ander? Doel van deze workshop is je meer inzicht en handvaten te geven om mindset van 

je renner/atleet te (h)erkennen en deze op een goede manier te stimuleren. 

• Benodigdheden: geen. 

 

2. Leren afzien (Marks Schuls) 

Sporten doe je niet alleen met je lichaam, maar ook met je hoofd. Van recreanten tot professionals, voor 

iedereen spelen mentale factoren een rol. In deze workshop komt het thema 'leren afzien' tijdens een race 

aan de orde en krijg je praktische tips om dit te verbeteren bij jouw renners/atleten. 

• Benodigdheden: geen. 

 

3. Voeding (Miriam van Reijen) 

Voeding speelt een cruciale rol in het herstel van inspanning, de adaptatie na training en de uiteindelijke 

prestatie. Bij deze presentatie krijg je praktische tips hoe voeding deze processen kan ondersteunen. Er 

wordt ingegaan op de laatste ontwikkelingen op wetenschappelijk gebied en je leert hoe je dit kunt 

vertalen naar de praktijk. Ook worden er en passant een aantal hardnekkige fabels rondom voeding 

weerlegt. 

• Benodigdheden: geen. 

 

4. Groepsdynamica (Michel Spijkerman) 

Om te zorgen dat een team ook als team kan functioneren, is samenwerking en kracht noodzakelijk. 

Samenwerking staat centraal: samen trainen, elkaar feedback geven, samen wedstrijden voorbereiden en 

gestructureerd nadenken over resultaten en verbetermogelijkheden. Het team bepaalt wat er moet 

gebeuren om de eigen ambities te realiseren. Tijdens deze workshop leer je het TriPOWER programma 

gebruiken. 

• Benodigdheden: geen. 

 

5. Looptechniek (Ben van Oeveren) 

Tijdens een triatlon of run-bike-run staat de atleet voor een uitdaging: lopen onder vermoeidheid. Als 

trainer is het belangrijk dat je weet welke veranderingen in de techniek gaan zorgen voor een betere 

prestatie en welke loopstijlen blessures in de hand werken. Tijdens deze workshop wordt de loopcyclus in 

detail besproken en wordt overzichtelijk gemaakt hoe de efficiency kan worden verbeterd. 

• Benodigdheden: sportkleding, bidon, buiten schoenen. 
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6. Blessurepreventie (Chantal Berga) 

Blessurepreventie en efficiëntie gaan hand in hand. Een efficiënte looptechniek zorgt voor een goede 

krachtoverdracht en minimaal energieverlies. Hiervoor is een aantal voorwaarden nodig. Te denken valt 

aan kracht/coördinatie, mobiliteit en conditie. Aan de hand van voorbeelden kijken we naar een aantal 

inefficiënte looptechnische problemen. Deze workshop sluit perfect aan op de workshop Looptechniek. 

• Benodigdheden: sportkleding, bidon, buiten sportschoenen. 

 

7. Bewegingsanalyse (Jasper Reenalda) 

Middels bewegingsanalyse kun je techniek of houding verbeteren, maar kunnen ook klachten beter 

gediagnostiseerd worden. Het is daarmee een middel voor de preventie van blessures. Leer tijdens deze 

workshops welke innovaties je als trainer kunt gebruiken voor bewegingsanalyses. 

• Benodigdheden: geen. 

 

8. Aspecifiek trainen (Han ten Hove) 

‘Fietsen is een arme sport.’ Tenminste als het gaat om het bewegingspatroon. Van alle wielerdisciplines is 

het veldrijden de meest dynamische vorm van wielersport. Maar het is voor alle wielerdisciplines van 

belang om de algehele coördinatie en kracht te trainen. Dat kan in de fitnesszaal, maar als fietsers zijn we 

liever buiten toch? In deze workshop gaan we dus buiten aan de slag met allerlei (leuke en uitdagende) 

coördinatie oefeningen, een bikersbootcamp. 

• Benodigdheden: sportkleding, bidon, buiten sportschoenen. 

 

9. Trainingsmonitoring (Dajo Sanders) 

Om trainingen en prestatie te optimaliseren is het nodig om te testen en meten. Dit kan met verschillende 

veld- en labtesten, maar ook middels het meten van o.a. vermogen. Met deze presentatie zullen 

verschillende methodes worden toegelicht die gebruikt kunnen worden om het trainingsproces van 

renners/atleten te monitoren. 

• Benodigdheden: geen. 

 

10. Trainen met vermogen (Hans van Dijk/Ron van Megen) 

Een steeds groter wordende groep renners traint op vermogen, en ook in de hardloopwereld breekt de 

vermogensmeter door. In deze workshop wordt ingegaan op de overeenkomsten en verschillen tussen 

wielrennen en hardlopen, op basis van het sportfysiologische en fysische model, van Hans van Dijk en Ron 

van Megen, dat voor alle sporten universeel opgaat. Wat biedt dit aan mogelijkheden voor de bepaling van 

wedstrijdstrategie, training en de evaluatie van de door de atleet geleverde prestaties? 

• Benodigdheden: sportkleding, bidon, binnen sportschoenen. 

 

11. Fietstechniek (Peter Zijerveld) 

Fietsen is tegenwoordig meer dan alleen zitten en trappen. Achter elke pedaalomwenteling gaat techniek 

schuil. Des te beter de sporter dit beheerst, des te meer kracht die over kan brengen op de pedalen. Op 

welke manier je de techniek op een goede en methodische wijze aanleert staat centraal in deze workshop. 

• Benodigdheden: sportkleding, bidon, fiets (MTB, veld of weg). 
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12. Motorisch leren (Frank Pennings) 

Oefening die leidt tot prestatieverbetering tijdens één training, maar niet over meerdere trainingen heen, 

heeft geen leereffect. Bij leren gaat het niet om het onmiddellijke effect van de oefening op de prestatie, 

maar om de gevolgen op langere termijn. 

• Benodigdheden: sportkleding, bidon, buiten sportschoenen. 

 

13. Differentiëren (Jan Dupon) 

Differentiëren wordt ook wel omgaan met verschillen genoemd. Het is essentieel bij training geven aan 

groepen waarin de niveauverschillen groot zijn. In deze workshop krijg je een tal van mogelijkheden 

aangeboden hoe jij je training op organisatorisch en fysiek gebied kunt aanpassen aan de situatie. 

• Benodigdheden: sportkleding, bidon, fiets. 

 

14. Speelse vormen voor jeugd (Neiske Becks) 

Bij jeugd draait sporten niet om prestaties maar om plezier. Het draait om kinderen spelenderwijs 

vaardigheden te leren en te laten ontwikkelen. Tijdens deze workshop leer je deze elementen te verwerken 

in de trainingen.  

• Benodigdheden: sportkleding, bidon, buiten sportschoenen. 
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