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Voorwoord 

In het beleidsplan wordt duidelijk wat de visie is van de KNWU is, nu en in de nabije toekomst, 

omtrent de baanwielersport in Nederland. Inzicht in de verschillende ontwikkelingen binnen deze 

discipline van de wielersport om dit accommodatiebeleidsplan tot stand te laten komen is verkregen 

uit onder meer een aantal personen die dicht bij de baanwielersport staan. De volgende personen zijn 

betrokken geweest en hebben hun inzichten verleend: 

Thorwald Veneberg  KNWU, Sporttechnisch directeur 

Henk van Beusekom  KNWU, Manager afdeling Sport 

Leo Peelen   KNWU, Commissie Baansport 

Peter Zijerveld   KNWU, Talentcoach 
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1. Inleiding: baanwielrennen in Nederland 

1.1 Ontwikkeling van de baansport in Nederland 

Binnen de wielersport in Nederland is het baanwielrennen de oudste discipline. Al sinds het begin van 

de vorige eeuw worden er wedstrijden op wielerbanen georganiseerd, het was toen immers volgens 

het Koninklijk Besluit niet toegestaan om wielerwedstrijden op de openbare weg te organiseren. Het 

was in die tijd voor wielrenners vanzelfsprekend om wedstrijden op de baan te rijden. In de twintiger 

en dertiger jaren groeide het Nederlandse baanwielrennen uit tot een grote sport, waardoor 

Nederland ook op internationaal niveau een belangrijke rol ging spelen.  

 Na de tweede wereldoorlog is de baanwielersport langzaam in verval geraakt. Veel van de 

houten banen waren in de oorlog als stookhout verbruikt en waren dus verdwenen. Daarnaast werd 

de noodzaak tot herbouw van de wielerbanen grotendeels weggenomen doordat het Koninklijk 

Besluit, dat wedstrijden op de openbare weg verbood, werd opgeheven. Bovendien waren de wegen 

die tijdens de wederopbouw werden aangelegd van goede kwaliteit waardoor er mogelijkheden 

gecreëerd werden om wielerwedstrijden op de openbare weg te houden. Het wegwielrennen werd in 

de jaren vijftig dan ook steeds populairder. In eerste instantie bleef het baanwielrennen echter zowel 

bij de renners als bij het publiek nog steeds in trek. De bouw van het Ahoy-complex in 1971 leek de 

toekomst van de baanwielrennerij in Nederland veilig te stellen. Daarnaast heeft deze baan mogelijk 

bijgedragen aan de successen van het Nederlandse wegwielrennen in de jaren zeventig, er bestond 

nu namelijk ook voor de wegwielrenners de mogelijkheid om in de winter door te trainen. Bovendien 

levert het wielrennen op een wielerbaan een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een 

wielrenner in het algemeen. Toch is de populariteit van het baanwielrennen gaan afnemen, hetzij door 

de vele successen binnen het wegwielrennen, hetzij vanwege een andere oorzaak. Doordat de 

belangstelling voor de baansport wat afnam, zijn een aantal baanaccommodaties gedeeltelijk 

verdwenen (o.a. Olympisch stadion, Ahoy en Galgenwaard).  

 Ondanks de afgenomen populariteit en de beperkte accommodatiemogelijkheden, hebben de 

Nederlandse baanwielrenners de laatste decennia op internationaal niveau zeer goede prestaties 

weten te leveren. Buiten de topsport is het baanwielrennen daarentegen een marginale sport 

geworden. Ondanks de relatief geringe steun die de baansport kreeg, wist de Nederlandse 

baanselectie anderhalf jaar voor de Spelen in Rio ijzersterke resultaten neer te zetten. Op het WK in 

Parijs behaalde Nederland vier medailles, waaronder drie op Olympische onderdelen. De 

ontwikkeling van vooral de jonge groep baansprinters is zo enorm snel gegaan, dat Nederland weer 

meedoet met de wereldtop. 

  Zeer recent is dit hoge niveau van de Nederlandse topsporters op de baan nogmaals 

bevestigd. De resultaten op het Europees Kampioenschap in het Zwitserse Grenchen van oktober 

2015 waren uitstekend, Nederland ging naar huis met negen medailles, welke goed waren voor een 

tweede plek in het landenklassement. Dit komt voort uit een goede, intensieve begeleiding en 

aandacht voor talentontwikkeling. De baanrenners anno nu zijn onder te verdelen in twee 

categorieën, namelijk ‘duur’ en ‘sprint’. Deze twee groepen rijden totaal verschillende 

wedstrijdonderdelen en de focus van de trainingen ligt dan ook voor beide groepen op andere 

aspecten. Baanrenners die duuronderdelen rijden, combineren dit vaak met een wielercarrière op de 

weg. Bij baansprinters ligt de focus daarentegen gedurende het hele jaar 100% op het 

baanwielrennen.   
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1.2 (Inter)nationale ontwikkelingen omtrent baanwielersport 

 

Bepaalde (inter)nationale ontwikkelingen die gaande zijn, kunnen gunstig zijn voor de 

baanwielersport. 

• Om te beginnen met de internationale belangstelling van de media en het publiek voor het 

baanwielrennen, welke in een groot aantal landen, waaronder Japan, Amerika en Groot-

Brittannië, is blijven bestaan. Australië, Nieuw Zeeland en Frankrijk zijn ondertussen komen 

aanschuiven bij deze grote wielerlanden. Het baanwielrennen is een van de wielerdisciplines 

waarbij een groot aantal landen deelnemen aan grote internationale wedstrijden. 

• De internationale baanwedstrijdkalender is behoorlijk veranderd de laatste jaren. Ten 

opzichte van de jaren voor 2010, is het aantal jaarlijks terugkerende internationale 

wedstrijden - met uitzondering van de (inter)nationale kampioenschappen - bijna 

verviervoudigd. Dit biedt baanwielrenners, voornamelijk de sprinters, de mogelijkheid om zich 

volledig te richten op een baancarrière. Het huidige baanprogramma is minder langdradig dan 

dat het vroeger was, dit heeft onder andere te maken met de vraag van het publiek. Het 

resulteert in meer snelle, attractieve baanwedstrijden welke interessant zijn voor de media.  

• De UCI is van mening dat er een grote kans bestaat om het baanwielrennen verder te 

ontwikkelen, zodat dit wielerdiscipline bij een breder publiek onder de aandacht komt. 

Daarnaast kan deze ontwikkeling bijdragen aan het behoud van de carrieres van de 

baanrenners. De UCI is bezig met het vormgeven van een vernieuwde visie op de topsport 

binnen het baanwielrennen. De focus ligt hierbij op de volgende twee punten: 

 

1. Continentale kampioenschappen, deze worden gestandaardiseerd en verbeterd.  

2. UCI Track ‘World Series’, voormalige UCI Wereldbeker. Deze zal worden uitgebreid over 

meerdere locaties en het format wordt aangepast.  

• Met betrekking tot het wielrennen op de openbare weg is er gedurende langere tijd sprake 

van de ontwikkeling waarbij het door allerlei verkeerskundige maatregelen (drempels, 

paaltjes, rotondes) en organisatorische aspecten (inzet politie) steeds lastiger wordt om 

wedstrijden te organiseren. Deze ontwikkeling is zowel binnen als buiten Nederland zichtbaar.  

• De wielerbanen bieden wielrentechnisch goede ontwikkelingsmogelijkheden, zowel ter 

voorbereiding van wegrenners voor hun wegseizoen als voor het trainen en rijden van 

wedstrijden op de baan. Dit blijkt ook uit het feit dat meerdere profwielrenners op de weg in 

hun jeugd op de baan hebben gereden, deze ontwikkeling op de baan blijkt enorm waardevol 

voor de prestaties van deze renners op de weg. Inmiddels is het merendeel van de 

wielerbanen overdekt, waardoor renners het hele jaar door in goede omstandigheden kunnen 

trainen op de baan.  

• Er lijkt zich een trend te ontwikkelen waarbij steeds meer succesvolle (weg)wielrenners hun 

wielerdiscipline combineren met een ander discipline binnen de wielersport. Zo wordt de het 

wegwielrennen vaak gecombineerd met het baanwielrennen, maar ook met het veldrijden en 

MTB. Australische en Engelse renners combineren de weg vaak succesvol met de baan, en 

bijvoorbeeld Marianne Vos en de Tsjechische Zdenek Stybar bewijzen de succesvolle 

combinaties tussen het wegwielrennen en het veldrijden en/of MTB. Dergelijke renners 

fungeren als een voorbeeld voor de wielersporters en -fans en kunnen met hun succesvolle 

combinaties van invloed zijn op de huidige (Nederlandse) wielercultuur.  
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1.3 Aanleiding 

Op dit moment bestaan er in Nederland drie overdekte wielerbanen, namelijk in Apeldoorn 

(Omnisport), Amsterdam (Velodrome) en Alkmaar (Sportpaleis). In Assen wordt gewerkt aan een 

nieuwe wielerbaan, deze ligt er nu nog onoverdekt bij. De planning is dat deze baan in april 2016 

geopend wordt. De baan in Apeldoorn is vrij nieuw, maar heeft al problemen gekend met betrekking 

tot de kwaliteit van het hout. Momenteel is deze baan dicht en worden de problemen verholpen. 

Halverwege 2016 zal de wielerbaan in Apeldoorn weer opengesteld worden voor gebruik.  

De banen van Amsterdam en Alkmaar zijn verouderd, gemeenten en/of eigenaren hiervan vragen 

zich af wat het belang is van het behoud en onderhoud van deze wielerbanen.  

Kortom,  de vraag luidt: Hoe ziet de KNWU het baanwielrennen anno 2016 en in de toekomst?  

 

1.4 Doelstelling 

De doelstelling van het huidige accommodatieplan baanwielrennen is het beantwoorden van de vraag 

die is gesteld in de aanleiding, namelijk: Hoe ziet de KNWU het baanwielrennen anno 2015/2016 en 

in de toekomst? Duidelijk moet worden wat de visie van de KNWU is op het huidige baanwielrennen 

en de toekomst hiervan. Hierbij zal aandacht worden besteed aan de volgende niveaus: 

internationaal, nationaal en regionaal. Door op deze drie niveaus in kaart te brengen hoe de situatie 

omtrent trainen en wedstrijden is, kan enerzijds de beoefening van de baanwielersport in het 

algemeen worden gestimuleerd, en anderzijds kunnen er ruimere en betere wedstrijd- en 

trainingsmogelijkheden worden geboden aan de topsport. Met name de wijze waarop accommodaties 

functioneren en de manier waarop het imago van de baanwielersport ontwikkelt, zullen mede 

bepalend zijn voor de toekomst van deze sport.  
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2. Situatieschets baanwielrennen 

2.1 Inrichting baanwielersport: Onderverdeling Sprint en Duur 

Sportief gezien valt de baanwielersport te splitsen in twee aparte groepen, namelijk een duurgroep en 

een sprintgroep. Dit komt voort uit de verschillende wedstrijdonderdelen die er op de baan verreden 

worden samen met de mate waarin het mogelijk is dit te combineren met het wegdiscipline. Bij de 

duurgroep staat voornamelijk het opleiden en ontwikkelen van vaardigheden en talenten centraal, iets 

waarvan het resultaat in de praktijk goed zichtbaar is. Veel van de huidige profwielrenners hebben 

namelijk de baan als basis gehad. Een aantal renners uit deze groep komt na de overstap naar het 

wegwielrennen nog eens terug op de baan en rijdt dan verschillende wedstrijden. Sommigen weten 

een combinatie tussen het baanwielrennen en het wegwielrennen goed uit te voeren. Het merendeel 

heeft daarentegen de definitieve stap naar een commerciële ploeg binnen het wegwielrennen 

gemaakt en komt in principe niet meer structureel terug op de baan, nog wel incidenteel bij trainingen 

en/of nationale kampioenschappen. Ondanks dat er op de baan tijd en moeite gestopt is in deze 

groep renners en hieruit fysieke en sportieve ontwikkelingen zijn voortgekomen of voort zullen gaan 

komen, gaat er vanwege de overstap naar de weg niet meer ‘geoogst’ kunnen worden.  

 Bij de sprintgroep is de situatie echter heel anders dan bij de duurgroep. Dit type baanrenners 

richt zich alleen op de sprintonderdelen. Baansprinters zijn fysiek zo gebouwd, dat sprinten in principe 

het “enige” is wat zij kunnen. Voor deze groep baanwielrenners ligt er een carrière in het verschiet 

binnen baansprint. Ondanks dat de baanwielersport een wintersport is, gebruiken de baansprinters de 

wielerbaan gedurende het hele jaar. Zowel in de winter als in de zomer wordt er getraind op de baan, 

daar waar nodig worden deze trainingen aangevuld met trainingen op de weg. De focus van 

baansprinters ligt over het algemeen puur op het leveren van goede prestaties op sprintonderdelen in 

wedstrijden. De resultaten van de afgelopen periode tonen aan dat het beleid en de begeleiding van 

deze groep zijn vruchten af heeft geworpen. Diverse medailles behaald bij onder meer 

wereldbekerwedstrijden en het afgelopen Europees Kampioenschap in Zwitserland (Grenchen, 

oktober 2015) getuigen hiervan.  

 Tegenwoordig komen er veel baansprinters over vanuit het BMX. Deze twee disciplines 

liggen wat dicht bij elkaar, bij beide disciplines moeten er overwegend korte, maar krachtige 

inspanningen worden geleverd. Veel BMX-rijders combineren het BMX dan ook met het baansprinten, 

of maken zelfs de volledig de overstap naar de baan. Daarnaast komt er ook talent vanuit het 

schaatsen vandaan, de sprinters binnen het schaatsen leveren relatief gelijksoortige inspanningen en 

kunnen dan ook goed binnen het baansprint uit de voeten. Er wordt binnen de KNWU veel tijd en 

energie gestopt in het ontdekken en ontwikkelen van talenten met de juiste fysieke eigenschappen. 

Voor wat betreft de baansport betekent dit dat de KNWU samen met de wielerbanen, de 

wielerverenigingen en -clubs  mogelijkheden creëert voor (startende) wielrenners om op de baan te 

rijden en wedstrijdervaring op te doen. Er kunnen zo veel vaardigheden worden bijgebracht aan deze 

wielrenners en bovendien kunnen talenten vroeg ontdekt worden. Dit wordt verder toegelicht in 

hoofdstuk 5 ‘Beleidsvisie KNWU’.  

 

2.2 Verenigingen 

 

Er zijn momenteel 209 wielerverenigingen aangesloten bij de KNWU. Onderstaande tabel geeft aan 

hoe deze verenigingen zijn verdeeld over Nederland. Vrij centraal in het Midden, Oosten en Westen 

van Nederland zijn relatief veel verenigingen te vinden. In het Noord-Oosten (Friesland, Groningen) 

en uiterste Zuiden (Zeeland en Limburg) bestaan daarentegen relatief weinig verenigingen. Wat 

betreft het baanwielrennen valt dat enigszins te verklaren, de wielerbanen bevinden zich niet dichtbij 

deze ‘uithoeken’ van Nederland. De toekomstige baan in Assen zal daar voor wat betreft Noord-

Nederland verandering in gaan brengen. Veel verenigingen beoefenen meerdere wielerdisciplines 
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(weg, veld, baan, MTB, BMX, aangepast wielrennen), het zwaartepunt ligt hierbij echter nog altijd op 

het wegwielrennen.  

District Aantal 

verenigingen 

Aantal 

stichtingen 

Limburg 10 12 

Midden 25 10 

Noord 27 13 

Noord-Holland 27 10 

Oost 47 13 

Zuid-Holland 25 17 

Zuid-Oost 36 21 

Zuid-West 12 36 

                  Spreiding verenigingen 2015

   

             

 

               Spreiding leden 2015 

Provincie Aantal 

verenigingen 

Aantal 

stichtingen 

Drenthe 12 6 

Flevoland 2 1 

Friesland 6 3 

Gelderland 38 9 

Groningen 9 4 

Limburg 10 12 

Noord-Brabant 39 49 

Noord-Holland 29 10 

Overijssel 23 8 

Utrecht 13 6 

Zeeland 3 7 

Zuid-Holland 25 17 
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2.3 Ledenontwikkeling KNWU 

 

Waar het aantal KNWU-leden met een licentie in 1998 nog ruim 8.000 bedroeg, staat de teller 

inmiddels op ruim 9000 licentiehouders. Uit een analyse van de periode 2011-2014 vergeleken met 

de jaren daarvoor, blijkt dat het aantal directe basisleden vanaf 2010 sterk is gaan groeien. In de 

periode 2012-2014 is dit aantal relatief weinig gewijzigd. Het aantal licentiehouders is daarentegen 

vanaf 2010 afgenomen, in de periode 2011-2015 blijft dit echter relatief gelijk. Het aantal 

verenigingsleden is in de periode 2011-2014 relatief gelijk gebleven.  

 

 

 

 

2.4 Deelname aan het baanwielrennen in Nederland 

Het baanwielrennen heeft in Nederland momenteel een zeer smalle basis. Terwijl in de top zeer goed 

wordt gepresteerd, is het gebrek aan volume duidelijk een probleem. Hoeveel leden binnen de KNWU 

momenteel actief zijn op de baan, is lastig te bepalen. Binnen het aantal van ruim 9000 

licentiehouders, geeft een groep van 1400 aan ook op de baan te fietsen. Hierbinnen bestaat er een 
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groep van ongeveer 600 die aangeeft regelmatig te fietsen en daarbij ook in wedstrijdverband. Een 

derde hiervan bedrijft de wielersport op NK-niveau. De genoemde aantallen zijn een vrij grove 

benadering, het is lastig om exact aan te tonen welke leden die bij hun licentieaanvraag hebben 

aangegeven op de baan te rijden, ook daadwerkelijk op de baan rijden. Een relatief groot aantal 

wielrenners dat lid is van een aan een wielerbaan gelieerde vereniging, is op de wielerbaan actief. 

Daarnaast wordt door leden uit de regio van een wielerbaan ook duidelijk meer op de wielerbaan 

gereden dan door andere  leden van verder gelegen verenigingen. De baanwielersport in Nederland 

is daarmee vooral regionaal georiënteerd. Bij de (potentiële) professionele wielrenners is de 

bereidheid om grote afstanden te leggen om de wielerbaan te kunnen bereiken groter dan bij de 

gemiddelde wielrenner.  
  Dat het baanwielrennen in Nederland op een relatief kleine schaal wordt beoefend, heeft 

voornamelijk te maken met het feit dat het belang van baanwielrennen voor de ontwikkeling van een 

wielrenner nog lang niet altijd onderkend is. Dit komt voort uit onder meer een gebrek aan kennis 

omtrent trainingsmethoden en/of trainingseffecten. Desalniettemin bestaat er een heel aantal 

wielerverenigingen waarbij wel de interesse in de baanwielersport bestaat. Geïnteresseerden doen 

mee aan opstapdagen of clinics en zijn overwegend enthousiast over deze discipline binnen de 

wielersport. Wanneer er binnen deze groep geïnteresseerden reden bestaat om niet structureel 

gebruik te gaan maken van de wielerbaan, heeft dat vaak te maken met de grote afstand van huis tot 

de baan. Naast opstapdagen en clinics georganiseerd door bijvoorbeeld de KNWU, zijn er ook 

initiatieven van niet aan een wielerbaan gelieerde vereniging zelf. Zo worden er bijvoorbeeld 

trainingssessies georganiseerd, een baan (en trainer) wordt dan afgehuurd door een vereniging. Dit is 

echter niet structureel, nogmaals gezien het feit dat de wielerbaan voor dergelijke verenigingen te ver 

weg is om regelmatig heen te gaan.  

 

 

2.5 Aangepast Wielrennen 

De KNWU stimuleert mensen met een handicap om te gaan wielrennen, sinds 2004 behoort het 

stimuleren en vergroten van het aangepast wielrennen in Nederland tot een van de doelstellingen van 

de KNWU. Hierbij wordt zowel de beginnende renner als de topsporter een helpende hand geboden. 

De KNWU streeft ernaar om aangepast wielrennen voor zoveel mogelijk mensen met een beperking 

toegankelijk te maken en deze discipline volwaardig te laten integreren binnen de wielersport. Dit 

geldt ook voor het aangepast wielrennen op de baan. Binnen het aangepast wielrennen bestaan 

verschillende disciplines, waarbij het discipline afhankelijk is van het type beperking dat een renner 

heeft. Binnen het aangepast baanwielrennen zijn er twee disciplines, welteverstaan ‘cycling’ en 

‘tandem’. Renners uit de eerste categorie rijden in principe op een standaard fiets, al dan niet met 

aanpassingen afhankelijk van de beperking van de sporter. Daarnaast zijn er ook tandems binnen het 

baanwielrennen, waarbij twee sporters samen op een aangepaste tandem rijden. In de meeste 

gevallen in de renner op plek twee degene met de beperking, vaak gaat het hierbij om een visuele 

beperking.  

 Zowel de doorstroming van breedtesport naar talenten als van talenten naar topsport wordt 

als belangrijk ervaren. Activiteiten omtrent het aangepast (baan) wielrennen richten zich dan ook op 

de topsport, talentontwikkeling en breedtesport. Binnen het aangepast baanwielrennen wordt ook 

gewerkt met een topsportgroep en een bondscoach. Sporters uit de topsportgroep kunnen toewerken 

naar grote (inter)nationale wedstrijden, zoals Wereld- en Nationale kampioenschappen en 

Paralympische Spelen. Voor de periode van 2013 tot en met 2016 heeft de KNWU meerdere 

doelstellingen opgesteld, waarbij voorop staat dat de KNWU structureel wil gaan behoren tot de top 

van de mondiale wielersport en dit in de Paralympische disciplines tot uiting wil brengen. Dit hoge 

ambitieniveau moet tot uiting komen tijdens Wereldkampioenschappen en de Paralympische Spelen 
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(in Rio de Janeiro). Daarnaast behoort het vergroten van de aanwezigheid en ondersteuning bij 

evenementen en/of activiteiten bij organisaties die aangepast sporten – en aangepast wielrennen in 

het bijzonder – ondersteunen, ook tot de doelstellingen.  

 

 

2.6 Toekomstverwachtingen - Wielersport 2020 

 

Hoe de ledenaantallen van de KNWU zich in de toekomst zullen ontwikkelen is afhankelijk van een 

aantal maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de wielersport. Opvallend is 

de in de Sportdeelname Index van NOC*NSF aangetoonde stijging van het aantal wielersporters van 

43.000 (+0,3%) in 2014 ten opzichte van 2013. Deze stijging is namelijk niet terug te zien in de 

licentieaantallen van de KNWU, wat betekent dat de markt groeiende is, maar dat de producten in 

verhouding minder worden afgenomen. Dit is mede met verschillende andere ontwikkelingen 

aanleiding voor de KNWU om bezig te gaan met het project ‘Wielersport 2020’, een project waarbij de 

KNWU zich samen met de Nederlandse wielersporters oriënteert op de toekomst van de wielersport. 

Aanleiding hiervoor was o.a. dat het aantal licentiehouders van de KNWU de afgelopen jaren niet 

gestegen is, terwijl uit sportdeelname cijfers van NOC*NSF is gebleken dat het aantal wielersporters 

in Nederland wel gestegen is. Gelijktijdig zijn er verschillende relevante maatschappelijke trends te 

signaleren, zoals de individualisering, de vergrijzing, de afnemende solidariteit en ook de 

verstedelijking. Deze veranderingen bieden kansen, de KNWU wil zorg dragen voor een duurzame 

wielersport voor zowel nu als in de toekomst door deze kansen te pakken. Het doel hiervan is om 

datgene wat goed is te behouden, in beeld te krijgen wat echt anders moet, scherpe randjes weg te 

vijlen en in te springen op de veranderende omgeving, zodat iedereen in de wielersport hiervan 

profiteert.  

 Een projectgroep van de KNWU (bestaande uit leden van het Hoofdbestuur, de commissie 

wegsport en medewerkers van het Uniebureau) heeft een online platform opgericht en daarnaast een 

aantal regiobijeenkomsten georganiseerd. Via deze wegen kunnen geïnteresseerde wielersporters 

hun mening uiten en aangeven welke gedachten en wensen er bestaan. Inmiddels heeft de 

projectgroep veel input ontvangen en besproken en is er het ‘Koersplan’ opgesteld waarin dit verwerkt 

is. Uit deze eerste schets richting de toekomst zijn vijf thema’s voortgekomen waar de projectgroep 

het komende halfjaar mee aan de slag gaat: 1. Vernieuwing, 2.  Verenigingen en infrastructuur, 3. 

Landelijke opleidingspyramide, 4. Wedstrijdsport en topevenementen, 5. Regelgeving. Wielersport 

2020 legt de focus op alle disciplines van de wielersport. 

 Gezien het feit dat het lastig is om in te schatten in hoeverre de huidige ontwikkelingen van 

invloed zijn op de sport, is het zeer moeilijk om te voorspellen hoe de ledenontwikkeling in de 

toekomst verder zal verlopen. Het traditionele lidmaatschap is in de hele maatschappij aan discussie 

onderhevig. Consumenten zijn kritischer en willen weten wat ze terugkrijgen voor hun investering, in 

dit geval aan de wielersport. De KNWU wil de veranderende behoeften in kaart brengen en waar 

nodig faciliteren. Dat betekent dat er aansluitings- en verbindingsvormen kunnen komen voor 

gedifferentieerde vormen van betrokkenheid, ‘lidmaatschappen’ voor sporters, verenigingen en 

organisatoren en andere onderscheidende doelgroepen. Niet het ‘lidmaatschap’ is waar het om gaat, 

maar het op verantwoorde wijze beoefenen van de wielersport is alle denkbare vormen en op alle 

niveaus.  
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2.7 Gemis aan seizoenscompetitie 

 

Om de mogelijkheid tot kennismaking met de baan te vergroten, moeten verenigingen regelmatiger 

worden uitgenodigd voor een kennismakingssessie of een baanclinic en bovendien beter worden 

ingelicht over de bestaande mogelijkheden tot kennismakingsmomenten op de baan. Ondanks dat de 

stap om op de baan te gaan rijden vrij groot blijkt, hetzij vanwege onwetendheid, hetzij vanwege een 

grote afstand tot de baan, ligt het probleem eerder bij het uitblijven van voldoende verdere 

baanactiviteiten na een eerste kennismaking met de baan. De stap na een eerste of tweede 

kennismakingsmoment is misschien nog wel groter dan de stap om voor de eerste keer op de baan te 

rijden. Dit heeft te maken met het feit dat er tegenwoordig wel aanwezigheid is van baanopstapdagen 

en georganiseerde clinics, maar een sterke afwezigheid van baanactiviteiten op een vervolgniveau 

voor beginners. Geïnteresseerden hebben mogelijkheden om deel te nemen aan vrije, open 

trainingen, maar er is verder geen directe uitdaging in wedstrijdverband op amateurniveau. Er lijkt een 

gemis te zijn aan een jaarlijks terugkerend laagdrempelig regelmatigheidsklassement, bijvoorbeeld 

een wekelijks terugkerende seizoenscompetitie zoals ook op de weg bestaat (voorjaars- of 

zomercompetities). Momenteel kent het baanwielrennen in Nederland voornamelijk een incidenteel 

karakter, het is streven naar een structureel karakter waar een dergelijke vaste seizoenscompetitie 

een waardevolle bijdrage aan kan leveren.  
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3. Wielerbanen in Nederland 

3.1 Aanbod in Nederland 

 

Het huidige aanbod van overdekte wielerbanen in Nederland is enigszins beperkt. Er zijn momenteel 

drie overdekte banen in gebruik, namelijk het Sportpaleis in Alkmaar, Velodrome in Amsterdam en 

Omnisport in Apeldoorn. Kanttekening hierbij is dat de baan in Apeldoorn momenteel gesloten is 

vanwege een reparatie aan de houten baan, er was namelijk sprake van bovenmatige versplintering 

van het oorspronkelijke hout. Deze baan kan waarschijnlijk in de tweede helft van 2016 pas weer in 

gebruik worden genomen. De banen in Amsterdam en Alkmaar zijn gedurende deze periode wel 

gewoon in gebruik, gebruikers van de baan in Apeldoorn zijn dan ook genoodzaakt om in deze 

periode te gaan trainen in Amsterdam of Alkmaar. Een voorval als dit toont aan dat het huidige aantal 

banen in Nederland echt een minimum is. Valt er een baan weg, dan resulteert dit meteen in een 

groep die een extra investering moet doen om toch te kunnen blijven trainen, en een groep die niet 

meer in de gelegenheid is om door te gaan met trainen, vanwege een te grote reistijd o.i.d.  

 In april 2016 zal er een vierde wielerbaan bijkomen, in Assen. De baan ligt er al deels, op dit 

moment is het een houten wielerbaan die nog onoverdekt is. Zolang er nog geen dak op zit, kan de 

baan niet in gebruik worden genomen op dezelfde manier als dat met de andere drie gebeurt. Er kan 

op dit moment al wel op de nog onoverdekte baan worden gereden. Het voordeel hiervan is dat het 

baanwielrennen misschien niet meer alleen als overwinteringssport gezien zal worden, maar ook als 

een zomersport, zoals het in principe ook is in het perspectief van de Olympische Spelen. Tot slot ligt 

er in Geleen ook nog een onoverdekte 500 meter wielerbaan waar gedurende het hele jaar op wordt 

gereden, deze baan is in tegenstelling tot de andere banen van asfalt.  

 

1. Velodrome Amsterdam (Wielerbaan Sloten) 

De overdekte houten wielerbaan Sloten heeft een lengte van 200 meter, deze baan is al 

redelijk snel te kwalificeren. De baan is geschikt voor trainingen, maar de mogelijkheden voor 

internationale wedstrijden zijn beperkt vanwege de lengte. De baan wordt in de eerste plaats 

gebruikt als trainingsaccommodatie voor de leden van ASC Olympia en andere Amsterdamse 

wielerverenigingen. Daarnaast trainen de nationale baanselecties, de schaatsselectie, de 

individuele wegrenners en triatleten op de baan. De baan vormt samen met het 

wielerparcours dat om het Velodrome heen ligt een belangrijke functie voor de wielersport in 

Amsterdam en omgeving. Zolang de baan in Apeldoorn dicht is, wordt het Velodrome 

Amsterdam samen met het  Sportpaleis Alkmaar gebruikt als uitvalsbasis.  

 

2. Omnisport Apeldoorn 

De wielerbaan in Apeldoorn maakt onderdeel uit van het Omnisportcentrum, een 

multifunctioneel sportcomplex wat in 2008 gebouwd is. Deze wielerbaan heeft een lengte van 

250 meter. Normaal gezien beschikt de baan over de A-status van NOC*NSF, het is hiermee 

de enige accommodatie in Nederland waar Europese- en Wereldkampioenschappen 

baanwielrennen (en atletiek) mogen worden gehouden. Volgens de verwachtingen kan de 

baan ergens in de tweede helft van 2016 weer in gebruik worden genomen. Omnisport wordt 

sinds 2008 geëxploiteerd door Libéma en is de vaste trainingsbaan voor de Nederlandse 

topsportgroep, dit zal ook in de toekomst zo blijven. 

 

3. Sportpaleis Alkmaar 

De wielerbaan in Alkmaar bestaat sinds 1964 en is in 2003 gerenoveerd: beton werd 
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vervangen door hout en inmiddels is de baan geheel overdekt. De baan is 250 meter lang. 

Sportpaleis Alkmaar werkt samen met wielervereniging Alcmaria Victrix. Zolang de baan in 

Apeldoorn dicht is, wordt het Sportpaleis Alkmaar samen met het Velodrôme Amsterdam 

gebruikt als uitvalsbasis.  

 

4. (Assen) 

In Assen ligt er inmiddels ook een wielerbaan, al duurt het nog tot april 2016 voordat deze 

officieel geopend wordt. De baan is net als die van Amsterdam 200 meter lang. Gezien het 

feit dat de baanwielersport de afgelopen 15 jaar steeds meer een wintersport is geworden, zal 

de buitenbaan voorlopig wat beperkt worden ingezet voor de baansport. Desalniettemin kan 

deze buitenbaan ervoor zorgen dat het baanwielrennen weer wat meer als een zomersport 

zal worden gezien. In de zomer zal er aandacht worden besteed aan trainingen op de baan in 

Assen, maar echte drukte op wedstrijdgebied zal op zich laten wachten tot de baan van een 

overkapping voorzien is. Tot die tijd kan de baan een prima aanjager zijn om nieuwe sporters 

eenvoudig en laagdrempelig kennis te laten maken met de baansport. Wanneer de baan 

helemaal gereed is, zal deze worden gebruikt als RTC met daarbij waarschijnlijk een 

combinatiefunctionaris. 

In verband met de hoge investeringskosten en exploitatieve risico’s van een accommodatie 

als deze zijn de oorspronkelijk ambitieuze plannen (A-accommodatie, 250 meter, hotel, 

congres- en vergaderruimte) behoorlijk bijgesteld. De doelstelling van de Stichting 

Tweewielerdrome Assen is in de eerste plaats het stimuleren van de baanwielersport in de 

regio Noord Nederland. Het bereiken van de jeugd is hierbij een belangrijk aspect. De 

stichting wil deze doelstellingen realiseren middels het organiseren van regionale en 

nationale wielerwedstrijden en clinics voor de jeugd.  

 

5. (Geleen) 

In het Limburgse Geleen ligt een onoverdekte wielerbaan van asfalt, 500 meter lang. Dit is 

daarmee een ander type baan dan de bovengenoemde banen, maar deze vormt een goede 

opstap of tussenweg. Op de wielerbaan in Geleen wordt gereden met normale racefietsen, 

dus niet met een baanfiets zoals op de houten (binnen) wielerbanen gebeurt. Om deze reden 

is de baan in Geleen belangrijk, wegwielrenners kunnen zo relatief gemakkelijk eens ervaren 

hoe het is om op een wielerbaan te rijden. Daarbij komt ook dat dit de enige baan is die voor 

Limburgers goed te bereiken is, de overige banen liggen op vrij grote afstand en zijn daarom 

minder aantrekkelijk. Op deze wielerbaan worden verschillende activiteiten georganiseerd, 

waaronder een aantal wedstrijdcompetities.  

 

 

3.2 Huidig gebruik van de wielerbanen 

 

Momenteel worden de wielerbanen gebruikt voor trainingen van de nationale en regionale selecties, 

populaires en overige trainingen. De banen zijn doordeweeks ‘s avonds geopend voor diverse 

doelgroepen. Zo worden avonden gereserveerd voor niet licentiehouders, jeugd of bepaalde 

verenigingen. Dit zijn allemaal activiteiten die organisatoren zelf op de banen organiseren. 

Organisatoren dienen deze wedstrijden zelf aan te melden via de kalender van de KNWU zodat 

iedereen kan zien wanneer er welke wedstrijden zijn. Daarnaast vindt een deel ‘medegebruik’ plaats. 

Met name in Alkmaar, waar de wielerbaan direct naast de ijsbaan is gelegen, trainen zomers veel 

schaatsers op de wielerbaan. Ook zijn in samenwerking met de lokale scholen kennismakingsdagen 

georganiseerd in Amsterdam. Er worden in samenwerking met de verenigingen van de wielerbanen 
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opstapdagen en clinics georganiseerd, om zo nieuwe baanwielrenners aan te trekken. Jaarlijks zijn er 

op de drie banen de volgende wedstrijdevenementen: Nationale kampioenschappen; onder auspiciën 

van de KNWU; Regionale kampioenschappen; onder auspiciën van de KNWU; Junioren Interland; 

Populaires; open trainingswedstrijden bijna wekelijks op één van de drie banen verreden. Overigens 

is er sprake van een intensieve samenwerking met België en Duitsland voor de organisatie van 

(dergelijke) wedstrijden en afstemming van het beleid. 

 Het gebruik van de banen wordt in belangrijke mate gestuurd door de bij de baan betrokken 

vereniging, b.v. of stichting. Over het algemeen wordt een groot deel van het werk rond het 

functioneren van de wielerbanen verricht door vrijwilligers. Deze vrijwilligers dragen ertoe bij dat de 

diverse trainingsactiviteiten (trainingswedstrijden) op een adequate manier worden georganiseerd. In 

Apeldoorn gebeurt dit voornamelijk door de bij de baan betrokken vereniging (zelfwerkzaamheid), 

terwijl in Alkmaar een groot beroep wordt gedaan op vrijwilligers. Echter daar waar het gaat om het 

vermarkten van de baanwielersport, moet geconstateerd worden dat de wielerbanen nog 

onvoldoende zijn toegerust. Hierdoor heeft nog geen professionalisering en commercialisering 

plaatsgevonden en wordt er over het algemeen weinig aandacht aan de promotie besteed. Dit kan in 

belangrijke mate de aantrekkingskracht en uitstraling van de wielerbanen en het baanwielrennen 

beperken. 

 

3.3 Behoefte aan wielerbanen in Nederland 

Met het uitzicht op een wielerbaan in Assen in 2017, is Nederland op het zuiden na goed voorzien in 

wielerbanen. Vanwege de drukke infrastructuur waar Nederland mee te maken heeft, kost het relatief 

veel tijd om bij een baan te komen op de tijdstippen dat deze voornamelijk in gebruik kan worden 

genomen. Gezien de ligging van de vier wielerbanen kan gesteld worden dat er voor het merendeel 

van de sporters met ambitie en interesse voor de baansport op een redelijke afstand een wielerbaan 

beschikbaar is. Het landsdeel Zuid is echter zeer beperkt als het gaat om de aanwezigheid van 

wielerbanen. Inwoners uit de provincies Zeeland, Noord-Brabant en Limburg moeten het doen met de 

onoverdekte asfaltbaan in Geleen of zijn verplicht ver te reizen wanneer ze op een overdekte 

wielerbaan willen trainen. De stap om op de baan te rijden is dan ook zeer groot voor inwoners uit de 

zuidelijke provincies. Structureel doen aan baanwielrennen is niet heel realistisch, het vereist 

simpelweg te veel tijd en kosten. Desalniettemin kent Zuid-Nederland een groot aantal wielersporters, 

momenteel wordt er dus een grote groep potentiële baanwielrenners misgelopen.  

Uitgangspunten gebruik wielerbaan: 

• Op een 250 meter wielerbaan kunnen maximaal 120 wielrenners tegelijkertijd rijden, op een 

200 meter baan is dat aantal lager; 

• De baan is vijf dagen per week en beide dagen in het weekend geopend voor trainingen; 

• Er kunnen in theorie twee trainingsgroepen per avond terecht (18:00 - 20:30 en 20:30 - 

23:00); 

• De KNWU en de bij deze bond aangesloten wielerverenigingen voeren een actief 

stimuleringsbeleid met betrekking tot het baanwielrennen, waardoor 50% van de junior-

licentiehouders en 30% van de master-licentiehouders op een wielerbaan zal gaan rijden; 

• Gemiddeld wordt er 1,5 keer per week getraind (junioren 1x, masters/amateurs/elite 2x). Dit is 

echter zeer wisselvallig gezien het zomer- en winterseizoen. Er bestaat een grote groep 
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wielrenners, overwegend bestaande uit toerders, die de baan gebruiken om de winter te 

overbruggen. 

 

4. Beleidsvisie KNWU 

4.1 Missie & Visie KNWU 

De missie van de KNWU stelt zich ten doel leiding te geven aan - en een verantwoorde beoefening te 

bevorderen van - de wielersport in al zijn verschijningsvormen. Deze missie staat centraal voor het 

Hoofdbestuur van de KNWU in de verdere professionalisering van de organisatie en versterking van 

de wielersport in Nederland in de komende jaren. De visie van de KNWU stelt dat de KNWU de 

opleider en ondersteuner is van alle beoefenaren van de wielersport in Nederland. Van jong tot oud, 

voor nu en in de toekomst. De KNWU stimuleert en ondersteunt talenten tot en met de top. Daarnaast 

maakt de KNWU zich sterk voor de noodzakelijke randvoorwaarden voor de sportbeoefening. De 

KNWU heeft zich als doel gesteld om de wielersport zo open en aantrekkelijk mogelijk te maken voor 

een breed publiek, namelijk alle Nederlanders. Leidende kernwaarden bij het realiseren van de missie 

en visie zijn: toegankelijk, integer, expert, uniek en met passie voor de wielersport.  

In het beleidsplan dat de KNWU voor de periode van 2012 - 2016 heeft vastgelegd staan de volgende 

vier pijlers centraal: 

1. Organisatie (KNWU):  professioneel en steunend 

2. Topsport:   succesvol sturen op resultaat 

3. Wedstrijdsport:  een volwaardig aanbod in alle disciplines 

4. Breedtesport:   thuisbasis voor de sportieve fietser 

Om de ondersteuning naar individuele leden, verenigingen, afdelingen en districten verder te 

verbeteren, zijn er een aantal doelen opgesteld. Hier komt uit naar voren dat er meer directe 

communicatie met verenigingen en individuele leden moet komen. Daarnaast wil de KNWU het merk 

KNWU nadrukkelijker profileren als de representant van de wielersport. Verder wil de KNWU meer 

zichtbaarheid en betrokkenheid bij bestaande, nieuwe en eigen evenementen en wordt 

kennisoverdracht van top- en breedtesport meer gestimuleerd.  

Wat betreft de topsport staat het thema ‘opleiden en opvangen’ centraal. De ambitie van KNWU 

Topsport is zich te ontwikkelen tot een leidend kenniscentrum van Topwielersport en 

Talentontwikkeling in Nederland. De KNWU wil een van de beste opleidende wielerbonden ter wereld 

zijn waarin een uitstekende opleidingscultuur wordt geboden in alle disciplines. Talenten krijgen de 

mogelijkheid om 24/7 opgeleid te worden tot topsporter, middels de reeds ingezette structuur waarbij 

de bondscoaches eindverantwoordelijk zijn voor de samenstelling, scouting en selectie van 

topsportselecties ondersteund door de talenttrainers. De RTC (Regionale Trainingscentra) spelen 

hierbij een grote rol.  

Wedstrijdsport vormt binnen de KNWU de brug tussen breedtesport en topsport. De KNWU stelt zich 

ten doel voor iedere wielersporter, met zijn/haar specifieke kwaliteiten en ambities, een volwaardig 

wedstrijdaanbod te realiseren in alle disciplines, zowel internationaal, als nationaal,  regionaal en bij 

de club. Tot slot richt de KNWU zich steeds nadrukkelijker op de belangrijke doelgroep ‘de sportieve 

fietser’. Deze sportieve fietser is te competitief om zichzelf als toerfietser te zien, te onervaren voor de 

wedstrijdsport, maar wel met een sterke behoefte aan een sportieve uitdaging en op zoek naar kennis 

van de wielersport. De KNWU wil haar kennis van top- en wedstrijdsport overdragen aan de sportieve 
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fietser zodat deze nog meer resultaat en plezier heeft in de sport en daarnaast evenementen 

aanbieden die exclusief en onderscheidend zijn.  

 

4.2 Beleidsvisie KNWU ten aanzien van het baanwielrennen 

Binnen de KNWU bestaat de ‘Commissie Baanwielrennen’. De commissie bestaat uit leden van de 

KNWU. Het doel van de commissie is nadrukkelijk vorm- en richting geven aan het beleid met 

betrekking tot het baanwielrennen. Daarnaast staat de coördinatie van de baankalender over de 

verschillende banen heen centraal, net als het overleg tussen de banen over diverse initiatieven.  

De doelstellingen ten aanzien van het baanwielrennen zijn:  

1. Op basis van goede informatie en inlichting aan o.a. ploegleiders en verenigingstrainers 

komen tot meer jonge sporters die de baanwielersport beoefenen.  

2. Het organiseren van meer baanwedstrijden en stimuleren van de deelname van meer 

Nederlandse deelnemers aan internationale wedstrijden.  

Stimulering door middel van kennismakingsactiviteiten en een aantrekkelijker activiteitenprogramma, 

waarbij op positieve wijze aandacht wordt besteed aan het baanwielrennen, blijven vooralsnog de 

kern van het stimuleringsbeleid voor het baanwielrennen. Verenigingen en districten zullen actief 

betrokken moeten worden bij een stimuleringsbeleid. Zij kunnen renners immers aansporen om ook 

eens op de baan te rijden. Sporttechnische districtscoördinatoren hebben o.a. de taak om de 

baanwielersport te stimuleren, door voor geïnteresseerden mogelijkheden te verzorgen om op te 

baan te kunnen fietsen. Daarnaast wil de KNWU, in samenwerking met NOC*NSF, het Nederlandse 

baantalent adequaat begeleiden. Er zijn reeds drie regiotrainers met een ondersteunende functie 

aangesteld op de wielerbanen van Alkmaar, Amsterdam en Apeldoorn. De supervisie ligt in handen 

van de baancoach. Met de nationale selecties zal de KNWU zo veel mogelijk deelnemen aan de UCI-

wereldbekerwedstrijden.  

De mogelijkheid tot deelname aan internationale toernooien in Nederland is van belang voor de 

inbedding van de baanwielersport in Nederland en daarbij ook voor de wedstrijdervaring van de 

baanwielrenners. Mits in Nederland een goed toegeruste baan beschikbaar blijft, wordt door de 

KNWU ingezet op het volgende wedstrijdprogramma: 

• WK    ca 1x per 8 jaar 

• EK     ca 1x per 4 jaar 

• GP      2x per jaar 

• Zesdaagse   1x per jaar 

• NK    1x per jaar 

• Interland (junioren) 1x per jaar 

Zolang Nederland beschikt over geschikte accommodaties kan met enige regelmaat een 

topevenement plaatsvinden. De KNWU heeft met betrekking tot internationale wedstrijden geen 

organiserende rol. Afspraken omtrent de organisatie worden direct tussen de UCI en de 

organiserende instantie gemaakt (gemeente, wielerbanen). De KNWU vervult hierbij een meer 

coördinerende rol, zoals o.a. het leveren van een bijdrage aan het initiëren van een 

organisatiestructuur die een dergelijk evenement moet gaan organiseren.  
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4.3 Piramide van de sport 

De verhouding van verschillende groepen binnen 

de wielersport valt in de delen in een piramide. 

Onderaan de piramide wordt begonnen met 

stimuleringsgroepen. Dit zijn jeugdgroepen die 

het leuk vinden om naast het wegwielrennen ook 

aan baanwielrennen te doen. Dit wordt gezien als 

een soort opstapgroep, maar dan al wel binnen 

de licentiehouders van de KNWU en dus met 

enige wielerervaring.  

Hiernaast worden opstapdagen en clinics 

georganiseerd, om kennis te maken met de baanwielersport. De instroom van renners begint 

vervolgens bij de Regionale TrainingsCentra (RTC’s), hierbij wordt meerdere keren per week getraind 

onder begeleiding van een (regionale) talentcoach. Dit zijn de talentgroepen, bestaande uit de beste 

baanwielrenners van de regio. Nederland kent nu nog drie RTC’s, namelijk Alkmaar, Amsterdam en 

Apeldoorn. Alkmaar en Amsterdam worden ook wel samengenomen tot RTC Noord-West. In de 

toekomst, 2017, zal Assen een vierde RTC worden. Wanneer de prestaties dermate goed zijn, gaan 

renners door naar de nationale talentgroep die traint op Papendal. Wanneer renners hier hun talent 

verder ontwikkelen en dit aantonen met goede resultaten, kunnen ze in aanmerking komen voor de 

topsportgroep van de bondscoach.  

 

4.4 Talentontwikkeling KNWU 

In de visie van de KNWU komt duidelijk naar voren dat met betrekking tot talentontwikkeling ‘veel, 

gevarieerd én vroeg beginnen’ belangrijk is. Sporters worden in verschillende leeftijdsklassen 

opgeleid tot volwaardige topsporters. Het uitgangspunt is: leren fietsen, leren trainen, leren presteren 

en oogsten. Het toegepaste beleid van de KNWU is het opleiden van talent en het opvangen van ex-

topsporters met gebruik van hun kennis met als uiteindelijke resultaat medailles.  

Doelstellingen met betrekking tot talentontwikkeling: 

• Complete opleiding vanaf talent ontdekken tot talent verzilveren 

• Multidisciplinair programma aanbieden in talentontwikkeling. Sporters worden vanaf 

gemiddeld twaalfjarige leeftijd opgeleid voor explosief of duur georiënteerde disciplines. 

Binnen deze disciplines kunnen sporters nog overstappen. 

• Complete multidisciplinaire basisopleiding bij de verenigingen met ondersteuning van de 

RTC’s (Regionale Trainingscentra) 

• Via de RTC doorstromen naar talentselecties van de bondscoaches. M.b.v. nationale 

talentcoaches verder opleiden tot topsporters in topsportselecties van de bond.  

Via bovenstaande doelstellingen bereikt de KNWU uiteindelijk haar einddoel: Het talent ontwikkelt 

zich tot een belastbare, zelfstandige, technisch vaardige topsporter.  

Belastbaar: in staat tot het volgen van een trainingsprogramma dat concurrerend is met dat van de 

beste atleten ter wereld. 
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Zelfstandig: intrinsiek gemotiveerd om het voorgaande trainingsprogramma uit te voeren. Planmatig. 

Technisch vaardig: opgeleid in technisch veeleisende disciplines. 

Volgens het LATD (Long Term Athlete Development, NOC*NSF) zouden jongeren tot 19 jaar ten 

minste twee disciplines moeten beoefenen. De KNWU stimuleert dit, door middel van de RTC’s en 

het faciliteren van regionale trainingen. De RTC’s zijn nog volop in ontwikkeling. Overigens zijn een 

aantal talentprogramma’s (Baansprint en –duur, MTB en BMX) de afgelopen jaren gecentraliseerd in 

een CTO, Centrum voor Topsport en Onderwijs. De beste talenten trainen hier samen met elkaar, zij 

volgen een fulltime programma onder leiding van een coach.  

 

4.5 Topsport KNWU 

Uit de visie van de KNWU omtrent topsport blijkt dat het bouwen van een structuur (organisatie, 

processen, mensen) die gericht is op het verzamelen, analyseren en praktisch vertalen van state-of-

the art (wielergerelateerde) kennis centraal staat. De KNWU wenst samen met de professionele 

wielerploegen het leidend kenniscentrum van talentontwikkeling en wielrennen op het hoogste niveau 

te zijn. Daarbij heeft de KNWU de wil om alles te ondersteunen, maar dan vooral proportioneel.  

De ambitie van de KNWU selectie baanwielrennen is de leden van de topsportselectie en de 

talentgroepen zodanig te ondersteunen, faciliteren en op te leiden om topprestaties te leveren op de 

Europese Kampioenschappen, Wereldkampioenschappen en Olympische Spelen.  
Het traject dat baansprinters en baanduurrenners hiervoor volgen begint al bij de RTC’s, op 

twaalfjarige leeftijd. Eerst is dat via een aandachtsgroep, later via een werkgroep. Wanneer renners in 

de werkgroep van het RTC zitten, behoren ze ook tot de aandachtsgroep van de nationale 

talentenselectie. De ontwikkeling wordt bijgehouden en kan eventueel leiden tot plaatsing in de 

nationale talentwerkgroep. Vervolgens blijft de renner zich ontwikkelen, ditmaal tot de fase topsport, 

waarbij indien de ontwikkeling succesvol verloopt, doorstroming naar de topsport werkgroep van de 

bondscoach sprint op het NTC plaats kan vinden.  Talenten kunnen afkomstig zijn van zowel 

wielerverenigingen als van andere sporten.  
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5. NOC*NSF 

5.1 Rapportage Sport 2014 

 

In opdracht van het ministerie van VWS werd de Rapportage Sport 2014 opgesteld. Enkele 

belangrijke conclusies:  

• Het aandeel Nederlanders dat wekelijks aan sport doet, is de afgelopen tien jaar licht 

gestegen (van 52% naar 56% in 2013). 

• Steeds vaker sporten mensen alleen of in zelf georganiseerde groepjes, tegelijkertijd is he 

lidmaatschap van sportverenigingen tot en met 2013 stabiel gebleven.  

• Het overgrote deel van de Nederlanders (87%) blijkt tevreden met het sport- en 

beweegaanbod in de buurt. Maar er is verschil tussen het oordeel vanuit wijken met een 

goede leefbaarheid en wijken waar dat minder is. In die laatste wijken wordt ook minder 

gesport. 

• Elf procent van de Nederlanders is maandelijks actief als sportvrijwilliger en 23 procent 

bezoekt sportwedstrijden of –evenementen. Dit aandeel neemt niet toe, maar ook niet af. 

• De overheidsbijdrage blijft van groot belang voor de sportsector. De overheid (rijk, provincies 

en gemeenten) gaf in 2012 netto ruim 1,2 miljard euro uit aan sport, waarvan het merendeel 

door gemeenten aan de exploitatie van sportaccommodaties werd besteed. Dit bedrag is 

stabiel sinds 2010.  

 

5.2 Topsportbeleid 

Het Nederlandse topsportbeleid heeft sinds de jaren negentig voornamelijk in het teken van het 

verbeteren van de collectieve omstandigheden voor alle A- en B-topsporters gestaan. Vele 

topsporters hebben hiervan in de afgelopen jaren geprofiteerd. Nederland presteert als land beter dan 

op basis van de belangrijkste bepalende factoren voor topsportsucces op nationaal niveau (bnp en 

bevolkingsomvang) mag worden verwacht. Geen enkel land presteert beter op de Olympische zomer- 

en winterspelen dan op basis van de investeringen in topsport mag worden verwacht. 

Tijdens de afgelopen Olympische en Paralympische Spelen in Londen en Sotstji heeft het 

Nederlandse topsportklimaat veel aandacht gekregen. Dit topsportklimaat is de laatste jaren 

geoptimaliseerd, maar vereist continue aanscherping vanwege de harde internationale competitie 

waarin Nederland zich verwikkeld ziet. Het niveau neemt wereldwijd toe, de top wordt breder en de 

Nederlanders moeten vechten voor hun medailles. Onder andere de mogelijkheden die de 

Nederlandse sportsector, de rijksoverheid en de vele sponsoren topsporters bieden, leiden tot de 

successen van de topsporters: ze worden continu omringd door een begeleidingsteam en worden 

voorzien van state-of-the-art faciliteiten. Het doel van het Nederlandse topsportbeleid is om deze 

optimale mogelijkheden te bieden en zo effectief mogelijk te (laten) benutten (Rapportage Sport, 

2014). NOC*NSF en de Nederlandse sportbonden hebben in 2012 gekozen voor meer specifieke 

focus op bepaalde sporten. Dit gebeurt in veel andere landen al langer, door te focussen op een 

beperkt aantal sporten proberen deze landen hun succes in topsport te vergoten. In Nederland 

betekent dit dat sinds 2012 beschikbare financiële middelen gerichter worden verdeeld over 

structureel presterende programma’s om de kans op topsportsucces te optimaliseren. Het is echter 

de vraag of deze benadering ook daadwerkelijk succesvol is voor het Nederlandse topsportklimaat, 

dat zal in de toekomst duidelijk moeten worden.  
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5.3 NOC*NSF en Baanwielrennen 

De ambitie van NOC*NSF luidt als volgt: “Ons land op een plaats bij de eerste tien landen van de 

internationale sportwereld”. Om deze ambitie te kunnen verwezenlijken, is het beleid van NOC*NSF 

gericht op optimale omstandigheden voor topsporters en topsportcoaches. Voor wat betreft de 

baanwielersport ondersteunt NOC*NSF alleen de baanonderdelen die olympisch zijn (Individuele 

sprint 200m, Teamsprint, Keirin, Ploegenachtervolging, Omnium). Het is hierdoor financieel niet 

haalbaar voor de Nederlandse baanselectie om ook bij wereldbekers en wereldkampioenschappen 

deel te nemen aan de puntenkoers en koppelkoers. Er moeten keuzes worden gemaakt op welke 

onderdelen de selectie de meeste kans maakt op medailles. Alleen wanneer er ruimte is t.o.v. het 

omnium en de ploegenachtervolging, kan er in sommige gevallen worden deelgenomen aan zo’n 

onderdeel vanuit de selectie voor het omnium of de ploegenachtervolging.  

In principe beschikt de KNWU het beste over de kennis op welke wijze het budget (ontvangen van 

NOC*NSF) het beste kan worden ingezet. Toch kan de KNWU niet volledig zelf beslissen hoe dit 

budget wordt verdeeld. In bepaalde mate gebeurt dit wel, echter wordt dit ‘vrij te besteden budget’ 

vaak ingezet om wedstrijden in verre landen te kunnen ondersteunen, aangezien dit vaak extra hoge 

kosten met zich meebrengt.  

  Het NOC*NSF staat uitermate positief tegenover het baanwielrennen, dit heeft voornamelijk 

te maken met het relatief hoge aantal medailles dat er op dit discipline te behalen valt tijdens de 

Olympische Spelen. De mate van aandacht van media is overigens afhankelijk van de locatie van de 

Spelen, zo was deze aandacht in Londen (2010) groot, mede gezien de populariteit van de 

baanwielersport in Groot-Brittannië en het feit dat het een hoofdprogramma was. In Rio de Janeiro 

(2016) zal dit wellicht minder zijn, aangezien het baanwielrennen iets minder populair is in Brazilië. Bij 

de Spelen in Tokio (2020) zal dat echter weer anders zijn, de baansport kent daar een grote 

populariteit en zal zeer waarschijnlijk weer prominenter op het programma komen te staan. Hoe de 

verdere ontwikkeling van de baanwielersport eruit zal komen te zien na de Spelen in 2020, is nog niet 

duidelijk. Vanuit de KNWU zal hier echter veel aandacht voor zijn.  
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6. Beleidsontwikkeling 

 

6.1 Baanwielrennen binnen de KNWU 

Lokale of regionale initiatieven van enkele personen binnen verenigingen vormen de factoren waar 

het baanwielrennen sterk afhankelijk van blijft. Wanneer het ontbreekt aan dergelijke stimulerende, 

motiverende personen, dan is dat nadelig voor de mate van interesse voor de baanwielersport. Van 

deze situatie is sprake bij een groot aantal verenigingen. Daarnaast wordt het baanwielrennen door 

trainers en coaches van verenigingen vaak niet als een volwaardig discipline gezien, dit als gevolg 

van een gebrek aan kennis. De voordelen van het trainen op de baan voor de wegwielersport worden 

hierbij niet onderkend. Veel KNWU-leden blijven hierdoor onbekend met de baanwielersport.  

Echter blijkt wel dat wanneer leden en trainers van verenigingen toch in aanraking komen met het 

baanwielrennen, bijvoorbeeld via kennismakingsmomenten zoals baanclinics of de nationale 

baandagen, er over het algemeen veel enthousiasme omtrent de baanwielersport bestaat. 

 

De KNWU neemt een stimulerende en activerende rol op zich om onder de eigen leden de 

bekendheid van, en het animo voor het baanwielrennen te bevorderen. Het is daarbij van belang om 

de interesse van de clubtrainers te vergroten, waarbij aandacht wordt geschonken aan zowel het 

baanwielrennen als discipline op zich, als aan het belang van het baanwielrennen voor de algemene 

ontwikkeling van wielrenners. Daarnaast zal binnen de baanwielersport professionalisering moeten 

worden doorgevoerd, waarbij de volgende structuur gehanteerd wordt: 

• Nationaal: twee bondscoaches die zich bezighouden met nationale selecties en 

topsportgroepen, een bondscoach voor de sprintgroep en een voor de duurgroep. Daarnaast 

nog twee coaches die zich bezighouden met de twee talentgroepen, sprint en duur.  

• Regionaal: talentherkenning en -ontwikkeling gebeurt via RTC’s (Regionale TrainingsCentra) 

onder leiding van een talentcoach. Daarnaast kennen de wielerbanen nog eigen trainers. 

• Clubniveau: clubtrainer die naast het wegwielrennen ook het baanwielrennen in het 

trainingsprogramma integreert 

• Stimulering baanwielrennen: naast de selecties en verenigingsleden moeten 

er  mogelijkheden worden gecreëerd voor geïnteresseerden om met het baanwielrennen in 

aanraking te komen.  

Binnen deze structuur bestaan doorstroommogelijkheden, via de club naar het RTC en uiteindelijk via 

de talentgroep naar de nationale selectie. Het doel van deze structuur is om meer volume te 

realiseren waardoor de top uiteindelijk sterker wordt. Door de beperkte middelen ligt de aandacht 

momenteel voornamelijk bij de top.  

 

 

6.2 Baanwielrennen in de markt 

De bekendheid van het baanwielrennen is beperkt, buiten de ‘wielerwereld’ is er maar weinig 

interesse en aandacht voor, of weet van, de ontwikkelingen en prestaties binnen de baanwielersport. 

Ondanks dat er in zekere mate al sprake van is, zal er gestreefd moeten worden naar een grotere 

bekendheid van de baanwielersport bij een breder publiek. Dit is mogelijk op zowel actief als passief 

niveau, wat het maatschappelijke draagvlak voor het baanwielrennen kan vergroten. Hierbij spelen 
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verschillende (doel)groepen een rol. Nieuwe aanwas kan worden verkregen uit talentvolle 

jeugdgroepen, maar ook vanuit clinics en opstapdagen, oftewel de kennismakingsmomenten met het 

baanwielrennen. Daarnaast is dit waar de winst zit voor de exploitant: het verkopen van uren aan 

clinics en dergelijken. Er worden momenteel regelmatig dergelijke activiteiten georganiseerd, maar 

het lijkt nog niet enorm vruchten af te werpen. Dit heeft indirect te maken met de topsport binnen het 

baanwielrennen, hier moet namelijk meer mee gedaan worden. Bekendheid en enthousiasme 

ontstaan wanneer er grote namen aanwezig zijn, wanneer er grote evenementen zijn. Een evenement 

als een Wereldkampioenschap leidt tot meer interesse en aandacht voor de baanwielersport, maar er 

wordt hiervan niet geprofiteerd wanneer hier te weinig navolging op zit, zoals momenteel het geval is. 

Grote evenementen en grote namen zijn nodig om nieuwe aanwas en interesse van niet-

wielersporters te creëren. De terugkeer van Theo Bos op de baan tijdens de afgelopen NK 

Baanwielrennen in Sportpaleis Alkmaar illustreert dit: er was duidelijk meer publiek aanwezig en 

daarnaast was de aandacht van de media groot. Een grote naam als Theo Bos zorgt voor aandacht 

van zowel wielersporters en -liefhebbers, als van niet-wielrenners, niet-baanrenners en niet 

onbelangrijk, van de media. Evenementen en ‘grote namen’ zouden meer ingezet kunnen worden om 

meer (media)aandacht, interesse en nieuwe aanwas te creëren.  

 

6.3 De toegevoegde waarde van een wielerbaan 

De huisvesting van een wielerbaanaccommodatie kan op meerdere punten van toegevoegde waarde 

zijn voor de betreffende gemeente en de regio. Gemeenten of regio’s kunnen zich hiermee 

onderscheiden en op de kaart zetten. Er bestaan relatief weinig wielerbanen, dus wanneer een 

gemeente de beschikking heeft over een wielerbaan is dit uniek en van grote waarde voor het 

onderscheidend vermogen van de gemeente ten opzichte van andere gemeenten. De gemeente zet 

zich zo goed op de kaart, (baan)wielersporters weten de gemeente te vinden, zowel op nationaal als 

internationaal niveau. Er kunnen op wedstrijdevenementen op zowel nationaal als internationaal 

niveau worden georganiseerd op de wielerbaan, al is dit gedeeltelijk afhankelijk van de status van de 

baan. Dankzij wedstrijdevenementen op internationaal niveau kan er ook buitenlands publiek 

kennismaken met de baan en vooral ook de naaste omgeving hiervan.  

  Een wielerbaanaccommodatie kan ook voor de plaatselijke bevolking van belang zijn, zo kan 

een wielerbaan bijvoorbeeld een belangrijke rol spelen bij het leren fietsen van de jeugd en kan het 

geïntegreerd worden met schoollessen lichamelijke opvoeding. Door huurfietsen en ‘strippenkaarten’ 

aan te bieden, wat bij de meeste wielerbanen al het geval is, kunnen ook niet-wielrenners 

kennismaken met de baanwielersport. Een wielerbaan wordt hierdoor toegankelijk, ook voor 

bijvoorbeeld schaatsers die van de baan gebruik willen maken om te trainen. 

Naast het organiseren van baanwielerevenementen kan een wielerbaanaccommodatie ook prima 

fungeren als locatie voor andere typen evenementen. De locatie van een wielerbaan kan breed 

ingezet worden, zo kan bijvoorbeeld sport, business en entertainment op dezelfde locatie 

gecombineerd worden. Evenementen die hier plaatsvinden kunnen dan variëren van een Interland of 

EK Baanwielrennen, tot een congres- of concertzaal. Essentieel hiervoor is het aantrekken van de 

juiste exploitant, die precies weet hoe de accommodatie optimaal te kunnen benutten.  

  De wielerbaanaccommodatie kan een rol spelen bij het vormgeven van het (sportieve) imago 

van een gemeente. Omgekeerd kan de gemeente, middels  het bijdragen aan de realisatie en 

exploitatie van de wielerbaan, een bijdrage leveren die de (top)sport ten goede zal komen.  

 

 

 



Beleidsplan Wielerbanen 2016 

 

Versie 2016-april 23 

 

7. Aandachtspunten & Aanbevelingen 

 

7.1 Beleid baanwielrennen 

 

Zoals eerder toegelicht, bestaat er in Nederland nog altijd een bepaalde sfeer waarin het 

wegwielrennen leidend is en het baanwielrennen in de meeste gevallen slechts een aanvulling, 

daarbij de sprintgroep buiten beschouwing latend. Deze cultuur, met dit conservatieve 

gedachtengoed, is nog te veel aanwezig. Het is taak voor onder meer de KNWU om wielrennend 

Nederland in te lichten dat het belangrijk is dat wielersporters zich als individu moeten gaan 

ontwikkelen. Het individu staat voorop: wat vindt een individu leuk en waar is hij/zij goed in? 

Verenigingen denken tegenwoordig nog te vaak vanuit het eigen belang, in plaats van dat de renner 

als uitgangspunt wordt genomen. Verenigingen zouden zich moeten afvragen op welke manier 

iemand het beste naar de top begeleid kan worden. Het combineren van meerdere wielerdisciplines 

kan hiertoe bijdragen. Zo leren baanrenners goed te sturen en in een peloton te rijden, bovendien 

kennen baanrenners een sterke ontwikkeling wat betreft de mate van controle over hun fiets. Diverse 

ontwikkelingen die weer kunnen bijdragen aan de prestaties van renners in het wegwielrennen. Dit is 

slechts een voorbeeld van de manier waarop het beoefenen van meerdere disciplines kan bijdragen 

aan de ontwikkeling van een wielersporter. De KNWU kan eraan bijdragen om deze benadering uit te 

dragen, door via de districten en vervolgend verenigingen over te brengen.  

 

 

7.2 Aanstellen combinatiefunctionarissen? 

Binnen de KNWU bestaat de wens om vanaf 2017 bij iedere overdekte wielerbaan een coördinerend 

persoon, zoals bijvoorbeeld een combinatiefunctionaris, aan te stellen. Kerntaken van deze persoon 

zijn onder meer het fungeren als regionale talentcoach en de coördinatie van de activiteiten, 

bijvoorbeeld scholenprojecten of georganiseerde trainingen en clinics, omtrent de betreffende 

wielerbaan. Deze persoon fungeert als het centrale punt waarbij men terecht kan voor wat betreft 

zaken omtrent de specifieke wielerbaan. Dit creëert meer overzicht en neemt verenigingen wat werk 

uit handen. Op dit moment gebeurt het verschillend per baan, het gebeurt via een vereniging of 

parttime. Wanneer bij alle vier de banen op dezelfde manier te werk zal worden gegaan, resulteert dit 

in meer structuur en een beter overzicht van het baanwielrennen in Nederland, bovendien wordt dan 

aan alle renners en geïnteresseerden dezelfde mogelijkheden geboden. Ook voor wedstrijdrenners 

zou dit een verbetering zijn, aangezien wedstrijdcompetities op deze manier eenduidiger kunnen 

worden georganiseerd. Er zal minder concurrentie (nodig) zijn voor wielerbanen en verenigingen, als 

het gaat om wie welke wedstrijden organiseert. De verantwoordelijkheden komen immers bij de 

coördinerend persoon vanuit de KNWU te liggen. Het oorspronkelijke doel van de KNWU, talent 

ontwikkelen en opleiden, komt zo weer meer centraal te staan.  

Er moet zorgvuldig nagedacht worden over de exacte invulling van een dergelijke functie. 

 

7.3 Beleid sprintgroep 

 

Momenteel wordt er sprinttalent via meerdere wegen opgespoord, bijvoorbeeld vanuit RTC’s of het 

BXM. De Baancommissie zou graag eens brainstormen over wel gedachtengoed er bestaat wat 

betreft het vinden van nieuw talent. Hoe wordt die goede renner, dat supertalent gevonden? 

Tegenwoordig gebeurt dat relatief veel vanuit het BMX, veel talenten combineren de twee disciplines 
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of stappen zelfs volledig over naar de baansprint. Nieuw talent opsporen zou bijvoorbeeld ook meer in 

samenwerking met scholen kunnen gebeuren, het is wellicht goed te combineren met 

schoolkampioenschappen, opstapdagen of clinics. Een test op een Wattbike kan hiertoe bijdragen. 

Daarnaast is het verstandig om eens met andere bonden in overleg te gaan. De kans is groot dat de 

schaatsbond met soortgelijke gevallen te maken heeft, gezien er ook binnen de schaatssport een 

onderscheid bestaat tussen duurschaatsers en sprinters. Het opsporen van jong talent kan in 

samenwerking met meerdere sportbonden plaatsvinden.  

 

7.4 Overleg wielerbanen in Nederland 

We hebben in Nederland te maken met nu drie, straks vier, verschillende typen wielerbanen. 

Apeldoorn is relatief nieuw en kent een A-status. De baan in Apeldoorn heeft gekozen voor een 

aanpak die zich tot dusver goed uitbetaalt. Libema is destijds aangesteld als exploitant en daarnaast 

is AR&TV De Adelaar de aan de wielerbaan gelieerde vereniging. Hiernaast is er de groep ‘Vrienden 

van de Adelaar’ opgericht, waarbij leden verschillende voordelen krijgen op voorwaarde dat zij iets 

terug doen. Dit leidt tot voldoende vrijwilligers bij het organiseren van wedstrijden e.d. Op diverse 

niveaus kan de wielerbaan in Apeldoorn hierdoor veel organiseren, elk niveau kan zo bereikt worden: 

van beginner tot professioneel baanrenner. De aanpak van de wielerbaan in Apeldoorn kan worden 

beschouwd als een voorbeeld. De Nederlandse wielerbanen kunnen ‘leren’ van elkaar, met als doel 

dat elke baan beter gaat draaien.  

  Niet elke baan heeft dezelfde mogelijkheden. Wanneer alle banen met elkaar in overleg gaan, 

kan worden besproken hoe alle te organiseren evenementen kunnen worden onderverdeeld. Zo kan 

elke baan een aantal evenementen organiseren op een manier die passend is bij de capaciteit van de 

betreffende baan. Wanneer gedeeltelijk samengewerkt wordt, valt de concurrentie grotendeels weg. 

Door de handen ineen te slaan en samen te gaan werken, kunnen de wielerbanen elkaar 

ondersteunen met het hoofd boven water te houden en de Nederlandse wielerliefhebbers blijven 

voorzien in de mogelijkheid om de baanwielersport op alle niveaus te beoefenen.  

Het advies hierbij aan de verschillende wielerbanen en/of gemeenten is om eens samen te komen en 

na te denken over de manier waarop eventueel samengewerkt zou kunnen worden.  
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