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Samenvatting 
 
 
Het wielerplan Brabant betreft een van de zeven kernsportplannen die als onderlegger dienen voor het 
provinciaal beleid 'Sportplan Brabant 2016'. Het kernsportplan is in opdracht van de provincie Noord-Brabant 
opgesteld door Sportservice Noord-Brabant / Olympisch Netwerk Brabant, in samenwerking met de betrokken 
stakeholders, zoals de KNWU, betrokken verenigingen en gemeenten. Doel van dit plan is enerzijds een ‘foto’ 
van de huidige situatie rond het Brabantse wielrennen te schetsen (denk aan statistieken en sterkten, zwakten, 
kansen, bedreigingen) en anderzijds de investeringsbehoefte te schetsen (bijvoorbeeld: ligt de focus op 
ondersteuning van topevenementen of eerder op de realisatie van een topaccommodatie?). Met nadruk 
stellen wij dat de kernsportplannen een momentopname zijn, voortkomend uit de sportsector zelf, en niet (per 
se) de visie van Gedeputeerde Staten weergeven.  

 
Algemeen 
Wielrennen heeft een rijke historie in Brabant. De provincie heeft ook een veelheid aan wielerhelden 
voortgebracht, zoals Adrie van der Poel, Leontien van Moorsel, Marianne Vos en Lars Boom. Brabant telt circa 
40 verenigingen met ruim 3.200 leden met een licentie van de Koninklijke Nederlandse Wielren Unie. 
Daarnaast kent Brabant een grote hoeveelheid recreatieve wielrenners zonder licentie. Het aantal leden van de 
KNWU in Brabant is relatief hoog (27%). Deze zijn verdeeld over de zeven verschillende disciplines die onder de 
wielersport vallen; wegwielrennen, baanwielrennen, veldrijden, mountainbiken, fietscross (bmx), aangepast 
wielrennen en kunstwielrijden. Dat Brabant een echte wielerprovincie is blijkt ook uit het feit dat jaarlijks het 
landelijke Wielergala in de gemeente ’s-Hertogenbosch plaatsvindt. 
 
Bijzondere breedte- en gehandicaptensport 
In 2005 is de KNWU gestart met het integreren van het aangepast wielrennen binnen de reguliere wielersport. 
Het aangepast wielrennen kent 4 hoofddisciplines: tandem, handbike,  cycling en tri-cycling. In Brabant 
beschikken nog niet veel verenigingen over aanbod en kader voor aangepast wielrennen. Het ontbreken van 
een wielerbaan speelt daarbij een rol. 
 
Talentontwikkeling 
Vanuit de Brabantse wielersport is er behoefte aan twee regionale talentencentra (RTC’s) in Brabant, in West-
Brabant en in Zuid-Oost Brabant. De KNWU wil plannen hiervoor ondersteunen door deze centra ook officieel 
als zodanig aan te wijzen (mits voldaan wordt aan de officiële accreditatiecriteria). Een koppeling met de 
realisatie van toptrainingsaccommodaties ligt voor de hand. 
 
Accommodaties 
Voor topsportevenementen binnen het wegwielrennen en het veldrijden zijn geen topwedstrijdaccommodaties 
nodig; deze vinden plaats op de openbare weg en in het buitengebied. Brabant heeft een aantal zeer geschikte 
parcoursen voor het veldrijden in Woensdrecht en Sint Michielsgestel. Brabant heeft geen 
topwedstrijdaccommodaties voor het baanwielrennen. Vanuit de KNWU is er vooralsnog geen behoefte of 
ambitie om een dergelijke accommodatie te realiseren. Landelijk zijn er al voldoende mogelijkheden aanwezig 
(Alkmaar en Apeldoorn). Vanuit de Brabantse wielersport is er met name behoefte aan een indoor 
toptrainingsaccommodatie, waar zowel baanwielrenners als wegwielrenners en veldrijders gebruik van kunnen 
maken. Ook voor de discipline BMX is er behoefte aan een toptrainingsaccommodatie. Gekoppeld aan de 
trainingsaccommodaties bestaat de wens om Brabant ook te voorzien van meer fieldlab-faciliteiten voor de 
wielersport. Nu heeft Brabant reeds in het Cycling High Performance Centre van het Maxima Medisch Centrum 
in Veldhoven een expertise centrum op het gebied van wielrennen. 
 
Evenementen 
Het aantal topsportevenementen voor wielrennen is in Brabant aanzienlijk. Jaarlijks vindt hier een wedstrijd 
voor de Wereldbeker Veldrijden plaats (Woensdrecht, Sint Michielsgestel). In januari 2012 organiseert 
Huijbergen daarnaast het NK Veldrijden. Voor het WK Veldrijden in 2015 is door Woensdrecht een bid 
uitgebracht. Voor het wegwielrennen zijn de Eneco Tour en de Holland Ladies Tour de belangrijkste 
internationale wielerrondes die (gedeeltelijk) in Brabant worden verreden. Daarnaast organiseert Brabant een 
aantal wielercriteria in de weken na de Tour de France. Nieuw op de internationale wielerkalender is de 
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tweedaagse wielerklassieker Rotterdam-Antwerpen-Rotterdam. De route van deze klassieker ligt deels in 
Brabant. Brabant komt voor de organisatie van Europese of Wereldkampioenschappen op de weg minder snel 
in aanmerking, omdat het landschap daar te vlak voor is. Voor de KNWU is de provincie Limburg hier steeds de 
eerste optie. 
 
Kansen voor de toekomst.... 
In relatie tot het Sportplan Brabant  blijkt, dat voor het naar een hoger niveau tillen van de wielrensport in 
Brabant aandacht dient uit te gaan naar een scenario waarbij de gehandicaptensport de aandacht krijgt die het 
verdient, de Provincie kan beschikken over toptrainingsaccommodaties op het gebied van baanwielrennen en 
fietscross, en topwielerevenementen (1.1 en 2.1 UCI wielerkalender)  voor een deel gegarandeerd zullen 
blijven van hun voortbestaan in Brabant. 
 
Voorwaarde is dat binnen de realisatie van deze toptrainingsaccommodaties (met eventuele RTC functies voor 
de verschillende disciplines) samenwerking plaatsvindt tussen verschillende nieuwe initiatieven en bestaande 
verenigingen met een sterke opleidingsstructuur. Professionele en structurele talentontwikkeling kan binnen 
Oost en West Brabant in twee centra geborgd worden. Echter, de realisatie van allerlei verschillende 
initiatieven kan een gevaar vormen voor een structurele en professionele opleiding van talenten door het 
veroorzaken van versnippering. 
 
Het is verder aan te raden dat de Provincie Noord-Brabant afstemming zoekt en nauw samen gaat werken met 
de omliggende provincies Limburg en Zeeland, die ook de wielersport als speerpunt in hun beleid hebben 
benoemd.  
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 Inleiding 
 
 
De Provincie Noord-Brabant heeft met de vaststelling van het  'Sportplan Brabant 2016' de ambitie 
uitgesproken om Brabant via de sport op Olympisch niveau te brengen, en zo bij te dragen aan een gezonde 
samenleving met een uitstekend vestigingsklimaat. Kwaliteit van de leefomgeving is immers een 
doorslaggevende factor om burgers, bedrijven en talenten aan de regio te binden. Topvoorzieningen op het 
gebied van sport zijn hierbij een onderscheidend criterium. In dit kader heeft de Provincie Noord-Brabant 7 
kernsporten benoemd, waarbinnen een vruchtbaar (top)sportklimaat gerealiseerd dient te worden en waarin 
(top)sporters optimaal kunnen presteren. Wielrennen behoort tot één van de zeven kernsporten die een 
belangrijke bijdrage leveren  aan deze ambitie.  
 
Doel van het kernsportplan Wielrennen 
Het kernsportplan Wielrennen wat voor u ligt is tot stand gekomen na gesprekken met de KNWU, gemeenten 
Sportservice Noord-Brabant (SSNB), het Olympisch Netwerk Brabant (ONB), verenigingen, Olympisch Vuur 
(NOC*NSF) en andere betrokkenen. Het kernsportplan Wielrennen moet de provincie inzicht geven in de 
huidige situatie van de wielersport in Brabant en scenario’s schetsen welke mogelijkheden en kansen er binnen 
Brabant aanwezig zijn om de wielersport naar een hoger niveau te brengen.                                                                                                                 
De taak voor de provincie ligt vooral op de bovengemeentelijke, regionale aspecten van de sport, zoals 
topsport, talentontwikkeling en gehandicaptensport. Dit kernsportplan Wielrennen schetst een beeld van de 
wielersport in Brabant in het algemeen, maar zoomt vervolgens specifiek in op de vier sporen binnen het 
'Sportplan Brabant 2016', te weten: 
• Talentontwikkeling 
• Evenementen 
• Accommodaties 
• Gehandicaptensport 
 
In hoofdstuk 1 wordt eerst een algemeen overzicht gegeven van de wielersport in Brabant ten op zichte van de 
landelijke situatie. Hoofdstuk 2 gaat vervolgens in op de vier sporen binnen het wielrennen in Brabant; 
talentontwikkeling, evenementen, accommodaties en gehandicaptensport. Bij elke spoor zal een SWOT analyse 
een kort overzicht bieden wat de sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van dit spoor binnen Brabant zijn, 
en worden er een aantal investeringskansen benoemd voor de Provincie. Ter afsluiting zullen op basis van de 
bevindingen in hoofdstuk 2 een aantal scenario’s gepresenteerd worden, die de toekomstige ontwikkelingen en 
mogelijke beleidskeuzes van de provincie binnen de wielersport weergeven. De realisatie van deze 
ontwikkelingen zal bijdragen aan de optimalisering van de sportinfrastructuur in Brabant.  
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1 Brabant Wielerland 
 
 
1.1 Brabant de Wielerprovincie van Nederland 
 
Wielrennen heeft in Brabant een rijke historie. De wielerbeleving in de provincie is groot en kent naast een 
veelheid aan wielerhelden ook een groot aantal wedstrijden. Brabant is binnen de Koninklijke Nederlandse 
Wielren Unie ook de provincie met de meeste licentiehouders. De KNWU is de overkoepelende bond voor de 
wielersport en is opgericht in 1928. Binnen de KNWU onderscheidt men zeven verschillende disciplines, die 
onder de wielersport vallen; wegwielrennen, baanwielrennen, veldrijden, mountainbiken, fietscross (bmx), 
aangepast wielrennen en kunstwielrijden. Onder de KNWU vallen  200 verenigingen en 150 stichtingen, die 
ongeveer 28.000 leden vertegenwoordigen waarvan circa 12.000 licentiehouders. Daarnaast kent Nederland 
buiten de georganiseerde wedstrijdsport een grote hoeveelheid aan liefhebbers en actieve beoefenaren. 
Wielrennen is na zwemmen en fitness de derde meest beoefende sport in Nederland. 
 
Wielrennen is een sport die op verschillende manieren wordt beoefend; individueel, in verenigingsverband of 
bijvoorbeeld in groepen. Het aantal wielrenners dat buiten wielerverenigingen om sport is groot. Een kans die 
tot op heden nog niet echt benut is. De KNWU wil graag een brug slaan tussen deze grote groep ongebonden 
wielerliefhebbers en de faciliteiten, ervaring en accommodatie van de wedstrijdsport in Nederland 
(meerjarenplan 2008, beleidsplan 2012-2016, KNWU). 
 
Wielrennen is niet alleen in Nederland in het algemeen, maar zeker ook in Brabant een van de weinige 
groeisporten. Een groot aantal potentiële leden zit in Brabant. Het Brabants aandeel in de wielersport is relatief 
hoog. Uitgaande van het feit dat Brabant 14% van Nederland bestrijkt op basis van bevolkingsaandeel, is een 
aandeel van 27% van leden binnen het wielrennen in wielerverenigingen in Brabant relatief hoog (jaarverslag 
2010, KNWU). 
 
De georganiseerde wielersport in Nederland is door de KNWU opgedeeld in acht districten. Brabant is verdeeld 
in Regio Zuid-Oost en Regio Zuid-West (inclusief Zeeland). Onderstaande tabel geeft inzicht in de verhoudingen 
van aantal leden, verenigingen en stichtingen in Brabant ten opzichte van het landelijke aantal. Het aantal 
leden bestaat uit het aantal licentiehouders, die ingeschreven staan bij de KNWU (inclusief kader). 
 

Absolute aantallen (2010)  
Nederland Brabant 

 Aandeel (%) 

Licentiehouders 13.223 3.263 27% 
Verenigingen 205 40 19% 
Stichtingen 150 60 (incl.  Zeeland) 40% 
Tabel 1 Aantal leden en verenigingen 
  Bron: jaarverslag 2010, KNWU 

 
De groei van de wielersport in Brabant ten opzichte van Nederland laat zich in de onderstaande tabel zien: 
 

 Landelijk (2010) Landelijk (2007) Brabant (2010) Brabant + Zeeland 
(2007)  

Licentiehouders 13.223 11.669 3.263 2.098 
Verenigingen 205 188 40 35 
Stichtingen 150 135 60 (incl. Zeeland) 54 

Tabel 2 Groei aantal leden, verenigingen en districten  
 Bron: jaarverslag 2010, KNWU 

 
De kwaliteit en potentie van wielrennen in Brabant wordt in eerste instantie zichtbaar door de (h)erkenning 
van de twee districten  verspreid over Brabant; Regio Zuid-Oost en Regio Zuid-West. Deze districten  zorgen 
voor verdere versterking en professionalisering van de wielersport in Brabant. De grote wielerverenigingen 
binnen deze regio’s zijn de grootste leveranciers van leden binnen de KNWU. Ook kunnen deze sterke 
verenigingen aangewezen worden als kartrekker bij het inrichten van Regionale Training Centra (RTC's) in de 
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betreffende regio, niet alleen op basis van grootte, maar tevens op basis van kader en professionaliteit. De 
Unique Selling Points per Regio zijn hieronder uitgelicht: 
 
 
Regio Zuid-Oost 
Algemeen 
Regio Zuid-Oost kent 27 verenigingen op het gebied van wegwielrennen, mountainbiken en fietscross. Op het 
gebied van wegwielrennen en veldrijden zijn er drie grote verenigingen rondom Eindhoven gesitueerd; TWC de 
Kempen uit Valkenswaard, WV Schijndel en RTC Buitenlust uit Helmond. De vierde grote vereniging uit deze 
regio komt uit Tilburg; TWC Pijnenburg. Deze verenigingen worden gekenmerkt door groot aantal jeugdleden, 
een goede doorstroom, sterk professioneel kader en/of een eigen clubparcours.  
 
Sterke verenigingen Wegwielrennen/Veldrijden (aangewezen door de KNWU): 
 
Vereniging   Jeugd  Nieuwelingen  Junioren  Basisleden 
1. TWC de Kempen  29  5   7  178 
2. WV. Schijndel   26  12   13  174 
3. RTC Buitenlust   43  9   2  160 
4. TWC Snelle Wiel    27  12   5  138 
5. TWC Pijnenburg  45  11   10  120 
 
Met betrekking tot fietscross en mountainbike zijn er in deze regio drie sterke verenigingen aan te wijzen; 
F.M.C. The Woopers uit Berlicum, FCC Wheels uit Veghel en FCC Lion d'Or uit Valkenswaard.  Alledrie de 
verenigingen hebben een groot aantal jeugdleden in hun bestand staan. Daarnaast is FCC Lion d'Or een 
organisatorisch sterke vereniging. 
 
Sterke verenigingen Fietscross/Mountainbike (aangewezen door de KNWU): 
 
Vereniging   Jeugd  Nieuwelingen  Junioren  Basisleden 
1. FCC Lion d'Or   25  2   4  125 
2. FCC Wheels   25  3   3  116 
3. FMC The Woopers  13  2   4  200 
 
Topsport/talentontwikkeling 
De Regio Zuid-Oost heeft al jaren een vooraanstaande rol in het aanleveren van toptalenten aan nationale 
selecties en kampioenschappen. Vanwege de nabijheid van een aantal grote verenigingen rondom Eindhoven 
en de aanwezigheid van een CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) heeft de KNWU de plannen van 
Eindhoven in 2010 geaccrediteerd als Regionaal Trainingscentrum. Echter, op dit moment ziet de KNWU 
Eindhoven niet meer als een officieel gecertificeerd RTC. Voornamelijk omdat er geen fulltime trainer in dienst 
is. 
 
Onderwijs 
Eindhoven beschikt met het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs), de aanwezigheid van een LOOT-school 
(Sint  Joris College) en een loket van het Olympisch Netwerk Brabant over een goede samenwerking met het 
onderwijs.   
 
Evenementen 
Binnen de regio Zuid-Oost worden jaarlijks  verschillende grote wielerwedstrijden gehouden. Enkele bekende; 
Ster ZLM Tour, Veldrit in Sint Michielsgestel, wielercriterium Stiphout  en wielercriterium Boxmeer. Daarnaast 
zijn er vaak aankomsten van de Ronde van Nederland voor zowel dames als mannen in deze regio. 
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Regio Zuid-West 
Algemeen 
West-Brabant ligt ten grondslag aan de wielersport en haar populariteit in Nederland. Renners als onder 
andere Wim van Est, Rini Wagtmans en Rene Pijnen hebben hieraan bijgedragen. Binnen de regio zijn er 
momenteel 10 verenigingen aangesloten bij de KNWU. Kartrekkers binnen deze regio zijn de verenigingen De 
Jonge Renner uit Oosterhout, RSC de Zuidwesthoek uit Bergen op Zoom en Willibrord Wil Vooruit uit Sint 
Willibrord. 
 
Sterke verenigingen Wegwielrennen/Veldrijden (aangewezen door de KNWU): 
 
Vereniging   Jeugd  Nieuwelingen  Junioren  Basisleden 
1. De Jonge Renner  37  19   21  190 
2. RSC De Zuidwesthoek  34  20   3  139 
3. Willibrord Wil Vooruit    28  12   18  102 
 
Met betrekking tot Fietscross en Mountainbike is er  in West Brabant slechts één vereniging; FCC Flying Devils 
uit  Made. Een relatief kleine vereniging met 5 jeugdleden en 65 basisleden. 
 
Topsport/talentontwikkeling 
Op dit moment is er in binnen Regio Zuid-West nog geen regionaal trainingscentrum opgericht. Binnen de 
Regio Zuid-West is er wel een sterke behoefte aan een regionaal trainingcentrum voor de verschillende 
disciplines binnen de Wielersport.   
 
Onderwijs 
Binnen het onderwijs in West Brabant is het project 'Delta' gestart vanuit het ROC West Brabant. Dit project  
tracht  samen met onderwijsinstellingen en sportclubs samen te werken om extra trainingsmogelijkheden voor 
potentiële talenten te realiseren. In het bolwerk 'veldrijden' binnen de gemeente Woensdrecht bestaat er een 
connectie met het Mollercollege. Daarnaast zijn er enkele onderwijsinstellingen aangesloten bij het Olympisch 
Netwerk Brabant, waardoor zij garant staan voor topsportvriendelijk onderwijs.  
 
Evenementen 
Regio Zuid-West heeft jaarlijks een aantal grote wielerevenementen; Dorpenomloop in Rucphen, Breda Baronie 
Classic, veldrit in Hoogerheide, Wielercriterium Draai van de Kaai, wielercriterium Acht van Chaam. Binnen 
deze regio speelt Stichting de Goeie Ontsnapping een belangrijke rol bij het organiseren van 
wielerevenementen. De Goeie Ontsnapping is een stichting die als missie heeft het erfgoed van het West 
Brabantse wielrennen blijvend uit te dragen. Dit doet de stichting door initiatiefnemers en organisatoren van 
toeristische (wieler-)activiteiten in de regio West-Brabant te inspireren en te faciliteren. 
 
 

 
1.2 De KNWU als strategisch partner 
 
De Koninklijke Nederlandse Wielren Unie (KNWU) is voor Brabant, in de ambitie om het wielrennen naar een 
hoger plan te brengen, een belangrijke strategische partner en bondgenoot. Waar Brabant op provinciaal 
niveau het wielrennen naar een hoger plan wil tillen, streeft de KNWU op landelijk niveau een zelfde doel na. 
De KNWU is dan ook nadrukkelijk betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van het kernsportplan 
wielrennen. 
 
"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." (meerjarenplan KNWU 2008-2012) 
 
In het meerjarenplan 2008-2012 van de KNWU staat beschreven dat de KNWU zich tot doel heeft een brug te 
slaan tussen de wedstrijdsport van de licentiehouders en de actieve sportfietsers. Op het terrein van de 
topsport en de wedstrijdsport willen zij hun leidende positie versterken en op het terrein van de breedtesport 
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willen zij een leidende positie in de toekomst realiseren. Deze doelstellingen, die tot aan de Olympisch Spelen 
van Londen in 2012 gerealiseerd dienen te worden en zijn vervolg krijgen in de beleidsplannen van 2012-2016,  
kunnen onder vier thema's ingedeeld worden; Topsport, breedtesport, maatschappelijke positie en 
evenementen. De doelstellingen zijn gebaseerd op de vijf fasen van sportontwikkeling dat is opgesteld door de 
KNWU in het Wielerplan 2006. 
 

 
Figuur 1 Vijf fasen van sportontwikkeling  
 Bron: meerjarenplan KNWU 2008-2012 

 
Topsportbeleid 
Het KNWU Wielerplan is ontwikkeld om de route te beschrijven die een sporter moet volgen om uiteindelijk 
zijn top te bereiken. In de ontwikkeling van een sporter zijn vijf fasen onderscheiden te weten 
werven/oriënteren, stimuleren, opleiden & talentherkenning, talentontwikkeling en topsport. Elke fase heeft 
haar specifieke kenmerken met betrekking tot de aard van de activiteiten (trainingen- en wedstrijden), de 
inhoud van de activiteiten, het benodigde kader en de positie binnen de KNWU-structuur (verenigings- 
districts- of landelijk niveau). (meerjarenplan KNWU 2008-2012) 
 
De KNWU heeft binnen het topsportbeleid de volgende doelstellingen: 
• Jaarlijks top 8 klasseringen in alle disciplines op EK’s, WK’s en Olympische Spelen 2008 /2012 
• Een top 3 klassering in 20-25% van de grotere evenementen en WB’s, binnen elke discipline. 
• Huisvesten van 21 talenten op Papendal 
• Programma's op lokaal, regionaal en nationaal niveau op elkaar afstemmen 
 
Breedtesport 
Om de licentiehouder zo goed mogelijk te ondersteunen wordt de komende jaren ingezet op vier verschillende 
lijnen: de uitvoering van het KNWU-Wielerplan, het verbeteren van de veiligheid bij wedstrijden, de 
flexibilisering van wedstrijdmogelijkheden en de verenigingsstructuur en het verhogen van de kwaliteit en 
kwantiteit van het kader (trainers, ploegleiders, juryleden en soigneurs). Naast deze vier lijnen wil de KNWU 
ook voor de sportieve fietser aanbod (toertochten, e.d.) creëren rondom grote wielerevenementen (NK's, 
WK's) in eigen land. (meerjarenplan KNWU 2008-2012) 
 
De KNWU heeft binnen het breedtesportbeleid de volgende doelstellingen: 
• Stijging van het aantal licentiehouders tot en met junioren met 50% en bij oudere categorieën met 25% 
• Een evenwichtig en aantrekkelijk wedstrijdaanbod voor de verschillende doelgroepen binnen de 

licentiehouders, waarop randvoorwaarden zoals reglementering, sponsoring, jurybezetting, 
prijzenschema’s zijn aangepast 

• Duidelijke en eenvoudige regelgeving als het gaat om wedstrijdtechnische zaken 
• In 2014 heeft de KNWU totaal 50.000 leden (individuele leden) 
• In 2012 is 100% van de huidige licentiehouders ook lid van de KNWU 
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Maatschappelijke positie 
Een eerste lijn van de KNWU om Nederlanders aan het fietsen te krijgen is de brugfunctie verder uitbouwen 
door actief kennis en expertise aan te bieden. Belangrijk hierbij is de ontwikkeling en uitvoering van producten, 
waarbij de KNWU aansluit bij initiatieven die in samenwerking met andere partners zijn opgezet, zoals de 
Nationale Sportweek en de Meimaand Fietsmaand. Maar bijvoorbeeld ook door het opzetten en aanleggen van 
meetpunten door heel Nederland onder begeleiding van het Mylaps meetsysteem (vb. Cauberg). De KNWU 
neemt zo verantwoordelijkheid om wieler ‘know-how’ in te zetten voor het maatschappelijk middenveld 
(ANWB, media, gemeenten, sportraden, etc.). De KNWU richt zich hierbij op het behartigen van de belangen 
van de 'ongebonden', sportieve fietser. Dit gebeurt onder andere door de kennis van de topsport over te 
dragen naar de sportieve fietsers, zodat zij meer uit hun eigen 'fietscarrière' kunnen halen. 
 
Een tweede lijn is het stimuleren van jeugdactiviteiten. Met de Go Biking! Tour, de Rabo Dikke Banden Race en 
de voor scholen ontwikkelde leskaarten heeft de KNWU de afgelopen jaren initiatief genomen om meer 
jeugdigen aan het bewegen te krijgen. Het is een bekend gegeven dat de Nederlandse jeugd steeds minder 
beweegt en steeds dikker wordt. De door de KNWU ontwikkelde producten dragen ertoe bij dat jeugd meer 
gaat bewegen. De komende jaren zullen deze initiatieven in samenwerking met Rabobank verder worden 
uitgebouwd.  
 
En als derde speelt de wielervereniging een belangrijke rol bij de invulling van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van de KNWU. Een punt van zorg is dat de kwaliteit van de verenigingen voor wat betreft 
de wedstrijdtechnische zaken en kader nu en in de komende jaren niet goed geborgd is. Hier ligt de opgave 
voor de KNWU en met name voor de districten/afdelingen en verenigingen zelf om het huis op orde te 
brengen. Er liggen echter ook grote kansen voor verenigingen om zich (verder) te professionaliseren. Voor een 
vereniging is een accommodatie van levensbelang en om een accommodatie te realiseren en te onderhouden 
kunnen verenigingen samenwerken met commerciële organisaties. Ook kunnen de verenigingen verder 
professionaliseren door de sportieve fietser aan de vereniging te binden met als doel op financieel en 
organisatorisch gebied en in ledenaantal te groeien. (meerjarenplan KNWU 2008-2012) 
 
De KNWU heeft binnen het thema 'maatschappelijke positie' de volgende doelstellingen: 
• Een verdubbeling van het bereik van het aantal jeugdigen door de organisatie van activiteiten zoals Go 

Biking! Tour en Rabo Dikke Banden Race. 
• Het aantal verenigingen met een accommodatie is gestegen van 65% naar 75%. 
• De meerderheid van de verenigingen voldoet aan de KNWU-kwaliteitcriteria  
 
Evenementen 
De ambitie van de KNWU is om te komen tot georganiseerde competities. Deze ambitie komt voort uit twee 
drijfveren.  Allereerst een commercieel motief, namelijk het tegemoet komen aan de wens van de media. De 
toegevoegde waarde van de organisatie van competities is dat het interessant is voor  deelnemers,  sponsoren 
en voor het publiek. Voor deelnemers is het belangrijk omdat zij meerdere keren kunnen strijden tegen sterke 
tegenstanders en daarmee hun eigen talent verder ontwikkelen. Sponsoren vinden het interessanter om 
maandelijks in de media terug te komen dan éénmalig. 
 
Ten tweede is het ontwikkelen van competities een belangrijk element van het KNWU wielerplan. Door het 
opzetten van competities in de diverse onderdelen van de wielersport over verschillende categorieën wordt er 
voorzien in een completer en veelzijdiger wedstrijdaanbod. 
 
De KNWU wil echter niet alleen evenementen organiseren voor de wedstrijdfietser, maar ook voor de 
sportieve fietser. Door heel Nederland wil de KNWU nieuwe en onderscheidende evenementen opzetten 
waarbij het KNWU lidmaatschap verweven zit. Uitgangspunt is dat het evenement onderscheidend is en de 
combinatie maakt tussen top- en breedtesport (bv Nationale Baandag waarbij sportieve fietsers onder 
begeleiding van een baanrenner uit de selectie een clinic op de baan krijgen) 
 
De KNWU heeft binnen het thema 'evenementen' de volgende doelstellingen: 
• Realisatie van wielerevenementen voor de sportieve fietser 
• Realisatie van tenminste drie aanvullende competities in 2012 
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Een ander plan waar de KNWU zich nadrukkelijk aan verbindt is het Olympisch Plan 2028 van NOC*NSF. Om 
kans te maken op het binnenhalen van de organisatie van de Olympische Spelen en Paralympische Spelen in 
2028 zullen niet alleen de sportaccommodaties van Olympisch niveau moeten zijn, maar de hele Nederlandse 
samenleving. De KNWU onderschrijft en ondersteunt deze Olympische ambitie waar mogelijk. 
 
 
1.3 Een gezamenlijke ambitie 
 
Het provinciale en lokale sportbeleid in Brabant kent vele raakvlakken met het meerjarenplan van de KNWU. 
Het Olympisch Plan 2028 loopt hier als rode draad doorheen. Deze gemeenschappelijke ambitie zorgt voor 
heldere en herkenbare doelstellingen met een breed draagvlak. De gezamenlijk ambitie vertaalt zich in het 
optimaliseren van de leefomgeving. Voor de sport betekent dit het optimaliseren en versterken van de 
sportinfrastructuur. Het versterken van de sportinfrastructuur vertaalt zich in de volgende speerpunten: 
 
• Vitaliseren van alle verenigingen 
• Integratie in het onderwijs 
• Samenwerking met het bedrijfsleven 
• Sport in de wijk 
• Gehandicaptensport 
• Topsportinfrastructuur 
• Evenementen 
• Accommodaties 
• Kennis en innovatie 
 
De invulling en uitvoering van deze speerpunten is een gedeelde verantwoordelijkheid van de Brabantse 
samenleving. Voor het creëren van een succesvol sportklimaat is een uitstekende samenwerking tussen 
gemeenten en provincie essentieel. Als provinciaal en gemeentelijk sportbeleid elkaar aanvullen en versterken, 
ontstaat er toegevoegde waarde en synergie. Het spreekt voor zich dat sportverenigingen, bonden, 
onderwijsinstellingen, buurtwerkorganisaties en dergelijke, de belangrijkste partijen zijn als het gaat om 
sportaanbod en de organisatie van evenementen. Meer dan ooit zijn sterke partnerships en coalities tussen de 
gemeenten, de provincie, de sport, het onderwijs en het bedrijfsleven noodzakelijk. 
 
De sportbonden zijn hierin een onmisbare strategische en regisserende partner. De breedtesport is primair een 
gemeentelijke verantwoordelijkheid. De ondersteunende organisaties zoals Sportservice Noord-Brabant en het 
Olympisch Netwerk Brabant, het onderwijs en het bedrijfsleven hebben ieder hun eigen rol en dragen allen hun 
steentje bij. De Provincie Noord-Brabant neemt haar verantwoordelijkheid met name in de regio-overstijgende 
aspecten van de wielersport, te weten de gehandicaptensport, de topsport/talentontwikkeling, 
topsportaccommodaties en topevenementen. Het volgende hoofdstuk zoomt in op deze vier sporen, binnen de 
wielersport. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 2 Samenwerkingspartners 
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2 Wielrennen langs vier sporen 
 
 
Sportplan Brabant 2016 stelt dat kwaliteit van de leefomgeving een doorslaggevende factor is om burgers, 
bedrijven en talenten te binden aan de regio; een randvoorwaarde voor een florerende en gezonde 
samenleving die welvaart en welzijn van alle Brabanders bevordert. Sport en een goede sportinfrastructuur zijn 
in de Provincie Noord-Brabant sterke troeven voor de realisatie hiervan.  
 
De provincie zet hierbij in op vier sporen. Top(sport)accommodaties en -voorzieningen maken het onderscheid 
met andere regio’s op landelijk en internationaal niveau; topsportevenementen en aandacht voor 
talentontwikkeling hebben een aantrekkingskracht op investeringen van bedrijven in de regio, een 
economische spin-off en bieden de (partners in de) provincie goede mogelijkheden voor promotionele en 
toeristische doeleinden. Verder bieden de realisatie van een provinciaal netwerk van 
breedtesportvoorzieningen en bijzondere faciliteiten voor gehandicaptensport kansen voor alle Brabanders. 
Investeren in sport is derhalve ook investeren in de ruimtelijke en economische ontwikkeling maar zeker ook in 
de samenleving en daarmee van directe betekenis voor de Agenda van Brabant. 
 
Ook voor het wielrennen geldt dat investeren in bovengenoemde vier sporen noodzakelijk is om bij te dragen 
aan de ambities uit het 'Sportplan Brabant 2016' . Het heeft alleen zin te investeren in topaccommodaties als 
dit ook wordt gedaan in topevenementen, talentontwikkeling en de gehandicaptensport. Het laten excelleren 
van de sport in het algemeen en de topatleten uit Brabant in het bijzonder in relatie tot de vier sporen leidt tot 
een verdere profilering van de Provincie Noord-Brabant. 
 
De volgende paragrafen zoomen verder in op de huidige status van de vier sporen binnen het wielrennen in 
Brabant en beschrijven kansen en ontwikkelingen die voor het wielrennen in Brabant van toepassing zijn. 
 
 
2.1 WIELRENNEN en Gehandicaptensport 
 
Sinds 2005 is het aangepast wielrennen geïntegreerd binnen de KNWU. De organisatorische integratie van het 
aangepast wielrennen verloopt echter nog niet helemaal vlekkeloos. De KNWU probeert dit de komende jaren 
verder de juiste richting in te sturen. Wielrenners met lichamelijke beperkingen kunnen deelnemen aan 
wielerwedstrijden op de weg en wielerbaan. Het aangepast wielrennen van de KNWU is een 
topsportprogramma waarbij elke vier jaar wordt toegewerkt naar de Paralympische Spelen. De grote 
verscheidenheid in handicap zorgt voor verschillende disciplines. Het aangepast wielrennen kent vier 
hoofddisciplines, waarvan er drie weer onder zijn verdeeld in subdisciplines: Tandem (Blind), Handbike (H), 
Cycling (C), Tri-cycling (T). 
 
De wedstrijden worden verreden op weg en baan, zowel individueel als voor teams. Alle disciplines (man en 
vrouw) rijden op de weg zowel de tijdrit als een pelotonsrit. De 2-wielers (tandems en cycling) rijden daarnaast 
ook nog onderdelen op de baan. (bron: www.knwu.nl) 
 
2.1.1 Ontwikkelingen in de gehandicaptensport 

 
Maatschappelijk verantwoord verenigen 
De maatschappelijke functie van sportverenigingen wordt steeds belangrijker. Wielerverenigingen worden 
door de KNWU gestimuleerd hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied aangepast wielrennen.  
 
Wielrennen integraal toegankelijk 
Integrale toegankelijkheid is in feite de optelsom van alle aspecten die ervoor zorgen of iemand zich ergens 
welkom voelt. Wielrennen dient optimaal integraal toegankelijk te zijn voor mensen met een beperking. Dat uit 
zich in de aanwezigheid van het aanbod van aangepast wielrennen, de fysieke toegankelijkheid van de 
accommodaties, de sociale toegankelijkheid en de informatievoorziening.  
 
 
 

www.knwu.nl
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• Fysieke toegankelijkheid van de accommodaties 
Bij de bouwplannen voor een nieuwe wieleraccommodaties (wielerparcoursen, wielerbanen, etc.) is het 
belangrijk om in de ontwerpfase al te laten toetsen op aspecten van fysieke toegankelijkheid. Zo kan een 
accommodatie worden ontworpen in een vorm, die zowel geschikt is voor de gehandicapte bezoeker, als de 
gehandicapte sporter. 
 
• Sociale toegankelijkheid  
Sociale toegankelijkheid gaat over alle (niet fysieke) zaken die bepalen of iemand zich ergens welkom voelt.  In 
de gehandicaptensport zijn drempelverlagende maatregelen erg belangrijk: 
- Gelijkwaardige bejegening van mensen met en zonder beperking. Projecten als (s)Cool on wheels zorgen 

voor een betere beeldvorming bij reguliere schooljeugd.  
- De inzet van sportcoaches in de regio maakt naast zichtbaarheid van het aanbod, ook de drempel tot 

deelname aan gehandicaptensport lager.  
- De koppeling met de zorg is hierbij een belangrijke ontwikkeling. Revalidatiecentra, woonzorgcentra, 

fysiotherapeuten e.d. in Brabant, hebben een belangrijke taak in de doorverwijzing naar wielerverenigingen 
met aangepast aanbod. Ook hierin kan de sportcoach als een belangrijke schakel fungeren. 

- Projecten als Special Heroes zorgen voor sportkennismakingslessen op het Speciaal Onderwijs. De 
doelgroep raakt hierdoor beter bekend met de mogelijkheden.   

 
• Informatievoorziening 
Binnen het aangepast wielrennen is in de informatievoorziening nog een slag te slaan. Het aangepast 
wielrennen dient zichtbaarder gemaakt te worden, bijvoorbeeld door aandacht aan te besteden via landelijke 
en regionale websites, de Brabantse sport- en beweegwijzer, via side-events tijdens evenementen of in de 
verenigingsnieuwsbrief. Ook voor verenigingen is het een uitdaging om aangepast wielrennen meer in beeld te 
brengen. Niet alleen richting de eigen leden en omgeving, maar vooral ook richting ouders van kinderen met 
een beperking - zodat deze weten dat hun kind op de betreffende vereniging terecht kan.   
 
Talentontwikkeling/topsport 
Het aangepast wielrennen behoort tot de paralympische sporten. De KNWU heeft voor de paralympische 
sporters een topsportprogramma waar elke vier jaar wordt toegewerkt naar de Paralympische Spelen. 
 
 
2.1.2 Huidig aanbod in Brabant 
In Brabant beschikken nog niet veel verenigingen over aanbod en kader voor aangepast wielrennen. Het 
ontbreken van een wielerbaan in Brabant speelt daar een belangrijke rol bij.  Alleen verenigingen het Snelle 
Wiel en RSC Zuidwesthoek hebben programma's voor aangepaste wielrenners.  
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2.1.3 SWOT gehandicaptensport 
Samenvattend kent het wielrennen op het vlak van de gehandicaptensport de volgende SWOT-analyse: 

 
 

 Sterkten  Zwakten 
     

§ Provinciaal en landelijk beleid gericht op 
stimuleren gehandicaptensport 

• Matig aanbod voor gehandicapten; aanbod 
niet vanzelfsprekend voor clubs 

• Goed ontwikkeld faciliteitennetwerk voor 
gehandicapte topsporters via ONB 

• Gebrek aan gekwalificeerd kader 

  • Onvoldoende bekendheid van aanbod/ 
mogelijkheden 

  • Gebrek aan ruimte/voorzieningen op 
accommodaties 

        

     
 Kansen  Bedreigingen 
     

• Stimulerings- en ondersteuningsbeleid KNWU • Tekort aan vrijwilligers  
• Implementatie projecten: (s)Cool on Wheels, 

Special Heroes 
• Gebrek aan financiën  

• Bij nieuwbouw hockeyaccommodaties pakket 
van eisen voor toegankelijkheid opnemen 

• Tekort aan gekwalificeerd technisch kader 

• Koppeling met de zorg   
• Aanbod opnemen in Sport- en beweegwijzer   

 
 
 
2.1.4 Investeringskansen Provincie Noord-Brabant 
Door de stimulering van de KNWU om steeds meer verenigingen te enthousiasmeren om aanbod te creëren 
binnen aangepast wielrennen wordt het voor sporters met een beperking steeds laagdrempeliger om in 
aanraking met de wielersport te komen. 
 
De provinciale investeringskansen liggen met name in het stimuleren van het aanbod en het vergroten van de 
sociale en fysieke toegankelijkheid van het aanbod. De investeringskansen zijn veelal sporttakoverstijgend en 
zijn dus niet alleen voorbehouden aan de wielersport. 
 
Investeringskansen 
• Sportcoaches Leiden doelgroep via o.a. zorg en onderwijs toe naar het aanbod 
• Sport- en beweegwijzer Verzamelt en communiceert totale sportaanbod voor gehandicapten 

in Brabant (via reguliere werkprogramma SSNB) 
• Toegankelijkheidschecks Accommodaties scannen en adviseren op toegankelijkheid 
• (s)Cool on Wheels Projecten op reguliere basisscholen gericht op beeldvorming 

gehandicaptensport 
• Special Heroes Projecten sportkennismaking bij speciaal onderwijs 
• Provinciaal loket Provinciaal loket zorgt voor netwerkvorming, kaderondersteuning  en 

kennisuitwisseling gehandicaptensport (via reguliere werkprogramma 
SSNB) 

• Innovatie Aandacht voor de wielersport in fieldlab gehandicaptensport 
• Olympisch Netwerk Brabant Olympisch Netwerk Brabant signaleert en begeleidt paralympisch 

talent naar de top 
 
 



Kernsportplan WIELRENNEN 2011-2016 Provincie Noord-Brabant 
 
 

15 
 

 
2.2 WIELRENNEN en Topsport/talentontwikkeling 
 
Topsporttalenten moeten Brabant zien als een succesvolle regio, waar uitstekende 
ontwikkelingsmogelijkheden zijn, waar het aantrekkelijk is om te sporten, te studeren, te werken en te (blijven) 
wonen. Kwaliteit, innovatie en onderwijs staan hierbij hoog in het vaandel. Sporttalenten versterken de 
aantrekkingskracht van de regio. Talenten trekken weer nieuwe talenten aan. Daarmee dragen toptalenten ook 
bij aan de economische ontwikkeling van Brabant. Daarom wil Brabant investeren in het ontwikkelen, 
binnenhalen en behouden van topsporttalenten. Een optimale talentbegeleiding in de provincie Noord-Brabant 
zal daar zeker steun aan verlenen.  
 
2.2.1 Topwielrennen in Brabant 
Het wielrennen in Brabant vervult door haar rijke historie, sterke verenigingscultuur, dichtheid aan leden en 
veelheid aan wedstrijden een belangrijke rol in het wielrennen in Nederland. Veel wielerverenigingen in 
Brabant fungeren als belangrijke leverancier voor de nationale jeugdselecties. Daarnaast rijden er in het 
huidige professionele wielrennen een aantal wereldkampioenen rond die zijn opgeleid en opgegroeid binnen 
Brabantse wielerverenigingen. De bekendste voorbeelden zijn Marianne Vos en Lars Boom.  
 
Veldrijden 
Met betrekking tot veldrijden bestaan er twee bolwerken in Brabant; Woensdrecht en Sint Michielsgestel. 
Veldrijden heeft een lange traditie in deze regio's, waardoor er veel kennis en expertise is bij omliggende 
verenigingen in deze tak van de wielersport. Gevolg is dat er veel talenten uit deze regio's zich kunnen 
ontwikkelen tot echte toppers.  
 
Wegwielrennen 
Met betrekking tot het wegwielrennen kun je in de Regio Zuid-Oost  en Regio Zuid-West een aantal sterke 
verenigingen aanwijzen die jaarlijks toptalenten afleveren aan nationale selecties ( WV Schijndel, RTC 
Buitenlust , De Jonge Renner, TWC Pijnenburg en Willibrord Wil Vooruit). Behoud van kader en verdere 
professionalisering binnen deze verenigingen is belangrijk voor de verdere ontwikkeling van topwielrennen en 
talenten in de wielersport.  
 
Fietscross/Mountainbike 
Ook binnen de fietscross en het mountainbike bestaan er in Brabant een aantal verenigingen met een groot 
aantal jeugdleden, een goede organisatie  en een sterk opleidingskader; F.M.C. The Woopers, FCC Wheels en 
FCC Lion d'Or.  Binnen het fietscross ontbreekt het nog aan een RTC structuur.  Afdeling Zuid van de KNWU en 
vereniging Dream Team zijn samen met de gemeente Helmond aan het verkennen of zij een fietscrossbaan op 
europees niveau kunnen bouwen en of zij als  RTC fietscross kunnen aansluiten bij de RTC structuur in 
Eindhoven. Hiervoor zijn zij bezig met het opstellen van een beleidsplan.  
 
Het mountainbike is geen focusdiscipline in Brabant.  Wel liggen er kansen om middels  'chip systemen' 
parcoursen te upgraden, zodat talenten op bestaande parcoursen meer inzicht krijgen in hun trainingen en 
prestaties.  
 
Baanwielrennen 
Het baanwielrennen in Brabant blijft achter. Het ontbreekt Brabant aan een wielerbaan, waardoor talenten in 
de provincie ook niet de mogelijkheid krijgen om deze discipline te ontdekken. Baanwielrennen is een discipline 
op zich, maar daarnaast ondersteunt het ook de andere disciplines zoals  wegwielrennen en veldrijden. 
Talenten in het veld en op de weg hebben ook baat bij trainingen op een wielerbaan. Een wielerbaan heeft 
derhalve meerwaarde voor  talenten en toppers binnen verschillende disciplines van de wielersport. 
 
Regionaal trainingscentra 
Ook de KNWU onderschrijft het belang van Brabant binnen het Nederlandse wielrennen. Niet voor niets heeft 
de KNWU, na Sittard, Eindhoven in 2010 als tweede aangewezen om als Regionaal Trainings Centrum (RTC) te 
fungeren voor het opleiden van talenten binnen de verschillende disciplines van het wielrennen. Echter, op dit 
moment ziet de KNWU Eindhoven niet meer als officieel geaccrediteerd RTC. Voornamelijk omdat er geen 
fulltime trainer meer aanwezig is (bron; technisch directeur KNWU). De KNWU ondersteunt plannen en 
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initiatieven om in Brabant twee RTC's op te richten mits ze aan de criteria voor een RTC van de KNWU voldoen  
De KNWU ziet graag een RTC in Oost Brabant en een in West Brabant.. De accreditatiecriteria vanuit de KNWU 
voor een RTC zijn als bijlage C opgenomen in dit plan.  Binnen Oost en West Brabant zijn er verschillende 
initiatieven om (delen) van een RTC op te richten.  Deze initiatieven hangen voornamelijk samen met 
initiatieven rondom het ontwikkelen van wieleraccommodaties.  Deze initiatieven worden  in paragraaf 3.3 
besproken. 
 
2.2.2 Randvoorwaarden voor structureel topwielrennen en talentontwikkeling 
Topprestaties mogelijk maken is een proces waar vele partners voor nodig zijn. Hoogwaardige inhoudelijke 
programma’s, goede samenwerking met NOC*NSF en met verenigingen zijn hiervoor noodzakelijk. Om dit te 
bereiken, moet een optimale omgeving worden ingericht met goede faciliteiten en begeleiding. Ook het 
creëren van een topsportcultuur en het professionaliseren van topsportprogramma’s zijn voorwaarden voor 
succes. De KNWU geeft  binnen haar topsportbeleid de volgende actiepunten aan om haar doelstellingen te 
behalen; 
 
Doelstellingen: 
• Jaarlijks top 8 klasseringen in alle disciplines op EK’s, WK’s en Olympische Spelen 2008 /2012 
• Een top 3 klassering in 20-25% van de grotere evenementen en WB’s, binnen elke discipline. 
 
 

2008 • Versterken organisatiestructuur topsport door aanstelling sporttechnisch directeur 
• Borging financiële middelen topsport door opstellen goede jaarverantwoording  
• Per discipline meerjarenplan 2008 – 2012 opstellen en hierin maken van bindende afspraken over 

prioritering binnen disciplines en over disciplines heen inzake deelname aan EK’s, WK’s en WB’s. 
• Organisatie van landelijk vijf multidisciplinaire trainingskampen en organisatie van regiotrainingen 

op districtsniveau zodat 15 renners (m/v) doorstromen naar talentengroep junioren 
• (Werk)afspraken maken met bondscoaches over programma’s, voortgang en resultaat 
• Opstellen draaiboeken voor uitzending nationale selecties 

2009  • Doorgroei van 14 renners (m/v) vanuit de talentengroep senioren -2 naar talentengroep  
senioren -1 door hen te huisvesten op Papendal waar ze trainings- en onderwijsfaciliteiten krijgen 
aangeboden 

• Vastleggen werkwijze (taken / bevoegdheden / verantwoordelijkheden) van direct betrokken 
• Verdere ontwikkeling en implementatie van KNWU Wielerplan 

2010 • Werkprocessen topsportorganisatie efficiënter maken 
• Onderbrengen 21 talentvolle renners op Papendal 
• Faciliteren van sporttechnische programma's 

2011 • Programma's op lokaal regionaal en nationaal niveau op elkaar afstemmee 
• Uitrollen talentvolgsysteem 
• Integreren van topsportbeleid in meerjarenbeleidsplan 

2012 • Uitwerking meerjarenbleidsplan 
• Ontwikkeling POP coaches 
• Ontwikkeling en implementatie dataresultaten tijden training (coachcockpit) 

Tabel 3 Actiepunten KNWU 
 Bron: meerjarenplan KNWU 2008-2012 

 
Innovatie 
Details kunnen het verschil maken in topsport. Ook bij de Provincie Noord-Brabant staat innovatie hoog in het 
vaandel. Bij het karakter van de koploper in Europa te willen horen en te blijven op het gebied van 
vernieuwend en innovatief ondernemerschap, past de ambitie om te investeren in innovaties in de (top)sport. 
Voor een optimaal resultaat in de topsport zijn hoogstaande technologische faciliteiten gewenst. Innovatie kan 
plaatsvinden op het terrein van accommodaties, sportmateriaal, meetinstrumenten e.d. Wetenschappers en 
sporters onderzoeken hoe zij sportprestaties kunnen verbeteren in zogeheten 'fieldlabs': trainingslocaties waar 
praktijkonderzoek plaatsvindt.  
In Brabant kent men binnen het wielrennen in het Cycling High Performance Centre in het Maxima Medical 
Centre in Veldhoven een expertise centrum op het gebied van wielrennen. Het CHPC biedt state of-the-art 
sportmedische, sport-para medische en sportfysiologische diensten en faciliteiten aan op Olympisch niveau, 
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zodat talenten zich kunnen ontwikkelen tot toppers. Het CHPC geeft dit vorm door verschillende vakgebieden 
te combineren; sportgeneeskunde, trainingsfysiologie, performance management, voedingsleer, biomechanica 
en sportpsychologie. In deze setting wordt in een laboratorium gewerkt, maar de behoefte bestaat om de 
samenwerking met bedrijfsleven en kennisinstellingen meer vorm en inhoud te geven en de kennis via een 
fieldlabbenadering naar de praktijk te brengen. Vanwege de aard van de wielersport (wegwielrennen), ligt het 
voor de hand dat dit een mobiel field lab is, zodat men op locatie kan testen en monitoren. Deze formule kan 
als uniek concept vanuit het wegwielrennen ontwikkeld worden, maar van daaruit ook in andere facetten van 
de wielersport (o.a. fietscross) dan wel andere sporten toegepast worden.  
Verder bestaan er naast het Cycling High Performance Centre in Brabant meerdere fieldlab-ambities die 
onderling afgestemd moeten worden, zoals de ontwikkeling van centra voor de wielersport in West Brabant en 
rond Eindhoven. Bmxplayground.nl heeft de ambitie  in Eindhoven een indoor regionaal trainingscentrum voor 
BMX op te starten met fieldlab, training en coaching op BMX gebied. 
 
 
2.2.3 SWOT Topsport/talentontwikkeling 
Samenvattend kent het wielrennen op het vlak van topsport/talentontwikkeling de volgende SWOT-analyse: 

 
 

 Sterktes  Zwaktes 
     

• De twee districten hebben een rijke historie en  
ambitie in de topsport. 
 

• Ontbreken trainingsfaciliteiten voor 
baanwielrennen 

• Relatief grote hoeveelheid doorstroom van 
talenten naar nationale selecties 

 

• Samenwerking tussen regio's en uitwisseling 
aanbod toptechnisch gekwalificeerd kader te 
weinig 
 

• Professionele verenigingscultuur bij de grote 
wielerverenigingen in Brabant 
 
Aanwezigheid Fieldlab Cycling High 
Performance Centre Veldhoven 
 

• Bond nog geen beleidskeuzes gemaakt in RTC 
structuur Regio Zuid-West 
 
• Verspreiding kennis en informatie naar 

leikleinere verenigingen 

        

     
 Kansen  Bedreigingen 
     

• Erkenning van de bond, ontwikkeling RTC 
structuur en programma in West en Oost 
Brabant (aansluiten bij sterke verenigingen) 

• Concentratie Topwielrennen in Papendal 

• Samenwerking en samenvoegen van 
verschillende initiatieven voor RTC's  
 
Samenwerking onderwijs:  scholing technisch 
kader, sportklassen, combineren studie & 
topsport 

• Vertrek Brabants toptalent naar Papendal 

• Innovatie, aansluiting bij fieldlabs • Innovatie  staat ook in andere provinciën op de 
agenda 
 
Versnippering door verschillende initiatieven 
voor talentontwikkeling 

 
 

2.2.4 Investeringskansen Provincie Noord-Brabant 
Bovenstaande SWOT-analyse laat zien dat de investeringskansen voor de provincie voornamelijk in de 
randvoorwaardelijke sfeer liggen. Inhoudelijke opleiding en programma's voor talenten kunnen in 
samenwerking met de KNWU binnen regionale trainingscentra ontwikkeld worden. Kansen liggen er ook op het 
gebied van innovatieve ontwikkelingen binnen de wielersport in Brabant.  De aanwezigheid en aansluiting bij 
fieldlabs kan hier een voorbeeld van zijn. 
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Investeringskansen 
• Olympisch Netwerk Brabant 

 
-Brabants wielertalent wordt gefaciliteerd en ondersteund in 
randvoorwaardelijke voorzieningen: financieel, maatschappelijk, 
medisch en onderwijs. 
-Creëren van optimaal vestigingsklimaat t.b.v. behoud Brabants 
toptalent 
- Afstemming en sturing bij ontwikkeling Regionale Trainingscentra 

• Ontwikkelen RTC's In samenwerking met de KNWU regionale trainingcentra ontwikkelen 
waarbinnen Brabantse talenten zich verder kunnen ontwikkelen via 
hoogwaardige trainingsfaciliteiten en programma's  

• Fieldlab In fieldlabs is aandacht voor innovatie in de wielersport 

 
2.3 WIELRENNEN en Topsportaccommodaties 
 
Top(sport)accommodaties en -voorzieningen maken het onderscheid met andere regio’s op landelijk en 
internationaal niveau. Een goede sportieve infrastructuur zorgt – naast het bevorderen van maatschappelijke 
binding – voor een bruisende omgeving. Topvoorzieningen op het gebied van sport biedt onderscheidende 
criteria die de internationale uitstraling en daarmee de concurrentiepositie van Brabant vergroten. Daarom zet 
Brabant ook in op het versterken van de sportinfrastructuur. 
 
3.3.1 Topaccommodaties in Brabant 
In eerder onderzoek1 is aangetoond dat Noord-Brabant met 5 A-accommodaties en 10 B-accommodaties te 
weinig topsportaccommodaties heeft voor een provincie met een relatief hoge concentratie van verenigingen 
en topsporters. Dit vertaalt zich uiteraard  ook in de accommodatiedichtheid van A-accommodaties (het aantal 
accommodaties per 100.000 inwoners): Brabant telt 0,2 A-accommodaties per 100.000 inwoners, terwijl dat 
aantal in de rest van Nederland 0,4 bedraagt. Het beperkt aantal A-accommodaties werkt remmend op het 
aantrekken van (aankomende) topsporters naar de regio en het organiseren van topsportevenementen. 
Hieronder wordt per discipline binnen de wielersport het aanbod van en de behoefte aan topaccommodaties 
geschetst. 
 
Veldrijden 
Binnen het veldrijden is geen behoefte aan een wedstrijdaccommodatie. Deze discipline speelt zich in het 
buitengebied af en heeft derhalve ook geen accommodatie nodig om wedstrijden te laten plaatsvinden. Wel 
kunnen top trainingsparcoursen/accommodaties worden ontwikkeld, zodat talenten de beschikking krijgen 
over afgesloten trainingsfaciliteiten. Voor het veldrijden zijn dergelijke trainingsaccommodaties nog niet 
aanwezig. In de gemeente Woensdrecht en binnen W.V. Schijndel zijn er wel plannen om dergelijke faciliteiten 
binnen hun accommodatie te ontsluiten. 
 
Woensdrecht 
De gemeente Woensdrecht heeft plannen om met het plaatselijke lyceum een Wielerschool op te zetten. 
Binnen deze wielerschool moet er plaats komen voor trainingsfaciliteiten voor het veldrijden, weg en de 
fietscross. De bedoeling van het initiatief is ook om talenten op te leiden en  geaccrediteerd te worden als RTC. 
 
W.V. Schijndel 
Wielervereniging  Schijndel heeft uitbreidingsplannen om een asfaltparcours en een veldritparcours te 
ontsluiten en wil graag samenwerking aangaan met de naastgelegen fietscrossbaan. Hierdoor zouden ook de 
oudere jeugdcategorieën de mogelijkheid krijgen om van de trainingsfaciliteiten gebruik te maken. De 
bedoeling van de uitbreiding is ook om talenten op te leiden en onderdeel te worden van een RTC.  
 
Wegwielrennen 
Evenals het veldrijden heeft het wegwielrennen geen top wedstrijdaccommodatie nodig om wielerwedstrijden 
te organiseren. Alle wedstrijden worden op de openbare weg georganiseerd. Voor trainingsaccommodaties 

                                           
1 P.Hover en M.Doesborgh. De kansen van het Olympisch Plan Brabant voor Brabant. 2009 
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binnen het wegwielrennen geldt net als voor het veldrijden dat  afgesloten parcoursen een meerwaarde zijn 
voor de trainingsfaciliteiten voor  jeugd en talenten. Een asfaltparcours van minimaal 1,5km is dan wel een 
must. 
 
Fietscross/Mountainbike 
Binnen de Fietscross is er onderscheid tussen EK niveau accommodatie en een WK niveau accommodatie 
(hogere startheuvel, hogere schansen). Binnen de fietscross is Nederland met betrekking tot de accommodatie 
in Papendal al voorzien met een crossbaan op WK niveau. Aan meer van dergelijke accommodaties is er bij de 
KNWU geen behoefte.  
 
Stichting FCV BMX Dreamteam heeft de ambitie om fietscross te promoten voor zowel de breedte als de 
topsport in een straal rond 25 km van Helmond. Binnen deze ambitie willen zij graag een 
topsport/breedtesport accommodatie realiseren aan de Kanaaldijk. Deze accommodatie moet voorzien in 
trainings- en wedstrijdfaciliteiten. De bedoeling van het initiatief is ook om met betrekking tot de fietscross 
onderdeel te worden van een RTC. 
 
Baanwielrennen 
Binnen het wielrennen in Brabant is er een grote blinde vlek met betrekking tot een accommodatie waar men 
het baanwielrennen kan beoefenen. Een top wedstrijdaccommodatie voor het baanwielrennen heeft geen 
grond in Brabant, omdat het aanbod van top wedstrijdaccommodaties in Nederland al voldoende is.  Echter, er 
is wel behoefte aan een top trainingsaccommodatie. Baanwielrennen is een discipline op zich, maar daarnaast 
ondersteunt het ook de andere disciplines zoals  wegwielrennen en veldrijden. Talenten in het veld en op de 
weg hebben ook baat bij trainingen op een wielerbaan. Een wielerbaan heeft derhalve meerwaarde voor  
talenten en toppers binnen verschillende disciplines van de wielersport. 
 
T-Dome  
Een initiatief voor de realisatie van deze indoorwielerbaan heeft gelegen in de ontwikkeling van de T-Dome; 
een nieuwe indoor wieler-/atletiekbaan in Tilburg, gecombineerd met onder andere een grote concerthal. Het 
project sluit aan bij de landelijke (en provinciale) doelstellingen om het sportklimaat in Nederland op Olympisch 
niveau te brengen. Echter, gezien de huidige economische situatie heeft de gemeente Tilburg het prestigieuze 
plan voorlopig in de ijskast gezet. 
 
Wielerwereld 
In West-Brabant bestaan er vergaande plannen om een wielerwereld te bouwen, die trainings- en 
wedstrijdfaciliteiten huisvesten voor de verschillende disciplines van de wielersport. De Wielerwereld herbergt 
vier functies verenigd in één accommodatie; een Wielerexperience, een Wielerretail, een Wielerhoreca en een 
Regionaal Trainingscentrum (wielerbaan, bmx baan, wielercircuit en een fieldlab). De bedoeling is om als 
officieel RTC door de KNWU geaccrediteerd te worden. 
 

 
3.3.2 De KNWU als bondgenoot 
De directie van de KNWU heeft naar aanleiding van een aantal gesprekken met de provincie en Sportservice 
Noord-Brabant/Olympisch Netwerk Brabant kenbaar gemaakt, de initiatieven voor de verdere ontwikkeling van 
het (top)wielrennen in Noord Brabant door middel van het realiseren van een aantal top 
trainingsaccommodaties te ondersteunen. Het belang om top trainingsaccommodaties in nabijheid van een 
RTC te bouwen, samenwerking te zoeken met het onderwijs en multifunctioneel in te richten (mogelijkheid tot 
meerdere sporten) wordt door de KNWU en de provincie extra onderstreept.  
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3.3.3 SWOT topsportaccommodaties 
 

 Sterktes  Zwaktes 
     

• Draagvlak voor realiseren accommodaties 
binnen de Wielren Unie 

• Ontbreken aanwezigheid Wielerbaan 

§  Draagvlak voor realiseren accommodaties 
binnen de gemeenten 

 

• Geen indoor wedstrijd- en 
trainingsaccommodatie 

   

        

     
 Kansen  Bedreigingen 
     

• Aanwezigheid plannen voor het realiseren van 
Wielerbaan in West-Brabant 

• Beheer accommodaties 

• Spreiding  en differentiatie van topfaciliteiten 
binnen de regio's Zuid-Oost en Zuid-West 
 

• Risico van verdwijnen baanwielrennen uit 
Brabant 

• Verbouwing/ nieuwbouw biedt kansen voor 
implementatie multifunctionele invulling en 
voorzieningen topsport 

§ Ontsluiten van fietscross banen 
§ Samenwerking onderwijs 

 
 

• Exploitatie accommodaties 
 

§ Versnippering door allerlei 
verschillende initiatieven 

 

 

 
3.3.4 Investeringskansen Provincie Noord-Brabant 
Een mogelijke investeringskans voor de provincie is gelegen in het realiseren van een wielerbaan in Brabant. In 
West Brabant bestaan al vergaande plannen met de bouw van een nieuwe wieleraccommodatie 
(Wielerwereld). Verder kan de provincie investeren in wielerverenigingen die plannen hebben om hun 
trainingscomplex naast wielercircuits ook van fietscross-banen of veldritparcoursen te voorzien. Fietscross is 
een sterk groeiende sport onder de jeugd en is net als het baanwielrennen afhankelijk van een accommodatie 
om de renners te laten trainen. Een indoor trainingsbaan voor de fietscross is in Nederland nog niet aanwezig, 
maar onder andere de KNWU heeft wel behoefte om een dergelijke accommodatie te realiseren. 
 
 
Investeringskansen 
• Outdoortrainingsaccommodaties 

wegwielrennen en veldrijden 
Realisatie van optimale infrastructuur outdoor 
trainingsaccommodaties. Upgrading van huidige  accommodaties (bv. 
WV Schijndel) 

• Wielerbaan  Realisatie top trainingsaccommodatie in Brabant 
• Indoor trainingsaccommodatie 

Fietscross 
Realisatie indoor trainingsaccommodatie Fietscross 

 
 
 
3.4 Wielrennen en topsportevenementen 
 
Brabant heeft de ambitie om meer topsportevenementen plaats te laten vinden in de provincie. 
Topsportevenementen hebben een aantrekkingskracht op investeringen van bedrijven in de regio, een 
economische spin-off en bieden de (partners in de) provincie goede mogelijkheden voor promotionele en 
toeristische doeleinden. Evenementen worden door overheden ook in het licht van place marketing bezien: 
een evenement kan bijdragen aan het vermarkten van de gemeente of Provincie, zo ook voor de Provincie 
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Noord-Brabant. Naast een middel om als regio economisch beter te worden hebben evenementen ook een 
sociaal-maatschappelijke functie. Topsportevenementen kennen een breed bereik van actieve sporters tot 
passieve sporters.  Hieronder worden enkele voorbeelden genoemd van wielerevenementen waar de 
economische spin-off van is onderzocht; 
 
WK baanwielrennen Apeldoorn 
Het omnisportcentrum in Apeldoorn had in maart 2011 ruim 21.000 verkochte kaarten. In totaal keken er via 
televisie en internet 76 miljoen mensen uit tientallen landen naar het evenement. De totale economische 
impact van de WK Baanwielrennen bedroeg voor de provincie Gelderland 1,27 miljoen euro. 
(www.sporteconomen.net) 
 
Start Tour de France Rotterdam 
In 2010 heeft Rotterdam de start van de Tour de France, de 'Grand Départ' georganiseerd. Daan Vogelaar, 
student van de Hogeschool Rotterdam heeft onderzoek gedaan naar de economische impact van dit 
topsportevenement voor de stad Rotterdam.  
 
Uit de eindrapportage komt naar voren dat er tijdens de Grand Départ ca. 865.000 bezoeken afgelegd zijn aan 
de stad Rotterdam. De totale extra bestedingen van deze bezoekers tijdens de start van de Tour bedroegen 
ruim 18 miljoen euro. Daarnaast is er door de ASO ca. 1,1 miljoen Euro in Rotterdam besteed. Door de 
deelnemende ploegen is 0,8 mln. uitgegeven en door bezoekende buitenlandse journalisten eveneens 0,8 mln 
euro. Dit brengt het totaal aan extra bestedingen door bezoekers en organisatie op 20,8 mln Euro. De 
bestedingen tijdens de start van de Vuelta 2009 bedroegen 5,3 miljoen bedroeg en de impact van de start van 
de Giro bedroeg 9,5 miljoen. (www.sporteconomen.net) 
 
3.4.1 Topevenementen in Brabant 
De sportevenementendichtheid is in Noord-Brabant iets lager dan in de rest van Nederland. Maar Noord-
Brabant kan trots zijn op haar wielerevenementen. Brabant  organiseert van oudsher veel wielerevenementen 
(o.a. de tourcriteriums en is vaak gastheer  van de Ronde van Nederland voor zowel vrouwen als mannen. Ook 
vindt er jaarlijks de Brabantse Wielerzesdaagse plaats. Top wielerevenementen worden door de KNWU echter 
gezien als wedstrijden die als 1.1, 2.1 (meerdaags) HC en World Tour zijn gerangschikt zijn op de UCI kalender. 
Voor vrouwen gelden de categorieën 1.1, 2.1 (meerdaagse) en wereldbekerwedstrijden als top 
wielerevenementen. Brabant heeft de volgende wielerwedstrijden uitgesplitst per discipline,  die onder deze 
categorieën vallen; 
 
Veldrijden 
• Sint Michielsgestel 
• Hoogerheide 

 
Wegwielrennen 
• Eneco Tour 
• Ster ZLM tour 
 
Er zijn plannen om vanaf 2012 een Pro Tour wedstrijd te organiseren die van Rotterdam naar Antwerpen gaat. 
Een belangrijk deel van het parcours zal dan door West-Brabant gaan.  

 
Fietscross/Mountainbike 
Brabant heeft geen enkele wedstrijd binnen de fietscross die onder eerder genoemde categorieën vallen. 
 
Baanwielrennen 
Brabant heeft geen enkele wedstrijd binnen het baanwielrennen die onder eerder genoemde categorieën 
vallen. 
 
De organisatie van deze topevenementen ligt vaak in handen van Stichtingen. In Brabant kennen we een aantal 
Stichtingen, die zich bezighouden met het organiseren van wielerevenementen. 
 
 

www.sporteconomen.net
www.sporteconomen.net
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Regio Zuid-West 
Binnen deze regio speelt Stichting Goeie Ontsnapping een belangrijke rol bij het organiseren van 
wielerevenementen. De Goeie Ontsnapping is een stichting die als missie heeft het erfgoed van het West 
Brabantse wielrennen blijvend uit te dragen. Dit doet de stichting door initiatiefnemers en organisatoren van 
toeristische (wieler-)activiteiten in de regio West-Brabant te inspireren en te faciliteren. 
 
Regio Zuid-Oost 
Binnen deze regio is Stichting Wieler Platform Brabant in 2006 opgericht om een positieve bijdrage te leveren 
aan de wielersport in Brabant. De ondersteuning vanuit de Stichting Wieler Platform Brabant richt zich op 
besturen en commissies van de KNWU, verenigingen en organisaties van wielerevenementen. 
 
 
3.4.2 De KNWU als bondgenoot 
"Een derde speerpunt voor de KNWU is het meer actief benutten van de veelheid aan wielerevenementen voor 
de marketing en promotie van het wielrennen in zijn algemeenheid, de KNWU als ‘merk’, en uiteraard als 
bindmiddel en platform voor de sponsoren van de KNWU." (meerjarenplan 2008-2012, KNWU) 
De KNWU organiseert jaarlijks tientallen nationale kampioenschappen en is daarnaast verantwoordelijk voor 
de afstemming van honderden wedstrijden op de nationale en internationale kalender. In 2012 vind het WK 
wegwielrennen bijvoorbeeld weer plaats in Nederland. 
 
De KNWU heeft binnen het thema 'evenementen' de volgende doelstellingen: 
• Realisatie van tenminste drie aanvullende competities in 2012 

 
De volgende acties zijn benoemd om bovenstaande doelstellingen te behalen: 

  
2008 Inventarisatie van contouren KNWU profcompetitie inclusief business case 

Eerste inventariserende gesprekken organisaties KNWU profcompetitie 
2009 Doorontwikkeling KNWU profcompetitie, beloftencompetitie, Topcompetitie vrouwen en 

Wielermagazine Veldritcompetitie  
2010 Ontwikkeling aanvullende competities 

 
3.4.3 SWOT topsportevenementen 

 
 Sterktes  Zwaktes 
     

• Goede  spreiding van topevenementen 
geografisch en in de jaarkalender  

 

• Brabant beschikt nog niet over een 
topevenement op EK/WK niveau voor de 
fietscross en het baanwielrennen 

§ Gering aanbod wielerevenementen 
1.1, 2.1, HC en World Tour 

§ Bovengemiddelde ervaring in organisatie 
wielerevenementen 

§ De evenementen hebben goede link 
met de breedtesport 
 

  
 
 
 

     
 Kansen  Bedreigingen 
     

• Wielren Unie  staat voor een spreiding van 
evenementen en wedstrijden door het land 

• Concurrentie van Limburg en  België  op EK/WK 
niveau 

• Organisatie evenementen onderbrengen in 
een stichtingen: bundeling kennis en expertise 
(zoals Stichting de Goeie Ontsnapping en 
Stichting Wielerplatform Brabant) 
 

• Vrijwilligerstekort bij organisatie evenementen 

• Met de realisatie van topaccommodaties in 
Brabant kunnen evenementen worden 
aangetrokken 

• Een toekomstig e topaccommodatie is geen 
garantie voor het binnenhalen van 
evenementen 
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• Evenementen in te zetten voor Brabant 
Promotie 

§  Financiering 

 
 
3.4.4 Investeringskansen Provincie Noord-Brabant 
Bovenstaande SWOT-analyse laat zien dat de investeringskansen voor de Provincie Noord-Brabant liggen in het 
ondersteunen van huidige topevenementen met name in het wegwielrennen en het veldrijden  en in het 
aantrekken van EK's en WK's op bijvoorbeeld de fietscross. Verder kan de realisatie van een nieuwe 
topaccommodatie (wielerbaan/fietscross) mogelijkheden bieden om topevenementen naar de provincie te 
halen. 
 
Investeringskansen 
• Huidige topevenementen Voor de uitstraling en branding van het merk Brabant kan het 

belangrijk zijn om structureel te blijven investeren in de huidige 
topevenementen die de provincie rijk is. De sterke positie van Brabant 
met betrekking tot het aanbod van topevenementen blijft hierdoor 
gehandhaafd. 
 

• Fietscrossevenementen De realisatie van  een hoogwaardige fietscross-baan biedt kansen om 
topevenementen in Brabant te organiseren. 

 
 
 
 
4. Inspelen op de toekomst 
 
Voorgaande hoofdstukken benadrukken dat wielrennen met recht is aangewezen als kernsport in Brabant 
waarbij de sport een belangrijke bijdrage levert aan de sportieve identiteit van Brabant. De analyse van de 
wielersport in Brabant langs de vier sporen gehandicaptensport, talentontwikkeling, evenementen en 
accommodaties geeft aan op welke terreinen de wielersport in Brabant nog versterkt kan worden. Deze 
analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (SWOT) zet het wielrennen in Brabant in een juiste 
perspectief en vormt de basis voor toekomstige investeringen en ontwikkelingen. Het wielrennen in Brabant 
heeft een rijke historie. Er is daardoor veel kennis en aanbod in Brabant aanwezig. Brabant kent een veelheid 
aan evenementen en beschikt over een groot aantal toppers en talenten. Echter, de wielersport in Brabant 
kent ook een aantal aandachtsgebieden. Als eerste is het van belang de wielerverenigingen verder te 
professionaliseren en kader op te leiden. Het opzetten van Regionale Trainings Centra kan hierbij 
ondersteunen. Ook het ontbreken van een wielerbaan in Brabant is een tekortkoming voor Brabantse talenten 
en toppers op deze discipline. Daarnaast liggen er kansen om de fietscross in Brabant verder te laten groeien. 
Inmiddels zijn er verschillende initiatieven in Brabant die hierop inspelen. Afstemming en samenwerking tussen 
deze initiatieven is noodzakelijk om talentontwikkeling structureel in RTC's op te zetten. Ondersteuning vanuit 
de KNWU in het opzetten en aanwijzen van deze RTC's is daarbij van belang. 
 
Dit kernsportplan sluit af met een doorkijkje naar deze toekomstige investeringen en ontwikkelingen en schetst 
een viertal scenario’s voor de toekomst van het wielrennen in Brabant.  Scenario’s worden door beleidsmakers 
vaak gebruikt om hun keuzes met betrekking tot de toekomstige ontwikkeling en het toekomstige beleid te 
bepalen. Wat zijn verschillende mogelijkheden van investeringen en opbrengsten? Een indicatief antwoord op 
deze vragen kan dan als handvat fungeren bij het formuleren van beleid. Een beeld met betrekking tot 
onzekere ontwikkelingen kan alleen worden geschetst door verschillende scenario’s naast elkaar te zetten.  
 
4.1 Vier scenario's 
Onderstaande scenario's geven inzicht in consequenties van mogelijke investeringen, waarbij de scenario's 
variëren van zeer summier met enkel een investering in sportoverstijgende voorzieningen voor topsport en 
gehandicapten sport  (scenario 1) tot zeer ambitieus (scenario 4) met onder andere investeringen in 
topsportaccommodaties op het gebied van baanwielrennen  en fietscross. 
 
 



Kernsportplan WIELRENNEN 2011-2016 Provincie Noord-Brabant 
 
 

24 
 

Investering Provincie2 Scenario's 
Gehandic
aptenspor
t 

Talentont
wikkeling 

Accommodaties Evenementen 

1 Wielrennen kan gebruik maken van 
sporttakoverstijgende voorzieningen 
gehandicaptensport en talentontwikkeling  

0 minimaal 

2 Sporttakoverstijgende voorzieningen + upgraden van 
toptrainingsaccommodaties veldrijden/wegwielrennen 

3 mln (p.m) 

3 Sporttakoverstijgende voorzieningen + upgraden van 
toptrainingsaccommodaties veldrijden + ontwikkelen 
van één top(trainings)accommodatie op het gebied van 
baanwielrennen en fietscross (indoor) 

6 mln  (p.m) 

4 Sporttakoverstijgende voorzieningen  + upgraden van 
toptrainingsaccommodaties veldrijden/wegwielrennen 
+ ontwikkelen van één top(wedstrijd)accommodatie op 
het gebied van baanwielrennen en fietscross (indoor) 
geschikt voor EK's en WK's 
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20 mln (p.m) 

 
Scenario 1 Wielrennen kan gebruik maken van sporttakoverstijgende voorzieningen op het gebied 
  gehandicaptensport en talentontwikkeling 
 
De investering in dit (meest minimale) scenario betreffen de sporttakoverstijgende voorzieningen in de 
gehandicaptensport en talentontwikkeling, zoals beschreven in paragraaf 3.1.4 en 3.2.4.  Met deze investering 
draagt de Provincie bij aan de realisatie van een goede regionale infrastructuur voor topsport en 
gehandicaptensport.  In dit scenario kiest de Provincie ervoor om niet bij te dragen aan de realisatie van 
topwieleraccommodaties in Brabant en is de kans op het aantrekken van topevenementen minimaal.  
 
Scenario 1 is tevens onderdeel van alle 4 de andere scenario's 
 
 

Sporttakoverstijgende investering Provincie 

Gehandicaptensport Talentontwikkeling 

Sporttakoverstijgend € per jaar Sporttakoverstijgend € per jaar 

> fieldlab    100.000  > ONB    350.000  

> provinciaal loket (sport- en 
beweegwijzer, kenniscentrum, pilots) 

   100.000  > CTO    200.000  

> Regionale sportcoaches (4)    200.000  > BSTF    200.000  

> Overig    600.000  > Innovatie/ Fieldlabs/ leerstoel sport    125.000  

 
 
Scenario 2 Sporttakoverstijgende voorzieningen + het upgraden van toptrainingsaccommodaties 
  veldrijden/wegwielrennen 
 

                                           
2 De investeringen betreffen slechts een globale indicatie. De werkelijke investeringen zijn afhankelijk van vele factoren, zoals beschikbare 
financiën van derden, uitwerking van kostenposten, reeds aanwezige basisvoorzieningen, etc. De daadwerkelijke investeringen dienen dan 
ook nader uitgewerkt te worden bij de uitwerking van concrete investeringsplannen/- aanvragen. 
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Binnen dit scenario gaan de investeringen alleen naar sporttakoverstijgende voorzieningen en naar een tweetal 
toptrainingsaccommodaties op het gebied van veldrijden. Een in Oost Brabant en een in West Brabant. 
Veldrijden heeft zowel in Oost- en West Brabant genoeg draagvlak om dergelijke  accommodaties op te richten. 
Daarnaast zijn er in allebei de regio's sterke verenigingen aanwezig die achtergrond en kennis hebben op deze 
discipline. Verder worden er voor het wegwielrennen een aantal trainingsparcoursen gerealiseerd bij sterke 
verenigingen om talenten en jeugd op afgesloten parcours te kunnen laten trainen. Van oudsher hebben het 
veldrijden en het wegwielrennen de grootste traditie in Brabant. Dit minimale scenario zet dan ook alleen in op 
deze twee disciplines. 
 
 In dit scenario wordt niet geïnvesteerd in accommodaties voor fietscross en baanwielrennen. Vanuit de KNWU 
wordt aangegeven dat de dichtheid binnen het baanwielrennen niet groot genoeg is om naast de bestaande 
wielerbanen meerdere wedstrijdaccommodaties te realiseren. Daarnaast heeft de fietscross in Brabant al een 
ruim aanbod voor trainingsaccommodaties. Extra investering is derhalve overbodig. 
 
Verder worden er binnen dit scenario ook niet in evenementen en wedstrijden geïnvesteerd die als 1.1 of 2.1 
zijn ingeschaald op de UCI kalender. De organisatie van dergelijke evenementen zal derhalve volledig afhangen 
van de bereidheid van lokale overheden en marktpartijen. 
 
 
       

     
 Sterkte/ Kansen  Zwaktes/Bedreigingen 
     

• Optimale randvoorwaarden voor top 
veldrijden  

• Geen ontwikkeling in baanwielrennen en 
fietscross 

• Optimale randvoorwaarden voor opleiden 
wegwielrennen 

• Upgraden accommodaties is  geen garantie 
voor groei jeugdleden 

• Kans op behoud  talentvolle jeugd bij een 
vereniging  in Brabant 

• Risico op wegvloeien van 
topwielerevenementen uit Brabant 

  
  

 
 Scenario 3 Sporttakoverstijgende voorzieningen + upgraden van toptrainingsaccommodaties  
  veldrijden/wegwielrennen + ontwikkelen van één top(trainings)accommodatie op het 
  gebied  van baanwielrennen en fietscross (indoor) 
  
Naast de sporttakoverstijgende voorzieningen zoals benoemd in scenario 1 en het upgraden van 
toptrainingsaccommodaties op het gebied van veldrijden in scenario 2, zal in dit scenario ook ingezet worden 
op het baanwielrennen en de fietscross.  
 
Voor het baanwielrennen zal een toptrainingsaccommodatie worden gerealiseerd. Een dergelijke 
trainingsfaciliteit kan een uitkomst bieden voor de vele toprenners die in Brabant  en op de grens in België 
woonachtig zijn  zodat zij in de winter en bij slechte weersomstandigheden hun trainingen kunnen blijven doen. 
Daarnaast kan de jeugd in Brabant op deze manier ook eerder kennismaken met het baanwielrennen. De 
accommodatie zal geen EK's en WK's kunnen huisvesten. De extra investeringen wegen niet op tegen de 
zeldzame keren dat dergelijke evenementen naar Brabant komen. Zeker gezien het feit dat er ook landelijk 
concurrentie zal zijn van het omnisportcentrum Apeldoorn. De KNWU adviseert dan ook niet om in een 
dergelijke wedstrijdaccommodatie te investeren voor het baanwielrennen. 
 
Voor de fietscross wordt ingezet op een trainingsaccommodatie met overkapping. Fietscross is een populaire 
sport onder jongeren en heeft een grote groeipotentie. Brabant kent een aantal outdoor accommodaties bij 
verschillende verenigingen, maar Brabant heeft nog geen structurele indoor trainingsmogelijkheden voor de 
fietscrossers. Een indooraccommodatie waar het gehele jaar door en onder alle weersomstandigheden 
getraind kan worden is ook volgens de KNWU een meerwaarde voor topfietscrossers en jeugd in Brabant. Een 
wedstrijdaccommodatie voor de fietscross is niet wenselijk, omdat in Papendal al een dergelijke outdoorbaan is 
gesitueerd. Daarnaast krijgt een wedstrijdaccommodatie voor de fiestcross concurrentie van tijdelijke fietscross 
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banen voor het organiseren van EK's en WK's, Zo is bijvoorbeeld het WK fietscross in 2014 toegewezen aan 
Rotterdam. In Ahoy zal  tijdelijk een fietscross baan worden gerealiseerd. 
 
Tot slot krijgen de 1.1 en 2.1 UCI wielerevenementen in Brabant een bijdrage in dit scenario, zodat de 
continuïteit  van deze evenementen in Brabant voor een deel gegarandeerd blijft. 
 
 
 

      

     
 Sterkte/ Kansen  Zwaktes/Bedreigingen 
     

• Optimale randvoorwaarden voor alle 
disciplines; veldrijden, wegwielrennen, 
baanwielrennen en fietscross 
 

• Upgraden accommodaties is  geen garantie 
voor groei jeugdleden 

• Behoud topwielerevenementen in Brabant  • Exploitatie kosten van 
toptrainingsaccomodaties 

• Kans op behoud  talentvolle jeugd bij een 
vereniging  in Brabant 

  

  
  

 
 

 
Scenario 4 Sporttakoverstijgende voorzieningen  + upgraden van toptrainingsaccommodaties  
  veldrijden/wegwielrennen + ontwikkelen van één top(wedstrijd)accommodatie op het 
  gebied van baanwielrennen en fietscross (indoor) 
 
In dit scenario komen de bovengenoemde scenario's samen waarbij er op accommodatieniveau tevens wordt 
ingezet op wedstrijdfaciliteiten. De accommodaties voor het baanwielrennen en de fietscross krijgen dus nog 
een extra upgrade zodat deze accommodaties evenementen op EK/WK niveau kunnen organiseren. Hiermee 
kan de provincie voldoen aan de ambitie van Brabant om ook evenementen van EK/WK niveau te kunnen 
huisvesten in Brabant.   
 
Dit scenario kenmerkt zich door ambitieuze investeringen op alle vier sporen; gehandicaptensport, 
talentontwikkeling, accommodaties en evenementen. Veel van deze plannen stroken echter niet met de visie 
van de KNWU. Met name op accommodatieniveau geeft de wielerbond aan dat gerichte investeringen in 
trainingsfaciliteiten vruchtbaarder zijn dan het realiseren van wedstrijdaccommodaties. Dit geldt met name 
voor de disciplines baanwielrennen en fietscross. 
 
 
 

      

     
 Sterkte/ Kansen  Zwaktes/Bedreigingen 
     

• Optimale randvoorwaarden voor training en 
wedstrijden binnen  alle disciplines; veldrijden, 
wegwielrennen, baanwielrennen en fietscross 
 

• Upgraden van wedstrijdaccommodaties is  
geen garantie voor realiseren topevenementen 

• Brabant branding  
 

• Exploitatielasten van topaccommodaties  

• Kans op behoud  talentvolle jeugd § Landelijke concurrentie van 
wedstrijdaccommodaties op het gebied van 
baanwielrennen en fietscross 
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4.2 Conclusie 
Wanneer alle vier de scenario's naast elkaar worden gelegd, en tevens het advies van de KNWU in acht wordt 
genomen, komt scenario drie als meest realistisch en gewenst naar voren. In dit scenario ontvangt de 
gehandicaptensport de aandacht die het verdient, beschikt de provincie in Brabant over 
toptrainingsaccommodaties op het gebied van baanwielrennen en fietscross en blijven topwielerevenementen 
(1.1 en 2.1 UCI wielerkalender)  voor een deel gegarandeerd van hun voortbestaan in Brabant. 
 
Voorwaarde is dat binnen de realisatie van deze toptrainingsaccommodaties (met eventuele RTC functies voor 
de verschillende disciplines) samenwerking plaatsvindt tussen verschillende nieuwe initiatieven en bestaande 
verenigingen met een sterke opleidingsstructuur. Professionele en structurele talentontwikkeling kan binnen 
Oost en West Brabant in twee centra geborgd worden. Echter, de realisatie van allerlei verschillende 
initiatieven kan een gevaar vormen voor een structurele en professionele opleiding van talenten door het 
veroorzaken van versnippering. 
 
Het is verder aan te raden dat de Provincie Noord-Brabant afstemming zoekt en nauw samen gaat werken met 
de omliggende provinciën Limburg en zeeland, die ook de wielersport als speerpunt in hun beleid hebben 
benoemd.  
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Bijlage A Agenda van Brabant  
 
 
In de Agenda van Brabant; traditie en technologie heeft de provincie in het voorjaar van 2010 de lijnen uitgezet 
voor de toekomst van ‘ons Brabant’. De ambitie is om in een sterk veranderende wereld tot de top van de 
kennis- en innovatieregio’s te (blijven) behoren. Voor een duurzame regionale ontwikkeling, die welvaart en 
welzijn van alle Brabanders bevordert, is de inzet op kennis en innovatie cruciaal. Kwaliteit van de 
leefomgeving is een doorslaggevende factor om burgers, bedrijven en talenten te binden aan de regio; een 
randvoorwaarde voor een florerende en gezonde samenleving. 
 
Werken aan een optimaal vestigingsklimaat betekent in sporttermen aanhaken op Olympisch niveau. Het 
belang van de sport en de wijze waarop sport kan bijdragen aan de ambities en het leefklimaat van Brabant 
staan onderstreept in het “Olympisch Plan Brabant: Versterking Sportinfrastructuur”, dat op 10 december 2010 
door de Provinciale Staten is aangenomen. 
 
De provincie sluit hiermee aan op het landelijk Olympisch Plan 2028, waarin het belang van sport wordt 
verbonden met brede maatschappelijke domeinen: ruimte en economie, maar ook volksgezondheid, sociaal-
maatschappelijk en regiobranding. De ambities van het Olympisch Plan 2028 maken duidelijk dat sport zowel 
doel als middel is. Doel omdat Nederland zich blijft mengen in de race om sportmedailles, sport (terug) in het 
curriculum van alle scholen gebracht wordt, de sportdeelname verhoogd dient te worden en omdat ‘sportief 
denken’ verder opbloeit. Middel omdat sport op veel fronten zal bijdragen aan de kwaliteit van de 
samenleving. Gezonde en daardoor arbeidsproductieve burgers zijn nodig voor de krapper wordende 
arbeidsmarkt en om de toenemende kosten van de gezondheidszorg te drukken. Sportief denken kan een 
antwoord zijn op maatschappelijke problemen, zoals het integratievraagstuk en de verharding in de 
samenleving. Bij het sporten leren mensen te presteren, trots te zijn op zichzelf en het beste uit zichzelf te 
halen. Daarnaast draagt een hoogwaardig sportklimaat bij aan de (inter)nationale uitstraling en profilering van 
een regio en heeft sport economische spin-off. 
 
Het Olympisch Plan Brabant raakt hiermee het hart van de Agenda van Brabant: het Olympisch Plan draagt bij 
aan de profilering van Brabant, is een goed instrument voor de branding van de provincie en versterkt het leef- 
en vestigingsklimaat. Evenals de Agenda van Brabant omvat het Olympisch Plan ambities die de gehele 
Brabantse samenleving raken. Om deze ambities waar te maken, streeft Brabant ernaar in 2016 het volgende 
bereikt te hebben:   
• We hebben sport in Brabant op een hoger niveau getild 
• We hebben duurzaam een betere sportinfrastructuur 
• Sport is beter verbonden met economie en ruimte 
• De samenwerking met de Brabantse gemeenten is verdiept 
• Topsportevenementen trekken structureel meer bezoekers 
• Er komen structureel meer toeristen naar Brabant 
• Ook na 2016 zijn er aantoonbaar meer topsportevenementen dan daarvoor 
• De trots van Brabanders op hun provincie is vergroot. 
 
Bij de uitwerking van het Olympisch Plan Brabant, is op aanbeveling van NOC*NSF, gekozen voor kernsporten, 
omdat daarmee focus wordt aangebracht in relatie tot het Olympisch Plan. In de Provincie Noord-Brabant is 
atletiek aangewezen als één van deze kernsporten. De provincie Noord-Brabant heeft, in samenwerking met 
Sportservice Noord-Brabant/Olympisch Netwerk Brabant, het initiatief genomen voor het opstellen van een 
kernsportplan Atletiek.  
 
Dit atletiekplan zoomt in op de positie en de betekenis van atletiek in Brabant en brengt in beeld op welke 
wijze atletiek in Brabant versterkt kan worden teneinde een substantiële bijdrage te kunnen leveren aan het 
positioneren van Brabant als dé provincie met een optimaal leef- en vestigingsklimaat.



Bijlage B Accreditatiecriteria KNWU  
 
 
 
 
 
 
 

Accreditatiesysteem Regionale Trainingscentra  
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Toelichting 
 
Inleiding 
Dit accreditatiesysteem voor Trainingscentra is bedoeld om een duidelijk onderscheid te maken tussen de initiatieven die de optimale omstandigheden voor talenten en 
topsporters hebben gecreëerd en de initiatieven die dit (nog) niet hebben gerealiseerd.  
 
Doelstelling 
Deze accreditatietoets maakt duidelijk of een initiatief voldoet aan de kwalitatieve criteria voor een Trainingscentrum.  
 
Resultaat 
Als alle vragen met ja beantwoord zijn en de bijlagen voldoende zijn ingevuld komt het centrum in aanmerking voor de kwalificatie Trainingscentrum en daarmee mogelijk 
in aanmerking voor ondersteuning door de partners van de KNWU. Indien niet aan alle criteria voldaan is kan de initiatiefnemer de mogelijkheid krijgen om met 
ondersteuning van de KNWU te werken aan de verdere ontwikkeling van het initiatief.  
  
Uitvoering 
Het initiatief zal het bewijsmateriaal ter onderbouwing van de criteria moeten verzamelen. Daarna zal het centrum bezocht worden door KNWU en de andere partners om 
de criteria en het bijbehorende bewijsmateriaal door te nemen. Na dit bezoek wordt een voorlopige beoordeling gegeven. Daarna krijgt het centrum, na ontvangst van de 
voorlopige beoordeling, nog tijd voor het verzamelen van aanvullend bewijsmateriaal. Tenslotte wordt de beoordeling definitief gemaakt.  
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Trainingscentrum  
 
Algemene gegevens initiatief / initiatiefnemer 
Naam initiatief Regionaal Talentcentrum Wielrennen 
Sporttak Wielrennen 
Rechtsvorm  
Contactpersoon  
Adres  
Postcode / plaats  
E-mail  
Telefoonnummer  
Website  
 
Organisatie 
Nr.  Ja Nee Bewijsmateriaal 
1 Beschikt de organisatie over een organogram?   Organogram 
2 Beschikt de organisatie over een beleidsplan voor de komende vier jaar?   Beleidsplan (bijlage A) 
3 Beschikt de organisatie over een financieel plan voor de komende vier jaar?   Exploitatiebegroting (bijlage B) 
4 Is de organisatie verbonden aan een Topsportvereniging?   Verklaring Topsportvereniging 
5 Beschikt de organisatie over een communicatieplan (intern & extern)?   Communicatieplan 
 
Niveau talenten 
Nr.  Ja Nee Bewijsmateriaal 
6 Is het niveau van de huidige deelnemers in kaart gebracht?   Deelnemerstabel  
7 Beschikt de organisatie over een scoutings- / wervingsplan?   Scoutings- / wervingsplan  
 
Erkenning 
Nr.  Ja Nee Bewijsmateriaal 
8 Is de betreffende sport door de Provincie aangeduid als speerpuntsport?   Olympisch steunpunt 
9 Is het initiatief erkend door de nationale sportbond?   Getekende verklaring bond 
10 Is nationale sportbond (actief) betrokken bij het initiatief?   Verklaring Nationale bond 
11 Is de regionale sportbond (actief) betrokken bij het initiatief?   Verklaring Regionale bond (District) 
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Voorzieningen (huidige situatie) 
Nr.  Ja Nee Bewijsmateriaal 
 Sporttechnisch    
12a Beschikt de organisatie over technisch kader dat voldoet aan de kwaliteitseisen van de bond?   Getekende verklaring bond / CV kader  
12b Is er een door de bond goedgekeurd trainingsprogramma (kwalitatief en kwantitatief)?   Getekende verklaring bond  
12c Wordt er op relevante onderdelen regelmatig getest en geëvalueerd?   Testprogramma  
12d Wordt er op het hoogste landelijke niveau aan wedstrijden meegedaan?   Wedstrijdprogramma  
12e Wordt er op internationaal niveau aan wedstrijden meegedaan?   Wedstrijdprogramma  
 
Nr.  Ja Nee Bewijsmateriaal 
 Accommodatie    
13a Beschikt de organisatie over een sportspecifieke trainingsaccommodatie die voldoet aan de 

internationale eisen? 
  Getekende verklaring bond / bezichtiging 

 
13b Beschikt de organisatie over een sportspecifieke wedstrijdaccommodatie die voldoet aan de 

internationale eisen? 
  Getekende verklaring bond / bezichtiging  

13c Beschikt de organisatie of de accommodatie over de sportspecifieke materialen?   Getekende verklaring bond / bezichtiging  
13d Beschikt de accommodatie over een krachttrainingruimte?   Getekende verklaring bond / bezichtiging  
13e Beschikt de accommodatie over een overblijfruimte voor de sporters geschikt voor studie, rust of 

andere doeleinden? 
  Getekende verklaring bond / bezichtiging  

13f Beschikt de accommodatie over een ruimte voor de coach en ruimte voor teambesprekingen?   Getekende verklaring bond / bezichtiging 
 

13g Beschikt de accommodatie over een behandelruimte voor sportmedische begeleiding?   Getekende verklaring bond / bezichtiging 
 

 
Nr.  Ja Nee Bewijsmateriaal 
 Vervoer    
14 Is het vervoer van en naar trainingen en wedstrijden geregeld?   Overzicht afspraken  
 
Nr.  Ja Nee Bewijsmateriaal 
 Onderwijs    
15a Kan minimaal 90% van de deelnemers een opleiding volgen die goed aansluit op het trainings- en 

wedstrijdprogramma? 
  Trainings- en wedstrijdprogramma  

15b Beschikt de organisatie over een studiecoördinator die samenwerkt met de coördinatoren van de 
onderwijsinstellingen? 

  Overeenkomst onderwijsinstelling  
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Nr.  Ja Nee Bewijsmateriaal 
 Huisvesting    
16 Biedt de organisatie de deelnemers, indien nodig, woonruimte aan op of in de nabijheid van de 

trainingsaccommodatie? 
  Bezichtiging 

 
Nr.  Ja Nee Bewijsmateriaal 
 (Para)medische begeleiding    
17a Werkt de organisatie samen met een sportarts (SMI)?   Samenwerkingsovereenkomst  
17b Werkt de organisatie samen met een sportfysiotherapeut (NVFS)?    Samenwerkingsovereenkomst  
17c Werkt de organisatie samen met een of meerdere ziekenhuizen met alle zorg binnen 24 uur?   Samenwerkingsovereenkomst  
17d Kunnen de deelnemers gebruik maken van een mentale begeleider (VSPN)?   Samenwerkingsovereenkomst  
17e Kunnen de deelnemers gebruik maken van een voedingsdeskundige?   Samenwerkingsovereenkomst  
17f Kunnen de deelnemers gebruik maken van fitness- en krachtfaciliteiten bij revalidatie?   Samenwerkingsovereenkomst  
 
Nr.  Ja Nee Bewijsmateriaal 
 Individuele begeleiding    
18a Beschikt de organisatie over 1 coördinator, 1 overlegvorm, 1 database?   Overeenkomst coördinator / notulen / 

voorbeeld database / organogram  
18b Beschikt de organisatie over 1 aanspreekpunt voor deelnemer en zijn / haar omgeving (ouders, 

opleiding, vereniging)? 
  Organogram / functieomschrijving  

18c Biedt de organisatie maatschappelijk begeleiding aan de deelnemers?   Gesprek coördinator  
 
Voorzieningen (toekomst / gewenste situatie 2012) 
 
Nr.  Ja Nee Bewijsmateriaal 
19 Gewenste situatie 2012   Schets gewenste situatie (bijlage D) 
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Beleidsplan 
Het beleidsplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten: 

- Missie 
- Visie 
- Doelstellingen 
- Uitwerking naar strategie met betrekking tot sporttechnische zaken en voorzieningen. 
- Strategie vertaald in jaarplan 
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Exploitatiebegroting 
       

 Exploitatiebegroting      

       

 Kosten    Inkomsten    

       
 Personeelskosten    Sport    
 Loonkosten (technische staf, paramedische staf op pay-roll)  €           -     NOC-NSF  €        -     
 Reis/onkostenvergoeding  €           -     Nationale Bond  €        -     
 scholing kader  €           -     Olympisch steunpunt  €        -     
 kleding  €           -     Verenigingen  €        -     
 overig  €           -     Sporters  €        -     
      Overig  €        -     

 Totaal  €           -     Totaal  €        -     
       
       
 Huisvestingskosten    Onderwijs    
 huur  €           -     Loot school  €        -     
 energie  €           -     Hogeschool  €        -     
 klein onderhoud  €           -     CIOS/ROC  €        -     
 klein materiaal  €           -     Overig  €        -     

 bureaukosten  €           -     Totaal  €        -     
 overig  €           -        
         
 huisvesting atleten  €           -     Overheid    
 overig  €           -     VWS  €        -     

 Totaal  €           -     Provincie   €        -     
    Gemeente  €        -     
    Overig  €        -     

 Trainings/wedstrijdkosten    Totaal  €        -     
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 huur trainingsaccommodatie  €           -        
 wedstrijdkosten  €           -        
 paramedische begeleiding (externe inhuur)  €           -     Zorg    
 trainingsstage/-kamp  €           -     -  €        -     
 transport/verblijfkosten  €           -     -  €        -     
 overig  €           -     -  €        -     

 Totaal  €           -     -  €        -     

    -  €        -     

    Totaal  €        -     

 Afschrijvingen       

 Totaal  €           -        

    Bedrijfsleven    

 Financieringskosten (rente)    -  €        -     

 Totaal  €           -     -  €        -     
    -  €        -     
    -  €        -     
    -  €        -     

    Totaal  €        -     

       

 Totaal kosten  €         -     Totaal inkomsten  €      -     
       
       
       
       
       

    Resultaat  €      -     
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Deelnemerstabel 
 
Algemeen Aantal 
Aantal deelnemers  
Deelnemers met topsportstatus  
  
Status verdeling deelnemers * Aantal 
A  
B  
HP  
Internationaal talent  
Nationaal talent  
Beloften  
RS1  
RS2   
Overig  
* Informatie over de topsportstatussen van deelnemers is op te vragen bij het Olympisch Steunpunt 
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Toekomst / gewenste situatie 2012 
Schets in het onderstaande schema de gewenste situatie in 2012. 
Voorziening  Gewenste situatie in 2012 
Sporttechnisch   
 Kader  
 trainingsprogramma  
 testen en evaluaties  
 wedstrijdniveau nationaal  
 wedstrijdniveau internationaal  
   
Accommodatie   
 trainingsaccommodatie  
 wedstrijdaccommodatie  
 materialen  
 krachttrainingruimte  
 overblijfruimte  
 ruimte coach  
 behandelruimte medisch  
   
Vervoer   
 Vervoersmogelijkheden  
   
Onderwijs   
 aansluiting opleiding  
 studiecoördinator  
   
Huisvesting   
 woonruimte deelnemers  
   
(Para)medische begeleiding   
 Sportarts  
 sportfysiotherapeut  
 ziekenhuis  
 mentale begeleider  
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 voedingsdeskundige  
 faciliteiten revalidatie  
   
Individuele begeleiding   
 Coördinator  
 Overlegvorm  
 Database  
 Aanspreekpunt  
 Maatschappelijke begeleiding  
 
 


