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Secundair Onderwijs - Natuurwetenschappen
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NATUURWETENSCHAPPEN:
Energieverbruik
Lichaamssamenstelling
Koerstactiek en natuurwetenschappen
Fysica op de fiets
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NATUURWETENSCHAPPEN

ENERGIEVERBRUIK

Opgave: verbind de juiste persoon met de juiste dagelijkse aanbevolen hoeveelheid kCal en zijn/haar menu.

1.
2200 Kcal
2.
6000-8000 Kcal
3.
2500 Kcal
4.
3300 Kcal
5.
2900 Kcal

a. Actief meisje
tussen 12-18 jaar

1.

3l water
12 sneden (grof) brood
5 aardappelen (ei groot)

b. Weinig actieve jongen
tussen 12-18 jaar

2. 3l water
9 sneden (grof) brood
4 aardappelen (ei groot)

c. Profwielrenner
Tour de France

3. 1,5l water
5 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)

d. Weinig actief meisje
tussen 12-18 jaar
e. Actieve jongen
tussen 12-18 jaar

4. ’s morgens: rijst, havermout, brood of pannenkoeken
net voor de rit: een reep of sportdrank
tijdens de rit: (±2000 kcal) sportvoeding/gelletjes
+ 1 bidon per uur
5. 1,5l water
7 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)
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NATUURWETENSCHAPPEN

LICHAAMSSAMENSTELLING

Opgave: verbind de kaders die iets zeggen over lichaamssamentstelling met somatype mesomorf,
endomorf of ectomorf. Vervolgens verbind je talentvolle atleten met het geschikte somatype.

A. MESOMORF
1. Wielrenner

B. ENDOMORF
2. Turner

3. Bodybuilder

C. ECTOMORF
4. Jijzelf
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NATUURWETENSCHAPPEN

Koerstactiek en natuurwetenschappen

Koerstactiek – wat is een waaier?
Opgave: geef een korte samenvatting van de film.

THEMA

OMSCHRIJVING

DUUR

Wat is een ‘waaier’?

Lieven Scheire legt uit wat in ‘waaiers’ fietsen is.

1:55

5

NATUURWETENSCHAPPEN

Koerstactiek en natuurwetenschappen

Koerstactiek – wat is de overlevingskans van de kopgroep?
Opgave: geef een korte samenvatting van de film.

THEMA

OMSCHRIJVING

DUUR

Wat is een ‘kopgroep’?

Lieven Scheire legt uit wat de kans is om als kopgroep
voorop te blijven.

1:46
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NATUURWETENSCHAPPEN

Koerstactiek en natuurwetenschappen

Koerstactiek – wat is een goede en splijtende demarrage?
Opgave: geef een korte samenvatting van de film.

THEMA

OMSCHRIJVING

DUUR

Wat is een ‘demarrage’?

Lieven Scheire legt uit wat een goede, splijtende ‘demarrage’ is.

2:09
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NATUURWETENSCHAPPEN

Koerstactiek en natuurwetenschappen

Koerstactiek – waarom vallen renners aan op kasseistroken en hellingen?
Opgave: geef een korte samenvatting van de film.

THEMA

OMSCHRIJVING

DUUR

Kasseien en bergop

Waarom demarreren renners op kasseien of bergop?

3:15
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NATUURWETENSCHAPPEN

Koerstactiek en natuurwetenschappen

Koerstactiek – waarom wil niemand als 1ste aan de sprint beginnen?
Opgave: Geef een korte samenvatting van de film.

THEMA

OMSCHRIJVING

DUUR

Sprinten in klein groepje

Waarom wil niemand als eerste beginnen sprinten?

2:08
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NATUURWETENSCHAPPEN

FYSICA OP DE FIETS

Opgave: welke krachten moet een fietser overwinnen?
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NATUURWETENSCHAPPEN

FYSICA OP DE FIETS

Opgave: hoeveel watt/uur/kg lichaamsgewicht kan een renner leveren?

Niveau

Wattage die men kan
leveren per uur

Lichaamsgewicht
70 kg

Wattage per
uur/lichaamsgewicht
150/70
= 2.1 watt / kg

Beginner

150

70

Amateur

225

70

Elite zonder contract

300

70

Elite (= pro)

375

70

Wereldtop

425

70
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NATUURWETENSCHAPPEN

FYSICA OP DE FIETS
Bergop rijden

Wout van Aert reed zeer goed bergop in de Ronde van Frankrijk. Hij ontwikkelde 507 watt gedurende
30 minuten. Nadien haakte hij af. Hij weegt 78 kilogram. Hoeveel watt per kilogram lichaamsgewicht
duwde hij?
…
De echte klimmers (Roglic, Pogacar) kunnen dit langer volhouden. Hun lichaamsgewicht schommelt
rond 60 kilogram. Hoeveel watt moesten zij duwen toen Wout het tempo bepaalde? Ze reden het
laatste uur aan 6.3 watt/kg.
…
Wout heeft een lichaamsgewicht van 78 kg.
Hij heeft vermoedelijk een vetpercentage van 6%.
Hoeveel kg vet heeft hij?
…
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NATUURWETENSCHAPPEN

FYSICA OP DE FIETS

Bergaf rijden
Opgave: omcirkel wat juist is.
Zware / Lichte renners hebben voordeel bij het bergafwaarts rijden.

TIPS OM VEILIGE EEN BERG AF TE DALEN OP EEN RACEFIETS:
Handen onderaan / boven op de beugels van het stuur.
Rem meer met je voorrem / achterrem.
Buitenbeen / binnenbeen omlaag, buitenbeen / binnenbeen omhoog.
Houd voldoende afstand zodat je goed je bochten kan inschatten.
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NATUURWETENSCHAPPEN

FYSICA OP DE FIETS
Tijdrijden
Opgave: rangschik van 1 - 4.
Niveau atleet

Positie

Frontaal oppervlak m2

Elite/Prof

Handen op
de remgrepen

0,34 - 0,40

Amateur

Tijdritpositie

0,36 - 0,43

Amateur

Handen op
de remgrepen

0,38 - 0,51

Elite/Prof

Tijdritpositie

0,26 - 0,36

Rangschik van 1-4
Wie fietst het meest
aerodynamisch?
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NATUURWETENSCHAPPEN

OPLOSSINGEN
Energieverbruik
Lichaamssamenstelling
Koerstactiek en natuurwetenschappen
Fysica op de fiets
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NATUURWETENSCHAPPEN

ENERGIEVERBRUIK

Opgave: verbind de juiste persoon met de juiste dagelijkse aanbevolen hoeveelheid kCal en zijn/haar menu.

1.
2200 Kcal
2.
6000-8000 Kcal
3.
2500 Kcal
4.
3300 Kcal
5.
2900 Kcal

a. Actief meisje
tussen 12-18 jaar

1.

3l water
12 sneden (grof) brood
5 aardappelen (ei groot)

b. Weinig actieve jongen
tussen 12-18 jaar

2. 3l water
9 sneden (grof) brood
4 aardappelen (ei groot)

c. Profwielrenner
Tour de France

3. 1,5l water
5 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)

d. Weinig actief meisje
tussen 12-18 jaar
e. Actieve jongen
tussen 12-18 jaar

4. ’s morgens: rijst, havermout, brood of pannenkoeken
net voor de rit: een reep of sportdrank
tijdens de rit: (±2000 kcal) sportvoeding/gelletjes
+ 1 bidon per uur
5. 1,5l water
7 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)
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NATUURWETENSCHAPPEN

ENERGIEVERBRUIK

Opgave: verbind de juiste persoon met de juiste dagelijkse aanbevolen hoeveelheid kCal en zijn/haar menu.

1.
2200 Kcal
2.
6000-8000 Kcal
3.
2500 Kcal
4.
3300 Kcal
5.
2900 Kcal

a. Actief meisje
tussen 12-18 jaar

1.

3l water
12 sneden (grof) brood
5 aardappelen (ei groot)

b. Weinig actieve jongen
tussen 12-18 jaar

2. 3l water
9 sneden (grof) brood
4 aardappelen (ei groot)

c. Profwielrenner
Tour de France

3. 1,5l water
5 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)

d. Weinig actief meisje
tussen 12-18 jaar
e. Actieve jongen
tussen 12-18 jaar

4. ’s morgens: rijst, havermout, brood of pannenkoeken
net voor de rit: een reep of sportdrank
tijdens de rit: (±2000 kcal) sportvoeding/gelletjes
+ 1 bidon per uur
5. 1,5l water
7 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)
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NATUURWETENSCHAPPEN

ENERGIEVERBRUIK

Opgave: verbind de juiste persoon met de juiste dagelijkse aanbevolen hoeveelheid kCal en zijn/haar menu.

1.
2200 Kcal
2.
6000-8000 Kcal
3.
2500 Kcal
4.
3300 Kcal
5.
2900 Kcal

a. Actief meisje
tussen 12-18 jaar

1.

3l water
12 sneden (grof) brood
5 aardappelen (ei groot)

b. Weinig actieve jongen
tussen 12-18 jaar

2. 3l water
9 sneden (grof) brood
4 aardappelen (ei groot)

c. Profwielrenner
Tour de France

3. 1,5l water
5 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)

d. Weinig actief meisje
tussen 12-18 jaar
e. Actieve jongen
tussen 12-18 jaar

4. ’s morgens: rijst, havermout, brood of pannenkoeken
net voor de rit: een reep of sportdrank
tijdens de rit: (±2000 kcal) sportvoeding/gelletjes
+ 1 bidon per uur
5. 1,5l water
7 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)
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NATUURWETENSCHAPPEN

ENERGIEVERBRUIK

Opgave: verbind de juiste persoon met de juiste dagelijkse aanbevolen hoeveelheid kCal en zijn/haar menu.

1.
2200 Kcal
2.
6000-8000 Kcal
3.
2500 Kcal
4.
3300 Kcal
5.
2900 Kcal

a. Actief meisje
tussen 12-18 jaar

1.

3l water
12 sneden (grof) brood
5 aardappelen (ei groot)

b. Weinig actieve jongen
tussen 12-18 jaar

2. 3l water
9 sneden (grof) brood
4 aardappelen (ei groot)

c. Profwielrenner
Tour de France

3. 1,5l water
5 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)

d. Weinig actief meisje
tussen 12-18 jaar
e. Actieve jongen
tussen 12-18 jaar

4. ’s morgens: rijst, havermout, brood of pannenkoeken
net voor de rit: een reep of sportdrank
tijdens de rit: (±2000 kcal) sportvoeding/gelletjes
+ 1 bidon per uur
5. 1,5l water
7 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)
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NATUURWETENSCHAPPEN

ENERGIEVERBRUIK

Opgave: verbind de juiste persoon met de juiste dagelijkse aanbevolen hoeveelheid kCal en zijn/haar menu.

1.
2200 Kcal
2.
6000-8000 Kcal
3.
2500 Kcal
4.
3300 Kcal
5.
2900 Kcal

a. Actief meisje
tussen 12-18 jaar

1.

3l water
12 sneden (grof) brood
5 aardappelen (ei groot)

b. Weinig actieve jongen
tussen 12-18 jaar

2. 3l water
9 sneden (grof) brood
4 aardappelen (ei groot)

c. Profwielrenner
Tour de France

3. 1,5l water
5 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)

d. Weinig actief meisje
tussen 12-18 jaar
e. Actieve jongen
tussen 12-18 jaar

4. ’s morgens: rijst, havermout, brood of pannenkoeken
net voor de rit: een reep of sportdrank
tijdens de rit: (±2000 kcal) sportvoeding/gelletjes
+ 1 bidon per uur
5. 1,5l water
7 sneden (grof) brood
3 aardappelen (ei groot)
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NATUURWETENSCHAPPEN

LICHAAMSSAMENSTELLING

Opgave: verbind de kaders die iets zeggen over lichaamssamentstelling met somatype mesomorf,
endomorf of ectomorf. Vervolgens verbind je talentvolle atleten met het geschikte somatype.

A. MESOMORF
1. Wielrenner

B. ENDOMORF
2. Turner

3. Bodybuilder

C. ECTOMORF
4. Jijzelf
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NATUURWETENSCHAPPEN

Koerstactiek en natuurwetenschappen

Koerstactiek – wat is een waaier?
Opgave: geef een korte samenvatting van de film.

Een waaier is de benaming voor de
formatie die een groep renners aanneemt
als de wind schuin van voren komt om zo
de windweerstand zo klein als mogelijk
te maken. De techniek bestaat uit het
schuin achter elkaar rijden van een
aantal renners.

THEMA

OMSCHRIJVING

DUUR

Wat is een ‘waaier’?

Lieven Scheire legt uit wat in ‘waaiers’ fietsen is.

1:55
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NATUURWETENSCHAPPEN

Koerstactiek en natuurwetenschappen

Koerstactiek – wat is de overlevingskans van de kopgroep?
Opgave: geef een korte samenvatting van de film.

Een kopgroep is een groep deelnemers
aan een wedstrijd met een voorsprong op
de meerderheid van de deelnemers.

THEMA

OMSCHRIJVING

DUUR

Wat is een ‘kopgroep’?

Lieven Scheire legt uit wat de kans is om als kopgroep
voorop te blijven.

1:46
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NATUURWETENSCHAPPEN

Koerstactiek en natuurwetenschappen

Koerstactiek – wat is een goede en splijtende demarrage?
Opgave: geef een korte samenvatting van de film.

Een demarrage (werkwoord: demarreren)
is een plotse versnelling van een of
meerdere coureurs, om een voorsprong
te krijgen op de groep, vaak het peloton,
waaruit men wegrijdt.

THEMA

OMSCHRIJVING

DUUR

Wat is een ‘demarrage’?

Lieven Scheire legt uit wat een goede, splijtende ‘demarrage’ is.

2:09
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NATUURWETENSCHAPPEN

Koerstactiek en natuurwetenschappen

Koerstactiek – waarom vallen renners aan op kasseistroken
en hellingen? Opgave: geef een korte samenvatting van de film.

Waarom valt men daar aan? Omdat de
rolweerstand daarop veel hoger is en het
relatieve voordeel van de luchtweerstand
van ‘in groep rijden’ dan kleiner is. Een
renner inhalen zal op kasseien of bergop
moeilijker zijn.

THEMA

OMSCHRIJVING

DUUR

Kasseien en bergop

Waarom demarreren renners op kasseien of bergop?

3:15
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NATUURWETENSCHAPPEN

Koerstactiek en natuurwetenschappen

Koerstactiek – waarom wil niemand als 1ste aan de sprint beginnen?
Opgave: geef een korte samenvatting van de film.

De luchtweerstand voor de eerste renner
is veel groter dan voor de andere in
zijn/haar wiel.

THEMA

OMSCHRIJVING

DUUR

Sprinten in klein groepje

Waarom wil niemand als eerste beginnen sprinten?

2:08
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NATUURWETENSCHAPPEN

FYSICA OP DE FIETS

Opgave: welke krachten moet een fietser overwinnen?
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NATUURWETENSCHAPPEN

FYSICA OP DE FIETS

Opgave: hoeveel watt/uur/kg lichaamsgewicht kan een renner leveren?

Niveau

Wattage die men kan
leveren per uur

Lichaamsgewicht
70 kg

Wattage per
uur/lichaamsgewicht

Beginner

150

70

150/70
= 2.1 watt / kg

Amateur

225

70

3.2 watt / kg

Elite zonder contract

300

70

4.3 watt / kg

Elite (= pro)

375

70

5.4 watt / kg

Wereldtop

425

70

6.1 watt / kg
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NATUURWETENSCHAPPEN

FYSICA OP DE FIETS
Bergop rijden

Wout van Aert reed zeer goed bergop in de Ronde van Frankrijk. Hij ontwikkelde 507 watt gedurende
30 minuten. Nadien haakte hij af. Hij weegt 78 kilogram. Hoeveel watt per kilogram lichaamsgewicht
duwde hij?

507 watt/78 kg = 6,5 watt/kg

De echte klimmers (Roglic, Pogacar) kunnen dit langer volhouden. Hun lichaamsgewicht schommelt
rond 60 kilogram. Hoeveel watt moesten zij duwen toen Wout het tempo bepaalde? Ze reden het
laatste uur aan 6.3 watt/kg.

378 watt

Wout heeft een lichaamsgewicht van 78 kg.
Hij heeft vermoedelijk een vetpercentage van 6%.
Hoeveel kg vet heeft hij?

78 kg/100*6 = 4,68 kg vet
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NATUURWETENSCHAPPEN

FYSICA OP DE FIETS

Bergaf rijden
Opgave: omcirkel wat juist is.
Zware / Lichte rijders hebben voordeel bij het bergafwaarts rijden.

TIPS OM VEILIGE EEN BERG AF TE DALEN OP EEN RACEFIETS:
Handen onderaan / boven op de beugels van het stuur.
Rem meer met je voorrem / achterrem.
Buitenbeen / binnenbeen omlaag, Buitenbeen / binnenbeen omhoog.
Houd voldoende afstand zodat je goed je bochten kan inschatten.
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NATUURWETENSCHAPPEN

FYSICA OP DE FIETS
Tijdrijden
Opgave: rangschik van 1 - 4.
Niveau atleet

Positie

Frontaal oppervlak m2

Rangschik van 1-4
Wie fietst het meest
aerodynamisch?

Elite/Prof

Handen op
de remgrepen

0,34 - 0,40

2

Amateur

Tijdritpositie

0,36 - 0,43

3

Amateur

Handen op
de remgrepen

0,38 - 0,51

4

Elite/Prof

Tijdritpositie

0,26 - 0,36

1
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Welkom bij Cycling Vlaanderen!
Interesse om te fietsen?
Dan ben je bij Cycling Vlaanderen aan het juiste adres!
Ontdek meer op
www.cycling.vlaanderen/startenmetwielrennen
WIST JE TROUWENS DAT:
• wielrennen niet alleen voor jongens is!
• er heel wat toffe fietsclubs zijn in jouw provincie?
• je altijd eens gratis kan deelnemen aan onze trainingen
en events?
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