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Wegwijzer:
START: taal - lezen
Voorleesmoment
Raad het woord

VROEGE VLUCHT: muzische vorming
De regenboogtrui

BEVOORRADINGSZONE: verkeersopvoeding
Waar of onwaar

Delen van de (race)fiets

HEUVELZONE: wereldoriëntatie
Belgische wielertrui 

FINALE: wiskunde
Middelste, onderste, bovenste, verbind de cijfers,

Langer, korter, meer, minder

SPRINT: schrijven
Binnen de lijntjes

Doolhof

PODIUMCEREMONIE: multimedia
Filmpjes
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START
Taal • Lezen
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LEES-
OEFENING VOORLEESMOMENT

TEAM KEI       
Brigitte Van Aken

START: OF HOE 
UITGEDAAGD WORDEN 
TOT OEFENEN LEIDT
De zon staat hoog en trots aan 
de hemel. Wouter en Stan fietsen 
naast het water. Stans broek 
sloddert los aan zijn lijf. Hij is een 
stoere jongen.
Wouter roept: ’Niet zo snel!’ 
Stan draait z’n hoofd naar opzij en stopt.
Wouter botst bijna tegen hem aan.
‘Jij moet oefenen,’ zegt Stan.
Een beetje boos gooit ie z’n fiets aan de kant.
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VOORLEESMOMENT
‘Kan jij stenen laten stuiteren op het water?’ Wouter en zijn zus Gloria stuiteren vaak  stenen op de 
vijver. Het lukt hen bijna altijd van de eerste keer: vijf stuiterbewegingen na elkaar. Plop, plop, plop, 
plop, plop. 
‘Natuurlijk kan ik dat ,’zegt Stan en hij gaat op zoek naar een platte steen, die hij even later in het 
water gooit. De steen zinkt.
‘Jij moet oefenen,’ zegt Wouter.
Stan steekt zijn handen diep in zijn slodderbroek.
‘Maar ik ben wel een betere sportman dan jij,’ mompelt hij.
Wouter klimt weer op zijn fiets.
‘Een sprintje dan tot aan de weg?’, stelt hij voor. Stan knikt. Start!

VROEGE VLUCHT: OF HOE JE DAN TOCH KAN VERLIEZEN
Stan schiet als een gummikogel weg, terwijl het woord START nog in zijn oren suist. Op dat moment 
komt Gloria aan de overkant aangefietst. Ze zwaait vrolijk naar de jongens. Haar paardenstaart danst 
van links naar rechts.

LEES-
OEFENING
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VOORLEESMOMENT
‘Joehoe!’ Wouter ziet haar niet, maar hoort haar wel. Hij vindt het prettig dat zijn zus er is.
‘Doen jullie een wedstrijdje?!’, roept ze.
‘Joeh!’, gilt Stan terug, wat JA betekent.

Wouter denkt maar aan één ding: winnen. Hij zweet. Maar dat geeft niks. Hij hijgt alle adem in en 
uit zijn lijf. De weg ligt als een snoeplint aan de horizon. Nog even. Kracht zetten. 
Plots fietst hij voorbij de slodderbroek. Zijn ogen draaien naar het hoofd van Stan. Die bijt heel hard 
op zijn lippen en kijkt niet naar opzij.
Langs de weg staat Gloria. Ze zwaait met een banaan. Wouter denkt aan echt grote stenen. Hoe je 
die zo ver mogelijk kan laten keilen. Hoe vaak hij dat geoefend heeft. Hij fietst en fietst en laat zijn 
vriend Stan ver achter zich. Dan stopt hij.
‘Wow! Broer!’, zegt Gloria. ‘Je won van Stan?! Goed zeg!’
‘Vanaf nu heet ik Wout,’ hijgt Wouter.
De banaan is voor de verliezer. 
‘Dank je, Gloria,’ zegt Stan een beetje pips.

LEES-
OEFENING
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VOORLEESMOMENT
BEVOORRADING: OF HOE GEZONDE VOEDING IS
De kinderen fietsen naar huis. Ze hebben een reuzeleuk plan bedacht.
Papa zet drie glazen bietensap op tafel.
Wouter trekt zijn neus op.
‘Bah, wat is dat?’
‘Gezond voor wielrenners,’ zegt papa. ‘En we eten dadelijk rijst met eitje en…’
‘Ketchup!’, roept Stan.
‘Ik wil Wout genoemd worden,’ zegt Wouter weer. 
‘Zoals Wout van Aert?’, zegt papa lachend.
Wouter knikt.
‘Oké ’, zegt papa. ‘Vanaf nu gezond eten dan.’
‘En veel oefenen,’ lacht Stan.

LEES-
OEFENING
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VOORLEESMOMENT
HEUVELZONE: OF HOE SPANNEND EEN PARCOURS KAN ZIJN
‘En laat nu het parcours maar eens zien,’ zegt papa.
Tussen Gloria’s tanden steekt een potlood.
‘Kijk, papa’, zegt ze. ‘Over de vijver leggen we een brug van hout. En rond het huis fietsen we over de  
kasseien, het bos in. Er zijn twee heuvels. Hier en hier.’
Ze zet kruisjes op het blad. Gloria kent het bos heel goed. Ze praat met bomen en heeft een 
kompas in haar hoofd. Wouter legt zijn vinger op de laatste heuvel.
‘En dan maken we zo een lus,’ zegt hij.
‘Wanneer starten we?’, vraagt papa.
‘Zondag’, zegt Gloria beslist. ‘Ik moet nog bordjes maken. Om langs de kant van de weg te zetten.’
‘Goed,’ zegt papa. ‘Dan nodigen we nu alvast het hele dorp uit.’
Hij haalt zijn smarthphone boven en begint erop te tokkelen.  
Stan bekijkt het parcours. Hij vindt het allemaal heel spannend. 
‘Onze ploeg moet nog een naam’, zegt Wouter.
‘Team Kei!’, zegt Stan.  
‘We zijn als keien die over het parcours stuiteren!’, lacht Wouter.
‘En fietsen keihard!’, lacht Gloria.

LEES-
OEFENING
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VOORLEESMOMENT
FINALE: OF HOE BELANGRIJK DOORZETTEN IS
Het is zondag en feest in het dorp. Bijna alle lagereschoolkinderen fietsen mee. Langs de kant van 
het parcours staat ook de burgemeester met een beker in zijn handen.  Stan wil winnen.  
Zijn slodderbroek heeft hij vervangen door een échte wielerbroek. TEAM KEI heeft zich goed 
voorbereid. Iedere dag geoefend om de finale te bereiken. De burgemeester geeft het startschot.
‘Shit,’ zegt Gloria, die de veters van haar schoen aan het knopen is.
Ze springt op haar fiets maar geraakt snel achterop. Toch wil TEAM KEI laten zien dat meisjes ook 
stuurvaardig kunnen zijn.
‘Kom op, meid!’, roept papa.
De wedstrijd is spannend. Alle grote mensen aan de kant genieten ervan. Enkelen zwaaien met 
sjaals. 
Dan … het laatste sprintje … Een roodharig meisje fietst voorop. Net achter haar: Wouter en Stan.
En dan gebeurt het: Wouter stuitert naar voren en … knalt over de finish. Als een échte WK-renner 
steekt hij de handen in de lucht.
 

LEES-
OEFENING
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VOORLEESMOMENT
PODIUM: OF HOE MEEDOEN BELANGRIJKER IS DAN WINNEN
Het dorp juicht en klapt: Wouter is de bekerwinnaar, het roodharige meisje en Stan behalen de 
tweede en de derde plaats. 
‘Deze drie kinderen zijn KEIGOED,’ zegt de burgemeester plechtig.
Gloria fluit op haar vingers.
‘Hoera voor de meisjes! Hoera voor mijn broer!’, roept ze.
De andere kinderen spelen nog tot laat in het bos. 
Papa haalt veel lekkers boven: stroopwafels en warme chocomelk.
Stan, Wouter en Gloria zitten met opgetrokken benen aan de rand van de vijver. 
‘Morgen fietsen we het parcours weer, Wouter,’ zegt Stan.
‘Wout,’ zegt Wouter. 
‘Als Wout van Aert,’ lachen Gloria en Stan. 
Wout slaat zijn armen om Gloria en Stan heen en kijkt naar de maan.
Die staat keihoog en helder aan de hemel.

LEES-
OEFENING
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RAAD HET WOORD
Elke sport heeft zijn eigen taal. Ook in het wielrennen zijn er enkele termen die we vaak horen. 
In de volgende opdracht hebben we twee afbeeldingen die we veel zien tijdens het fietsen. 
Kan jij raden welk woord we zoeken?

OPDRACHT
TAAL
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RAAD HET WOORD
Elke sport heeft zijn eigen taal. Ook in het wielrennen zijn er enkele termen die we vaak horen. 
In de volgende opdracht hebben we twee afbeeldingen die we veel zien tijdens het fietsen. 
Kan jij raden welk woord we zoeken?

b te ol p

OPDRACHT
TAAL
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FIETSWISSEL
Tijd voor een fietswissel! Met elke letter van het woord fiets, voeren we een bewegingstussendoortje 
uit. Hoog tijd voor de eerste opdracht!   
De renners moeten voor de start langs het startpodium om zich voor te stellen aan het publiek en 
de media. Ze staan mooi recht voor de foto’s. Kan jij je bij deze oefening ook recht houden?

F Flamingo: ga gedurende één minuut zoals een flamingo op één been staan. Daag jezelf uit 
door extra opdrachten op één been uit te voeren zoals:  je hiel tegen je zitvlak trekken, met 
kwart draaitjes rondhinken, je vingertoppen op de grond plaatsen, je ogen sluiten.

I
E
T
S

OPDRACHT

1
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VROEGE
VLUCHT
Muzische vorming
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DE REGENBOOGTRUI
De wereldkampioenschappen zijn niet 
zomaar een wedstrijd. Naast de eer je 
een jaar lang beste wielrenner van de 
wereld te mogen noemen, krijg je er 
ook nog een mooie trui bovenop. De 
beste renner en renster van de wereld 
herkennen we dat jaar dus makkelijk 
aan de witte trui met over de borst een 
regenboogband. 
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DE REGENBOOGTRUI
Tijdens de wereldkampioenschappen krijgt enkel 
de winnaar een trui. Bedenk en teken ook 
een trui op je werkblad voor bv. de moedigste, 
de kleinste, de traagste, de grappigste, de 
opvallendste, … renner. Voor deze opdracht is er 
een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT
MUZISCHE
VORMING
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FIETSWISSEL
Tijd voor een fietswissel! Met elke letter van het woord fiets, voeren we een bewegingstussendoortje 
uit. Tijd voor de tweede opdracht!
Om een zware wedstrijd te winnen is het als renner belangrijk om goed getrainde spieren te hebben, 
maar dit is niet genoeg. De ademhaling bij een renner is minstens even belangrijk als de spieren om 
een zware inspanning te kunnen volhouden. Hoe zit het met jouw ademhaling?

F
Inademen en uitademen. Ga even achter je stoel staan, we gaan telkens vijf maal diep in- en uitademen 
en daarbij kunnen we volgende oefeningen uitvoeren: je schouders optrekken bij inademen, ontspannen laten zakken bij uitademen, 
armen omhoog brengen bij inademen, ontspannen laten zakken bij uitademen. I

E
T
S

OPDRACHT

2
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BEVOORRADINGSZONE
Verkeersopvoeding
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WAAR OF ONWAAR
Tijdens het WK is het volledige parcours afgesloten voor het verkeer en het publiek. 
De renners kunnen de hele weg gebruiken. Hierdoor moeten de renners geen rekening houden met de 
verkeersregels en kunnen ze zich focussen op de wedstrijd. Als gewone fietser is het wel belangrijk 
om je aan de verkeersregels te houden, om zo op een veilige manier te kunnen fietsen. 
Met de volgende opdracht gaan we jouw kennis over de (fiets)verkeersregels testen!

Zijn de volgende stellingen

OPDRACHT 
VERKEER

of ?WAAR ONWAAR
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In wielerwedstrijden mogen 
renners niet op het fiets- 
en voetpad rijden.

Mogen kinderen 
op het voetpad fietsen?
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Kinderen van minder dan 10 jaar mogen altijd op het voetpad rijden. 

In wielerwedstrijden mogen 
renners niet op het fiets- 
en voetpad rijden.

Mogen kinderen 
op het voetpad fietsen?
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Soms zie je renners zonder handen 
fietsen, bv. de winnaar. Jullie houden  
de handen beter aan het stuur. 
Met twee handen los van het stuur 
rijden is niet alleen gevaarlijk,
het is ook verboden.
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Soms zie je renners zonder handen 
fietsen, bv. de winnaar. Jullie houden  
de handen beter aan het stuur. 
Met twee handen los van het stuur 
rijden is niet alleen gevaarlijk, 
het is ook verboden.
Zonder handen fietsen is inderdaad verboden. 
Ook de voeten moeten tijdens het fietsen op de pedalen blijven. 
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Tijdens het WK zullen alle renners een 
fietshelm dragen, dat is verplicht in 
elke wedstrijd. Ook voor jullie is het erg 
belangrijk een helm te dragen tijdens 
het fietsen.
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Tijdens het WK zullen alle renners een 
fietshelm dragen, dat is verplicht in 
elke wedstrijd. Ook voor jullie is het erg 
belangrijk een helm te dragen tijdens 
het fietsen.

Inderdaad! Het dragen van een goede helm is heel belangrijk
om je hoofd te beschermen bij een val.
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Ik mag al fietsend gebruikmaken 
van het zebrapad zoals een voetganger.
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Ik mag al fietsend gebruikmaken 
van het zebrapad zoals een voetganger.

Wil je gebruikmaken van het zebrapad, dan moet je van je fiets 
stappen om voorrang te genieten. Voorrang op zebrapaden is enkel 
voorbehouden aan voetgangers. Steek je al fietsend het zebrapad
over, dan moet je dus voorrang verlenen. 
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In een koers rijden ook heel wat volgwagens en 
motoren mee. Gelukkig geen vrachtwagens, want 
die hebben een voor fietsers levensgevaarlijke 
‘dode hoek’. Dit wil zeggen dat alle rode kruisjes 
op de afbeelding onzichtbaar zijn voor de 
chauffeur. Wil je zichtbaar en veilig zijn, moet je 
dus aan een vinkje staan als voetganger of fietser.
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In een koers rijden ook heel wat volgwagens en 
motoren mee. Gelukkig geen vrachtwagens, want 
die hebben een voor fietsers levensgevaarlijke 
‘dode hoek’. Dit wil zeggen dat alle rode kruisjes 
op de afbeelding onzichtbaar zijn voor de 
chauffeur. Wil je zichtbaar en veilig zijn, moet je 
dus aan een vinkje staan als voetganger of fietser.

Klopt, alle kruisjes op de figuur vallen in die ‘dode hoek’. Fiets je in 
de buurt van een vrachtwagen, hou dan minstens 3 meter afstand 
tot de vrachtwagen! Zorg dat de chauffeur jou gezien heeft, maak 
oogcontact.
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Als fietser moet je vooraan
een duidelijk zichtbaar rood
en achteraan wit licht hebben.
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Als fietser moet je vooraan
een duidelijk zichtbaar rood
en achteraan wit licht hebben.

Fout, vooraan wit licht en achteraan rood licht. Zorg dat je 
verlichting goed opgeladen is, duidelijk zichtbaar is en fel genoeg. 
Maak jezelf nog meer zichtbaar met een fluohesje en bevestig een 
extra lichtje op je boekentas. Reflectoren alleen zijn niet voldoende!
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Op een oversteekplaats voor 
fietsers aangeduid met deze witte 
markering, hebben fietsers altijd 
voorrang.
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Op een oversteekplaats voor 
fietsers aangeduid met deze witte 
markering, hebben fietsers altijd 
voorrang.

Fout, deze oversteekplaats duidt de weg aan die fietsers moeten 
volgen. Voertuigen op de rijbaan hebben voorrang!
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Het symbool achteraan op deze 
fiets toont aan dat de fiets niet 
meer bruikbaar is.
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Het symbool achteraan op deze 
fiets toont aan dat de fiets niet 
meer bruikbaar is.

Het symbool toont aan dat de bestuurder van dit voertuig 
slechthorend of doof is. 
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De renners hebben vaak de 
allernieuwste fietsen. De 
fietsen moeten snel en licht 
zijn. Meer en meer renners 
willen er ook heel sportief en 
stoer uitzien met hun fiets. 
Het WK is voor de renners 
een gelegenheid om hun 
mooie fiets te showen. Hoe 
ziet hun fiets er eigenlijk uit? 
We overlopen de voornaamste 
fietsonderdelen. Kleur 
de fiets op je werkblad 
(zie werkbladen) na elk 
onderdeeltje in zodat deze 
eruitziet als de fiets van een 
echte profrenner.  
Voor deze opdracht is er een 
bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT

DELEN VAN DE (RACE)FIETSOPDRACHT 
VERKEERS-
OPVOEDING
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HET KADER
WIST JE DAT
het kader bestaat uit holle buizen en 
het kader van een koersfiets vooral 
erg licht moet zijn?

OPDRACHT 
VERKEERS-
OPVOEDING DELEN VAN DE (RACE)FIETS
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HET ZADEL
WIST JE DAT
je het zadel makkelijk kan verhogen 
of verlagen zodat je steeds met 
gestrekte benen kan fietsen?

OPDRACHT 
VERKEERS-
OPVOEDING DELEN VAN DE (RACE)FIETS
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DE WIELEN
WIST JE DAT
een gewone fiets meer spaken bevat 
dan de fiets van een wielrenner?

OPDRACHT 
VERKEERS-
OPVOEDING DELEN VAN DE (RACE)FIETS
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DE BANDEN
WIST JE DAT
de band van een koersfiets veel 
smaller is dan een gewone fiets, 
meestal rond de 2,5 cm

OPDRACHT 
VERKEERS-
OPVOEDING DELEN VAN DE (RACE)FIETS
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HET STUUR
WIST JE DAT
renners een gebogen stuur hebben 
om sneller te kunnen fietsen?

OPDRACHT 
VERKEERS-
OPVOEDING DELEN VAN DE (RACE)FIETS
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DE VOORVORK
WIST JE DAT
wanneer je over hobbelige wegen 
fietst, je beter een voorvork kiest met 
een vering?

OPDRACHT 
VERKEERS-
OPVOEDING DELEN VAN DE (RACE)FIETS
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DE PEDALEN
WIST JE DAT
renners speciale schoenen en pedalen  
hebben waarmee ze vast in de 
pedalen klikken?

OPDRACHT 
VERKEERS-
OPVOEDING DELEN VAN DE (RACE)FIETS
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FIETSWISSEL
Tijd voor een fietswissel! Met elke letter van het woord fiets, voeren we een bewegingstussendoortje 
uit. Tijd voor de derde opdracht!
De vroege vluchters moeten soms sprinten om weg te geraken uit het peloton en om voorop te 
blijven. Dit voelt al meteen zwaar aan in de spieren. Voel jij het in de volgende opdracht ook in jouw 
spieren?

F

Elleboogsteun (plank) voor leerling 1, leerling 2 springt 10 maal over de benen van leerling 1. 
Daarna wissel je eens. 

I
E
T
S

OPDRACHT

3
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HEUVELZONE
Wereldoriëntatie
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BELGISCHE WIELERTRUI
Tijdens het wereldkampioenschap rijden renners 
niet in het truitje van hun team, maar wel in 
dat van hun land. Hier zie je het truitje van ons 
land. Herken en ken jij onze vlag?
Voor deze opdracht is er een bijhorend 
werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WERELD-

ORIËNTATIE
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BELGISCHE WIELERTRUI
Tijdens het wereldkampioenschap rijden renners 
niet in het truitje van hun team, maar wel in 
dat van hun land. Hier zie je het truitje van ons 
land. Herken en ken jij onze vlag?
Voor deze opdracht is er een bijhorend 
werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WERELD-

ORIËNTATIE
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FINALE
Wiskunde
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MIDDELSTE, BOVENSTE, 
ONDERSTE
Ondertussen weet je wel hoe de regenboogtrui 
van de wereldkampioen eruitziet. Of toch niet? 
Welke kleuren komen alweer op welke plaats? 
Help ons om de trui in te kleuren!
Kleur de middelste band zwart.
De onderste band kleur je groen.
De bovenste geef je een blauwe kleur.
De band tussen blauw en zwart kleur je rood.
De band tussen zwart en groen kleur je geel.
Voor deze opdracht is er een bijhorend 
werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WISKUNDE
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OPDRACHT 
WISKUNDE MIDDELSTE, BOVENSTE, 

ONDERSTE
Ondertussen weet je wel hoe de regenboogtrui 
van de wereldkampioen eruitziet. Of toch niet? 
Welke kleuren komen alweer op welke plaats? 
Help ons om de trui in te kleuren!
Kleur de middelste band zwart.
De onderste band kleur je groen.
De bovenste geef je een blauwe kleur.
De band tussen blauw en zwart kleur je rood.
De band tussen zwart en groen kleur je geel.
Voor deze opdracht is er een bijhorend 
werkblad voorzien!
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13. VERBIND DE CIJFERS
De winnaar van het wereldkampioenschap is uiteraard heel blij met 
zijn overwinning. Hij mag zich tot aan het volgende WK de beste 
wielrenner van de wereld noemen. Dit vieren de renners uitbundig. 
Wie als eerste over de streep komt, gooit zijn armen in de lucht! 
Verbind de cijfers in de goede volgorde en maak deze tekening 
verder af tot een prachtig kunstwerk.

Hoe zou jij zo een overwinning vieren? Toon dit aan je klasgenoten.
Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WISKUNDE
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LANGER, KORTER
Zonder parcours is er geen wedstrijd. Het parcours wordt op voorhand samengesteld zodat de renners 
weten waar ze naartoe moeten fietsen. Voor de wegrit en de tijdrit zijn er verschillende parcours ge-
maakt omdat er één parcours langer is dan het andere. Welk parcours is het langste? 

OPDRACHT 
WISKUNDE

Wegrit

Tijdrit
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LANGER, KORTER
Zonder parcours is er geen wedstrijd. Het parcours wordt op voorhand samengesteld zodat de renners 
weten waar ze naartoe moeten fietsen. Voor de wegrit en de tijdrit zijn er verschillende parcours ge-
maakt omdat er één parcours langer is dan het andere. Welk parcours is het langste? 

OPDRACHT 
WISKUNDE

Wegrit

Tijdrit
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KOPGROEP
De kopgroep heeft nog altijd een kleine voorsprong op het peloton bij het ingaan van de finale en 
bestaat uit verschillende renners. Kan jij de samenstelling geven van deze kopgroep? Geef de renners 
de juiste kleur bij elke vraag. Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

Welke renner rijdt achter de 
oranje renner? Hoeveel renners zie je? 

Wie is de derde renner in de rij?

Wie is de middelste renner
in de rij? 

Welke renner rijdt als laatste?

Welke renner rijdt 
als voorlaatste?

Welke renner rijdt als eerste? 

OPDRACHT 
WISKUNDE
1ste leerjaar
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KOPGROEP
De kopgroep heeft nog altijd een kleine voorsprong op het peloton bij het ingaan van de finale en 
bestaat uit verschillende renners. Kan jij de samenstelling geven van deze kopgroep? Geef de renners 
de juiste kleur bij elke vraag. Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

Welke renner rijdt achter de 
oranje renner? Hoeveel renners zie je? 

Wie is de derde renner in de rij?

Wie is de middelste renner
in de rij? 

Welke renner rijdt als laatste?

Welke renner rijdt 
als voorlaatste?

Welke renner rijdt als eerste? 

OPDRACHT 
WISKUNDE
 1ste leerjaar
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KOPGROEP
De kopgroep heeft nog altijd een kleine voorsprong op het peloton bij het ingaan van de finale en 
bestaat uit verschillende renners. Kan jij de samenstelling geven van deze kopgroep? Geef de renners 
de juiste kleur bij elke vraag. Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

Welke renner rijdt achter de 
oranje renner? Hoeveel renners zie je? 

Wie is de derde renner in de rij?

Wie is de middelste renner
in de rij? 

Welke renner rijdt als laatste?

Welke renner rijdt 
als voorlaatste?

Welke renner rijdt als eerste? 

OPDRACHT 
WISKUNDE
 1ste leerjaar
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KOPGROEP
De kopgroep heeft nog altijd een kleine voorsprong op het peloton bij het ingaan van de finale en 
bestaat uit verschillende renners. Kan jij de samenstelling geven van deze kopgroep? Geef de renners 
de juiste kleur bij elke vraag. Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

Welke renner rijdt achter de 
oranje renner? Hoeveel renners zie je? 

Wie is de derde renner in de rij?

Wie is de middelste renner
in de rij? 

Welke renner rijdt als laatste?

Welke renner rijdt 
als voorlaatste?

Welke renner rijdt als eerste? 

OPDRACHT 
WISKUNDE
1ste leerjaar
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KOPGROEP
De kopgroep heeft nog altijd een kleine voorsprong op het peloton bij het ingaan van de finale en 
bestaat uit verschillende renners. Kan jij de samenstelling geven van deze kopgroep? Geef de renners 
de juiste kleur bij elke vraag. Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

Welke renner rijdt achter de 
oranje renner? Hoeveel renners zie je? 

Wie is de derde renner in de rij?

Wie is de middelste renner
in de rij? 

Welke renner rijdt als laatste?

Welke renner rijdt 
als voorlaatste?

Welke renner rijdt als eerste? 

OPDRACHT 
WISKUNDE
1ste leerjaar
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KOPGROEP
De kopgroep heeft nog altijd een kleine voorsprong op het peloton bij het ingaan van de finale en 
bestaat uit verschillende renners. Kan jij de samenstelling geven van deze kopgroep? Geef de renners 
de juiste kleur bij elke vraag. Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

Welke renner rijdt achter de 
oranje renner? Hoeveel renners zie je? 

Wie is de derde renner in de rij?

Wie is de middelste renner
in de rij? 

Welke renner rijdt als laatste?

Welke renner rijdt 
als voorlaatste?

Welke renner rijdt als eerste? 

OPDRACHT 
WISKUNDE
1ste leerjaar
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KOPGROEP
De kopgroep heeft nog altijd een kleine voorsprong op het peloton bij het ingaan van de finale en 
bestaat uit verschillende renners. Kan jij de samenstelling geven van deze kopgroep? Geef de renners 
de juiste kleur bij elke vraag. Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

Welke renner rijdt achter de 
oranje renner? Hoeveel renners zie je? 

Wie is de derde renner in de rij?

Wie is de middelste renner
in de rij? 

Welke renner rijdt als laatste?

Welke renner rijdt 
als voorlaatste?

Welke renner rijdt als eerste? 

OPDRACHT 
WISKUNDE
1ste leerjaar
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KOPGROEP
De kopgroep heeft nog altijd een kleine voorsprong op het peloton bij het ingaan van de finale en 
bestaat uit verschillende renners. Kan jij de samenstelling geven van deze kopgroep? Geef de renners 
de juiste kleur bij elke vraag. Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

Welke renner rijdt achter de 
oranje renner? Hoeveel renners zie je? 5
Wie is de derde renner in de rij?

Wie is de middelste renner
in de rij? 

Welke renner rijdt als laatste?

Welke renner rijdt 
als voorlaatste?

Welke renner rijdt als eerste? 

OPDRACHT 
WISKUNDE
1ste leerjaar
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KOPGROEP
Het peloton komt steeds dichterbij en in de kopgroep vallen ze aan. De groep splitst in twee want 
niet iedereen kan volgen. Welk groepje telt de meeste renners, omcirkel.
Hoeveel renners zien we hier in totaal? Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WISKUNDE
1ste leerjaar
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KOPGROEP
Het peloton komt steeds dichterbij en in de kopgroep vallen ze aan. De groep splitst in twee want 
niet iedereen kan volgen. Welk groepje telt de meeste renners, omcirkel.
Hoeveel renners zien we hier in totaal? Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WISKUNDE
1ste leerjaar

TOTAAL AANTAL RENNERS = 5
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KOPGROEP
Het peloton komt steeds dichterbij en in de kopgroep vallen ze aan. De groep splitst in twee want 
niet iedereen kan volgen. Welk groepje telt de meeste renners, omcirkel.
Hoeveel renners zien we hier in totaal? Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

1. Kleur de eerste drie renners in het peloton geel.
2. Achter de gele renners in het peloton fietsen 2 blauwe renners net als in de kopgroep 
 waar ook 2 blauwe renners aan de leiding fietsen. 
3. De derde renner in de kopgroep is een groene renner net als de laatste renner in het peloton.    
 Voorts zie je nog 2 oranje renners en 1 rode renner in het peloton. 

OPDRACHT 
WISKUNDE
2de leerjaar

1 minuut KopgroepPeloton
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KOPGROEP
Het peloton komt steeds dichterbij en in de kopgroep vallen ze aan. De groep splitst in twee want 
niet iedereen kan volgen. Welk groepje telt de meeste renners, omcirkel.
Hoeveel renners zien we hier in totaal? Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

1. Kleur de eerste drie renners in het peloton geel.
2. Achter de gele renners in het peloton fietsen 2 blauwe renners net als in de kopgroep 
 waar ook 2 blauwe renners aan de leiding fietsen. 
3. De derde renner in de kopgroep is een groene renner net als de laatste renner in het peloton.    
 Voorts zie je nog 2 oranje renners en 1 rode renner in het peloton. 

OPDRACHT 
WISKUNDE
2de leerjaar

1 minuut KopgroepPeloton
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KOPGROEP
Het peloton komt steeds dichterbij en in de kopgroep vallen ze aan. De groep splitst in twee want 
niet iedereen kan volgen. Welk groepje telt de meeste renners, omcirkel.
Hoeveel renners zien we hier in totaal? Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

1. Kleur de eerste drie renners in het peloton geel.
2. Achter de gele renners in het peloton fietsen 2 blauwe renners net als in de kopgroep 
 waar ook 2 blauwe renners aan de leiding fietsen. 
3. De derde renner in de kopgroep is een groene renner net als de laatste renner in het peloton.    
 Voorts zie je nog 2 oranje renners en 1 rode renner in het peloton. 

OPDRACHT 
WISKUNDE
2de leerjaar

1 minuut KopgroepPeloton
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KOPGROEP
Het peloton komt steeds dichterbij en in de kopgroep vallen ze aan. De groep splitst in twee want 
niet iedereen kan volgen. Welk groepje telt de meeste renners, omcirkel.
Hoeveel renners zien we hier in totaal? Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

1. Kleur de eerste drie renners in het peloton geel.
2. Achter de gele renners in het peloton fietsen 2 blauwe renners net als in de kopgroep 
 waar ook 2 blauwe renners aan de leiding fietsen. 
3. De derde renner in de kopgroep is een groene renner net als de laatste renner in het peloton.    
 Voorts zie je nog 2 oranje renners en 1 rode renner in het peloton. 

OPDRACHT 
WISKUNDE
2de leerjaar

1 minuut KopgroepPeloton
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KOPGROEP

Omcirkel het juiste antwoord:

In het peloton zien we 9 / 3 renners. Dat is tweemaal / driemaal    
zoveel als de kopgroep. Bij de kopgroep zien we meer / evenveel blauwe renners als in het 
peloton. We tellen het meeste blauwe / gele renners en het minste groene / rode / oranje 
renners. 

Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WISKUNDE
2de leerjaar

1 minuut KopgroepPeloton
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KOPGROEP

Omcirkel het juiste antwoord:

In het peloton zien we 9 / 3 renners. Dat is tweemaal / driemaal    
zoveel als de kopgroep. Bij de kopgroep zien we meer / evenveel blauwe renners als in het 
peloton. We tellen het meeste blauwe / gele renners en het minste groene / rode / oranje 
renners. 

Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WISKUNDE
2de leerjaar

1 minuut KopgroepPeloton
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KOPGROEP

Omcirkel het juiste antwoord:

In het peloton zien we 9 / 3 renners. Dat is tweemaal / driemaal    
zoveel als de kopgroep. Bij de kopgroep zien we meer / evenveel blauwe renners als in het  
peloton. We tellen het meeste blauwe / gele renners en het minste groene / rode / oranje 
renners. 

Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WISKUNDE
2de leerjaar

1 minuut KopgroepPeloton

72



KOPGROEP

Omcirkel het juiste antwoord:

In het peloton zien we 9 / 3 renners. Dat is tweemaal / driemaal    
zoveel als de kopgroep. Bij de kopgroep zien we meer / evenveel blauwe renners als in het  
peloton. We tellen het meeste blauwe / gele renners en het minste groene / rode / oranje 
renners. 

Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WISKUNDE
2de leerjaar

1 minuut KopgroepPeloton
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KOPGROEP

Omcirkel het juiste antwoord:

In het peloton zien we 9 / 3 renners. Dat is tweemaal / driemaal    
zoveel als de kopgroep. Bij de kopgroep zien we meer / evenveel blauwe renners als in het  
peloton. We tellen het meeste blauwe / gele renners en het minste groene / rode / oranje 
renners. 

Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WISKUNDE
2de leerjaar

1 minuut KopgroepPeloton
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KOPGROEP

Omcirkel het juiste antwoord:

In het peloton zien we 9 / 3 renners. Dat is tweemaal / driemaal    
zoveel als de kopgroep. Bij de kopgroep zien we meer / evenveel blauwe renners als in het  
peloton. We tellen het meeste blauwe / gele renners en het minste groene / rode / oranje 
renners. 

Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
WISKUNDE
2de leerjaar

1 minuut KopgroepPeloton
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MEER, MINDER
Dankzij de vorige opdracht weten we hoe de kopgroep is samengesteld. Maar niet in elke wedstrijd 
van het wereldkampioenschap zal de kopgroep uit evenveel renners bestaan. Misschien zijn er 
minder of meer renners in de aanval bij de vrouwen dan bij de mannen. Zie jij het verschil tussen 
onderstaande kopgroepen?

OPDRACHT 
WISKUNDE

Vul aan met
< , = of >
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MEER, MINDER
Dankzij de vorige opdracht weten we hoe de kopgroep is samengesteld. Maar niet in elke wedstrijd 
van het wereldkampioenschap zal de kopgroep uit evenveel renners bestaan. Misschien zijn er 
minder of meer renners in de aanval bij de vrouwen dan bij de mannen. Zie jij het verschil tussen 
onderstaande kopgroepen?

OPDRACHT 
WISKUNDE

Vul aan met
< , = of >
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MEER, MINDEROPDRACHT 
WISKUNDE

Vul aan met
< , = of >
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MEER, MINDEROPDRACHT 
WISKUNDE

Vul aan met
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MEER, MINDEROPDRACHT 
WISKUNDE

Vul aan met
< , = of >
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MEER, MINDEROPDRACHT 
WISKUNDE

Vul aan met
< , = of >
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FIETSWISSEL
Tijd voor een fietswissel! Met elke letter van het woord fiets, voeren we een bewegingstussendoortje 
uit. Tijd voor de vierde opdracht!
In de heuvelzone liggen verschillende hellingen. Om deze hellingen goed over te geraken moeten de 
renners een extra inspanning leveren en meer trappen dan op het vlakke. Trap jij met hen mee?

F

Trappen lopen: zoek de trappenhal van de school op en laat de beentjes werken. Wist je dat deze beweging heel erg lijkt 
op die van fietsen?! Probeer eens 2 treden tegelijk te nemen. Ga op handen en voeten de trap op. 
Op één been? Enkel als het veilig kan, hou je goed vast aan de leuning. 

I
E
T
S

OPDRACHT

4
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SPRINT
Schrijven
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BINNEN DE LIJNTJES
Bij elke grote sportwedstrijd hoort een mascotte. Ook dit WK heeft een mascotte, zelfs twee: 
Leon en Leontien. De renners zullen de mascottes langs de weg zien staan en zwaaien naar Leon en 
Leontien. Help jij bij onderstaande opdracht de renner en renster naar onze mascottes? 
Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
SCHRIJVEN
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BINNEN DE LIJNTJES
Eén van de tot de verbeelding sprekende 
klimmetjes op het parcours is de 
typerende S-bocht in Overijse.

Kan jij op de tekening de fiets binnen 
de lijntjes door de bocht loodsen?
Voor deze opdracht is er een bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
SCHRIJVEN
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DOOLHOF
Het parcours is natuurlijk geen 
rechte weg. De renners doorkruisen 
veel verschillende steden en 
gemeenten. Op weg naar de finish 
liggen veel bochten en moeten 
de renners draaien en keren. Leid 
Leon naar het podium en Moovie 
naar de trampoline. 
 
Voor deze opdracht is er een 
bijhorend werkblad voorzien!

OPDRACHT 
SCHRIJVEN
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FIETSWISSEL
Tijd voor een fietswissel! Met elke letter van het woord fiets, voeren we een bewegingstussendoortje 
uit. Tijd voor de vijfde opdracht!
Net voor de finale proberen sommige renners vaak nog een aanval te plaatsen. Bij een goede aanval 
is het belangrijk om een hele hoge snelheid te ontwikkelen zodat de andere renners je niet kunnen 
volgen. Hoe zit het met jouw snelheid?

F

Snelheid: leg je balpen voor je op je tafel. Van zodra de leerkracht ‘start’ zegt, tik je zo snel mogelijk afwisselend links en rechts 
van de balpen de tafel met één hand. Tel of laat je aantal tikken tellen gedurende 30 seconden tot de juf of meester ‘stop’ zegt. 
Probeer het nadien met je andere hand. 

I
E
T
S

OPDRACHT

5
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PODIUMCEREMONIE
Multimedia
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FILMPJES
Tijdens een wedstrijd is het niet enkel belangrijk om de snelste of de sterkste te zijn, ook een goede 
tactiek kan zorgen dat je een wedstrijd wint. Indien een renner een wedstrijd wilt winnen moet 
hij met meerdere factoren rekening houden. Met onderstaande filmpjes nemen we je mee in de 
tactieken van een wielrenner. Waar zou jij volgens jezelf het beste in zijn? Ook krijg je enkele filmpjes 
te zien over het wielrennen in Vlaanderen en de fiets. 

THEMA OMSCHRIJVING DUUR
Wat is een ‘waaier’? Lieven Scheire legt uit wat in ‘waaiers’ fietsen is. 1:55
Wat is een ‘kopgroep’? Lieven Scheire legt uit wat de kans is om als kopgroep 1:46 
 voorop te blijven.
Wat is een ‘demarrage’? Lieven Scheire legt uit wat een goede, splijtende ‘demarrage’ is. 2:09
Kasseien en bergop Waarom demarreren renners op kasseien of bergop? 3:15
Sprinten in klein groepje Waarom wil niemand als eerste beginnen sprinten? 2:08
Wielrennen in Vlaanderen (Engels) Welcome to the 2021 UCI Road World Championships 19:18

OPDRACHT 
MULTIMEDIA
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https://www.youtube.com/watch?v=lg-QT8LUC-E&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=iZ-Kkp0_pRY
https://www.youtube.com/watch?v=otHKBbOS8Jk
https://www.youtube.com/watch?v=0rnVJdg-btw
https://www.youtube.com/watch?v=RMmhmg47NMc
https://www.youtube.com/watch?v=cSrR7yBGYMU


HEB JE DE WIELERMICROBE
TE PAKKEN?
Je outfit
Wil je de weg op als een echte wielerheld? 
ZORG DAN VOOR:
Een helm
Een blitse zonnebril (liever te groot dan te klein)
Een spannend broekje
Een wielertrui met zakken achteraan
Een wielerpetje waarvan je het zonneklepje vooraan omhoog zet
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HEB JE DE WIELERMICROBE
TE PAKKEN?
Je lichaam
Een echte pro herken je ook aan de knappe en gespierde bruine 
fietsbenen in fel contrast met de witte bovenbenen. 
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HEB JE DE WIELERMICROBE
TE PAKKEN?
Je voeding
Koolhydraten zijn een belangrijke energiebron voor wielrenners. 
Je vindt ze in bananen, pasta, rijsttaartjes, graanrepen, … 
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HEB JE DE WIELERMICROBE
TE PAKKEN?
Jouw zondag
Zondag is de dag waarop de meeste mensen lekker lang 
uitslapen en rustig ontbijten. 

Jij niet! Van zodra de zon opkomt, eet jij je banaan
en havermout op en spring je je fiets op.
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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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Jullie
zijn er alvast
klaar voor !
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