
Regenscenario CS030 

Bij slechte weersvoorspelling activeert de TC het regenscenario: 

• Minder groepen en eventueel wordt het onderscheid Allround/Cyclo/Wedstrijd losgelaten 

• Zo kunnen er toch nog mooie groepen worden gevormd en zijn er minder trainers nodig  

• TC geeft aan welke trainers geen training hoeven te geven 

• TC probeert het eerlijk te verdelen door bij te houden wie al een regentraining heeft gedaan 

• De geplande trainingsinhoud kan worden losgelaten, de trainer vult in naar eigen inzicht 

• Er wordt vooraf niet over gecommuniceerd naar de leden  

 

Tips & Tricks trainers voor regentraining 

• F*ck it! Zet de knop om, maak er wat moois van en draag dit ook uit. Achteraf zijn dit de 

ritjes die extra voldoening geven 

• Neem je warmtedeken mee (voorraad in de trainersbox bij B&B) 

• Stuur aan op gelijke spreiding over de groepen, om grote groepen te voorkomen 

• Niveauverschil maakt doorgaans minder uit omdat er toch wat gedoseerd gefietst wordt 

• Materiaal: laat renners op de kade wat lucht uit hun banden halen. Met 5 bar heb je meer 

grip in gladde bochten en je hoeft toch niet maximaal te gaan tijdens een regentraining 

• Zorg dat je renners blijven drinken, waar ze doorgaans geen zin in hebben in de regen 

• Stop een keer extra om te eten. Renners kunnen door regenjasje of handschoenen minder 

goed bij hun reepjes 

• Risicofactoren zijn ondermeer:  

o grote groepen 

o hoge snelheden 

o slecht zicht 

o gladde bochten 

• Het is goed om met deze risicofactoren om te leren gaan, want tijdens toertochten, cyclo’s 

en wedstrijden kan het immers ook regenen. Vermijd wel combinaties van te veel 

risicofactoren. Dus bijvoorbeeld geen snelle oefening in grote groep met gladde bochten. 

• Overweeg om de training in te korten, of bouw een mogelijkheid in je route in om dit 

gedurende de rit te kunnen doen. Check tijdens de rit bij je renners hoe het gesteld is met 

kou en animo. 

• Vermijd bosrijke omgeving. De combinatie van regen en blaadjes/mos is extra glad. 

• Specifieke oefeningen die er geschikt zijn bij regen 

o Noodstop – ervaren wat je remvermogen is in de regen 

o Enkele/dubbele waaier – prettig omdat je minder in elkaars spray fietst 

o Individuele conditionele oefeningen (blokken), of in kleine groepen. Dit vermindert 

overlast van spray en verkleint risico op valpartijen. 

 


