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NIVEAUBEPALING MOUNTAINBIKEN AV Triathlon, versie juli 2018 
 
Wil je inschatten op welk niveau je zit bij het mountainbiken en in welke groep je kunt meefietsen, 
bekijk dan onderstaande niveaubepaling.  
Uiteraard hoef je niet alle onderdelen te beheersen, het gaat om de grote lijn. 
Samen met de trainer van de betreffende groep bepaal je uiteindelijk of jouw keuze de juiste was. 
 
Mocht je de groep ernstig ophouden of zou je liever nog wat buiten de groep oefenen, spreek dan de 
trainer aan om samen een oplossing te vinden, zoals de trainer jou ook daarover zal aanspreken als 
dat nodig mocht zijn. 
 
We kunnen het niet iedereen naar de zin maken, individuele verschillen zullen er altijd zijn.  
Het is het streven van AVT om alle leden te kunnen laten sporten binnen hun mogelijkheden, 
iedereen professioneel te begeleiden en samen op een veilige, verantwoorde manier veel plezier te 
beleven!  
 
Niveau 1: beginnend mountainbiker – het terrein bepaalt mijn koers- 
 
Algemeen: 

- Mijn mountainbike voelt nog nieuw en wat onwennig.  
- Ik heb nog  weinig vertrouwen in mijn vaardigheden off road.  
- Ik zit nog met te gespannen spieren op mijn fiets.   
- Ik neem hindernissen op de mountainbikeroutes vaak nog lopend of heel voorzichtig, soms 

nog met vallen en opstaan. 
- Ik heb moeite om op bochtige parkoersen en op geaccidenteerd terrein de snelheid erin te 

houden. 
  
Vaardigheden, middelen en gevoelens in niveau 1: 

- Ik kan een uur achtereen in het bos mountainbiken in een rustig tempo (>10 km gemiddeld).  
- Ik fiets 1x/week in het bos. 
- Ik fiets voor het eerst dit seizoen. 
- Ik heb nog niet/nauwelijks in verenigingsverband en/of onder begeleiding gemountainbiked. 
- Ik weet nog niet goed wat ik moet doen om te kunnen schakelen en wanneer.  
- Ik heb geen/nauwelijks technische vaardigheden en ben nog niet stuurvast. 
- Ik knijp nog in de remmen bij een (kleine) afdaling, kuil, boomstam, bocht.  
- Ik vind tempo houden, doorrijden, lastig.  
- Ik kijk vooral naar mijn voorwiel i.p.v. vooruit 

 
Niveau 2: gevorderd mountainbiker sportief/uitdagend 
- ik weet de juiste koers te bepalen maar dat gaat nog niet altijd vloeiend- 
 
Algemeen: 

- Ik heb al veel plezier in het mountainbiken.  
- Ik ontwikkel al een beetje mijn eigen stijl van rijden afhankelijk van mijn eigen vaardigheden 

en souplesse, lichaamsbouw en materiaal. 
- Mijn fiets voelt vertrouwd en ik zit er relaxed op. 
- Op gladde en/of bochtige parkoersen ziet mijn fietsen er al soepel en vol zelfvertrouwen uit.  
- Als het terrein echt ruiger wordt dan word ik nog gespannen. 
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- Ik verlies nog wel regelmatig de echte controle over de mountainbike als ik met snelheid 
hindernissen neem.  

 
Vaardigheden, middelen en gevoelens in niveau 2: 

- Ik kan 1,5 uur achtereen in het bos mountainbiken met een stevig tempo (>14 km. 
gemiddeld). 

- Ik fiets meer dan 1x/week in het bos. 
- Ik fiets al meerdere seizoenen. 
- Ik heb regelmatig in verenigingsverband/onder begeleiding gemountainbiked. 
- Ik weet hoe ik moet schakelen en wanneer.  
- Ik fiets met klikpedalen of flat pedals. 
- Ik neem hindernissen in een rechte lijn en ik rem alleen daar waar nodig. 
- Ik rijd met zelfvertrouwen en daag anderen regelmatig uit. 
- Ik rijd doelbewust mountainbike tochten.  
- Ik kan 1,5 uur achter elkaar stevig doorrijden. 
- Ik observeer al fietsend het terrein, bepaal de juiste lijn en maak gebruik van het terrein om 

snelheid te genereren. 
- Ik neem bochten met de juiste snelheid zonder in de bocht te moeten remmen.  
- Ik gebruik de juiste techniek bij drops, rijd/spring over obstakels en weet hoe ik mezelf “licht” 

en “zwaar” kan maken. 
 

Sportief of uitdagend? 
Als groep 2 meer dan tien deelnemers heeft wordt de groep in principe gesplitst op conditie. De 
groep Sportief doet het wat rustiger aan dan de groep Uitdagend. In technische vaardigheden maken 
we geen onderscheid. Overleg ter plekke met de trainers in welke groep je mee gaat! 
 
Niveau 3:  Geoefend mountainbiker  

- ik bepaal het gedrag van mijn mountainbike: hit the trails!-  
 
Algemeen: 

- Ik heb veel plezier in het mountainbiken, rijdt meestal ontspannen, met gepaste agressie  en 
durf het parkoers aan, ook al ken ik het niet goed. 

- Mijn fiets voelt zeer vertrouwd en ik zit er relaxed op.  
- Ik heb mijn eigen stijl van rijden ontwikkeld, waarbij ik rekening houd met mijn vaardigheden, 

souplesse, lichaamsbouw en materiaal. 
- Op alle parkoersen ziet mijn fietsen er soepel en vol zelfvertrouwen uit.  
- Vaardigheden bijhouden/bijschaven vind ik belangrijk.  
- Progressie boeken gaat langzaam.  

 
 
Vaardigheden, middelen en gevoelens in niveau 3: 

- Ik fiets minimaal 2x per week meer dan 1,5 uur. 
- Ik kan 2 uur  achtereen stevig tempo rijden (>18 km. gemiddeld). 
- Ik fiets met klikpedalen of flat pedals. 
- Ik verlies nauwelijks de echte controle over de mountainbike als ik met snelheid hindernissen 

neem.  
- Ik zet het parkoers naar mijn hand.  
- Ik “unweight” en rijd over de meeste obstakels. 
- Ik ontwijkt obstakels of gebruik ze om snelheid te ontwikkelen of de juiste lijn te houden. 
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- Ik kan lopend een hindernis nemen zonder tempo te verliezen (vloeiend af- en opstappen). 
Ik ga met de juiste snelheid de bocht in maar komt er ook met snelheid weer uit. 

- Ik kan de uit te voeren acties visualiseren. 
- Ik beschik over goed materiaal dat ik meer op de proef kan stellen. 
- Ik blijf steeds binnen mijn mogelijkheden en probeer de sterke punten verder te verbeteren.  
- Ik ervaar nieuwe en onbekende hindernissen als spannende uitdagingen die ik vol vertrouwen 

ga nemen.  
- Ik kan, te verhelpen, pech oplossen (band verwisselen/repareren, zadel en stuur verstellen).  

 
 


