
     MTB 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Ayers Rock 
 

24, 25, 26 April 2018  



Inhoudsopgave  
 
MTB……...................................................................................................................... 3  
1. Inleiding................................................................................................................... 3  
2. Doel......................................................................................................................... 3  
3. Algemene gedragsregels ....................................................................................... 3  
4. Hulpmiddelen / Bronnen ......................................................................................... 3  
5. De organisatie......................................................................................................... 4  
5.1. Planning / Programma ........................................................................................ 4  
5.2. Faciliteiten + routebeschrijving............................................................................ 5  
6. Bij hinder of afwezigheid……………………………………………………………….  5 
7. De beoordeling....................................................................................................... 6  
8. Wat moet ik meenemen?........................................................................................ 6 
  



MTB 
 
1. Inleiding  
In 3 dagen heel veel kennis opdoen over mountainbiken zowel in de praktijk maar 
ook theoretisch. Wie wil dat nou niet! In deze 3 dagen gaan we jullie proberen te 
leren hoe een fiets in elkaar zit, hoe die werkt, en hoe je hier een instructie over kan 
geven. 
 
2. Doel  

- Theorielessen en praktijklessen worden in deze 3 dagen gegeven.  
- Motorische doelstelling: aan het eind van de week uitleg over de iets kunnen 

geven en een instructie praatje te houden. Maar ook veel kennis over de fiets 
zelf hebben. 

- Cognitieve doelstelling: theorie van mtb op doen bijvoorbeeld historie en 
materiaalkennis. 

- Sociaal affectieve doelstelling: vertrouwen durven hebben in je begeleider en 
in de rest van je groep waarmee je op pad gaat. Het komt allemaal goed. 
 

3. Algemene gedragsregels  
Onderstaande regels worden als bekend geacht:  
Onderstaande regels worden als bekend geacht:  

- Positieve instelling. 
- Professionele beroepshouding (zie beroepshoudingsprotocol). 
- Op tijd aanwezig bij alle onderdelen. 
- Niet roken tijdens de programmaonderdelen. 

 
4. Hulpmiddelen / Bronnen  

- Deze handleiding meenemen. 
- Sportieve kleding. 
- Evt eigen helm/fietsbroek. 
- Regenjas ivm slecht weer. 
- Bidon. 
- Sportieve schoenen. 
- Pen en papier voor de theorielessen. 

  



5. De organisatie van deze dagen  
 
5.1. Planning / Programma  
 

Tijd Dag 1 Dag 2 Dag 3 

9:00 - 10:00 Welkomstwoord + 

Theorie 

Theorie Theorie 

10:00 – 12:00 Praktijk + instructie 

geven 

Praktijk + instructie 

geven 

Praktijk + instructie 

geven 

12:00 – 13:00 Pauze Pauze Pauze 

13:00 - 14:00 Theorie Theorie Theorie toets 

14:00 - 15:00 Praktijk  Praktijk  Praktijk 

15:30 - 16:00 Opruimen/ Afsluiten Opruimen/ Afsluiten Opruimen en 

afsluiten 

16:00 Naar huis Naar huis Naar huis 

 

*de planning in dit schema staat niet vast er kunnen nog dingen in veranderd worden, de begin en eindtijd staan wel vast.  



5.2. Faciliteiten  
 
De lessen worden gegeven bij Ayers Rock, deze locatie word veel gebruikt voor 
buitensporten. Wij zullen vooral op het terrein aan de andere kant van de weg gaan 
mountainbiken. 
 

Routebeschrijving: 
 
Adres: 
Ayers Rock Zoetermeer  
Buytenparklaan 14  
2717 AX Zoetermeer 
 
Je kan met de auto parkeren op de parkeerplaats naast Ayers Rock. 
 
 
 

Openbaar vervoer: 
Als je met openbaar vervoer komt moet je uitstappen bij de tramhalte Voorweg laag 
of Voorweg hoog. Je kan vanaf station Zoetermeer (Mandelabrug) overstappen op 
de tramhalte Driemanspolder. 
 
Route lopen vanaf tramhalte Voorweg laag/hoog. 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

6. Bij hinder contact opnemen met: 
 
Niels van Harten       +31627585140 
Otto van der Poel      +31621377207 
Marcel Berger           +31620531638 



 
 

7. De beoordeling  
 
Het eigenvaardigheidsvak is behaald wanneer de volgende punten voldoende zijn: 

- Beroepshouding, zie beroepshoudingsprotocol. 
- Vaardigheid van alle onderdelen. 
- Theorietoets voldoende. 

 
 
 
 

8. Wat moet ik meenemen?  
 
Paklijst  

- Sportkleding voor buiten 
- Sportief schoeisel 
- Fiets broek 
- Goed humeur 
- Lunchpakket (belangrijk niet vergeten) 
- Snelle suikers/snickers/mars/twix 
- Pen en papier 

 
Mountainbike en helm zijn op locatie 

 
 

 


