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De opleiding leidt je op tot PRO coach gecertificeerd door The
Cycling Academy en richt zich op gebieden: inspanningsfysiologie,
trainingsleer en coaching vaardigheden en coaching systemen.

Een PRO coach ontwerpt een gepersonaliseerd trainingsschema,
monitort en analyseert de trainingsdata met behulp van 
TrainingPeaks en begeleidt de atleet op zowel organisatorisch,
mentaal en motivatie vlak. Het belangrijkste kenmerk van de PRO
coach is de relatie die de coach met atleet ontwikkelt. In deze
coaching relatie staan vertrouwen, expertise en uitdaging centraal.
De coach heeft als doel om de atleet zo verstandig mogelijk naar
het sportieve doel te brengen. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van
meetgegevens als hartslagmeting, wattagemeting,
voedingsdagboeken en de regelmatige persoonlijke interactie
tussen atleet en coach.

Om je te ontwikkelen tot PRO coach is een gedegen expertise van
fysiologie en trainingsleer en ervaring met het ontwerpen van
gepersonaliseerde trainingsschema’s een must. Dit is de basis
waarop de coaching relatie zich ontwikkelt. PRO coaches blijven
zichzelf continue uitdagen, blijven leren en zoeken advies bij
collega’s. De opleiding tot PRO coach beslaat drie essentiële 
onderdelen: Technische inhoud, coaching vaardigheden en
uitvoering en onderzoek.

Wil jij ambiteuze
sporters begeleiden?
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De opleiding tot PRO Coach bestaat uit vier modules. Module 1,2, 3
en 4 zijn afzonderlijk te volgen. Om als coach opgenomen te worden
bij The Cycling Academy PRO coaching team moet je alle vier
modules met een voldoende hebben afgesloten.

De Modules

Inspanningsfysiologie en
trainingsleer

Blessures & Alternatieve
trainingsvormen

Coaching proces en
vaardigheden

Praktijk PRO Coaching en
onderzoek

Workshop/PRO Dagen

1

2

3

4
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- Uitleg energiesystemen
- Het bepalen en het gebruik van training zones
- Inspanningstesten
- Het interpreteren van een inspanningsrapport
- Trainen op hartslag en/of wattage

- Wat is training? Wat kun je trainen?
- Welke algemeen geldende regels ten aanzien
van training zijn er, de zogenaamde
trainingsprincipes.
- Het principe van belasting en herstel
(supercompensatie).
- De bouwstenen van een trainingsschema
- Hoe maak je een trainingsschema?
- Hoe monitor je de trainingen van je sporter.
- Blessure preventie
- Trainen voor 50+

Inspanningsfysiologie en
trainingsleer

Module 1

Inspanningsfysiologie

Trainingsleer
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Wielrennen, mountainbiken en triatlon zijn sporten waarbij het
lichaam relatief eenzijdig wordt belast. Er worden vele uren en
kilometers in één bepaalde houding op de fiets doorgebracht en
daarbij worden bepaalde spiergroepen relatief meer belast dan
andere spiergroepen in het lichaam. Er loert dan ook altijd het
gevaar van overbelastingsblessures.

Hoe ga je als fietser met deze blessures om? Wat kan jij als coach 
daarin betekenen voor de sporter? Kunnen alternatieve 
trainingsvormen bijdragen aan de preventie van dergelijke 
blessures? En zo ja, welke trainingsvormen zijn dan effectief? Kunnen 
alternatieve trainingsvormen bijdragen aan een betere prestatie op 
de fiets, schaats of bij het hardlopen? Wat is hierover bekend binnen 
de sportwetenschappen?

Blessures & Alternatieve
trainingsvormen

Module 2
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De module wordt aangeboden in twee dagdelen.

Ochtendprogramma (Kennis over blessures)
- Hoe ontstaan overbelastingsblessures? Wat gebeurt er op
weefselniveau en welke fases van herstel zijn er te onderscheiden?
Wat betekent dit voor het trainingsschema van de sporter?
- Wat is de rol van de coach ten aanzien van de juiste omgang met
blessures? Welke vragen kan je aan de atleet stellen en welke
adviezen zou je kunnen geven?
- Wat is een goede fietsafstelling? Je leert een aantal basisregels
voor het afstellen van een racefiets, tijdritfiets of mountainbike. Ook
leer je hoe hiervan per individuele sporter kan worden afgeweken
op basis van bepaalde lichaamsverhoudingen en individuele
fietsstijlen.

Middagprogramma (Alternatieve trainingsvormen)
- Je maakt kennis met verschillende alternatieve trainingsvormen,
die binnen het professionele wielrennen en mountainbiken worden
gebruikt. Wat zijn de voordelen en nadelen van deze
trainingsvormen? Wat is er binnen wetenschappelijk onderzoek
bekend over de preventieve werking ten aanzien van blessures?
Wat is er bekend ten aanzie de prestatie bevorderende werking van
deze trainingsvormen.
- Je gaat zelf aan de slag met het uitvoeren en laten uitvoeren van
verschillende oefeningen, die gericht zijn op het verbeteren van de
coördinatie, kracht, uithoudingvermogen en lenigheid van de romp-,
been- en armspieren. Je gaat een basis oefenprogramma van
maximaal 6 oefeningen bedenken, die je als instapprogramma kunt
gebruiken voor jouw atleten.
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Een van de belangrijkste voorspellers van coaching succes is de klik
tussen coach en atleet. Maar wat is dat en hoe kun je hierop sturen.
In deze module leer je jezelf kennen als coach en de rol die je
vervult in het ontwikkelingsproces van de atleet.

Het coachen van amateur atleten bij The Cycling Academy PRO is
niet enkel het maken van ene trainingsschema, maar het
ontwikkelen van enthousiaste sporters naar atleten die fysiek en
mentaal klaar zijn voor de sportieve prestatie. Als coach kijk je niet
alleen naar de technische aspecten maar ook naar context van de
atleet. Met andere woorden, wat zijn de persoonlijke
omstandigheden, gezin, werk, mentale belasting en de wijze waarop
jij als coach daarmee omgaat.

Coaching proces en
vaardigheden

Module 3
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De onderwerpen waar wij tijdens deze module op ingaan zijn:

1. Het coaching contract
2. Het coaching process
3. Containment
4. Coaching stijlen
5. Het beeindigen van de coachingrelatie
6. Het coachen van teams
7. Intervisie en supervisie

Het coachen van corporate professionals of atleten kent veel
overlap, maar ook verschillen. De principes die we behandelen
komen daarom ook voor in de reguliere coaching opleidingen.
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De doelstelling van deze module is het opdoen van ervaring in het
maken van trainingsschema’s en de monitoring daarvan en het
begeleiden van een atleet. Een belangrijk onderdeel is de supervisie,
of te wel: het reflecteren op de keuzes die je als coach maakt en de
interventies die je pleegt. Deze drie modules moeten met een
voldoende worden afgesloten om als PRO coach opgenomen te
worden. Voordat er gestart wordt met de opdrachten volg je een
workshop over het gebruik van TrainingPeaks. Deze tool kan je
helpen bij het vervullen van de opdrachten. TrainingPeaks is tevens
de software die wij bij The Cycling Academy PRO gebruiken.

Praktijk PRO Coaching en
onderzoek

Module 4

Opdracht 1 - Case study

Opdracht 2 - Coaching en reflectie

Opdracht 3 - Onderzoek

Trainingsschema op macro en micro niveau ontwerpen

Atleet begeleiden (3 maanden), inclusief intake, trainingschema 
en verslaglegging van coaching gesprekken

Het schrijven van een artikel/verslag over een SPORT coaching 
onderwerp (eigen keuze) dat we bij je introductie als PRO coach 
zullen publiceren. 
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Als coach vervul je een belangrijke rol in de begeleiding en het 
succes van je atleet. Enkel met een trainingsschema kom je er niet. 
Er spelen meerdere factoren mee die van invloed zijn op de 
ontwikkeling. Onderwerpen als het bepalen van doelstellingen, het 
adresseren van belemmerende overtuigingen, de kracht van vragen 
stellen en je eigen ontwikkeling als coach komen uitgebreid aan bod.

TrainingPeaks is het plannings- en loggingsplatform dat door veel 
coaches en atleten wordt gebruikt. Hoe kun jij als coach optimaal 
gebruik maken van de functionaliteit en hoe gebruik je de metrics 
om je atleet goed te monitoren en bij te sturen? TCA PRO is level 2 
coach van TrainingPeaks en werkt nauw samen met de founder van 
TrainingPeaks Joe Friel.

Een belangrijke voorwaarde voor sportieve prestaties is voeding. 
De brandstof. Alles begint met een goede basis. Je dagelijkse 
voedingspatroon is stap 1 in je ontwikkeling als atleet. Wanneer je 
daarnaast meer van je lichaam gaat vragen is extra voeding van 
belang. Welke voeding en hoe je dit voor jezelf kunt bepalen wordt 
in deze workshop door een sportvoedings expert uiteengezet.

Effectief Coachen (8 februari 2020)

Sporten & Voeding (21 maart 2020)

TrainingPeaks (18 april 2020)

PRO Dagen
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Deze workshop focust zich op de basis van Inspanningsfysiologie. 
Hoe ontwikkel je conditie en kracht? Welke energie systemen zijn er 
aanwezig en hoe spreek je deze aan? Iedereen de zich bezig houdt 
met duursport heeft met deze principes te maken. Het belang van 
trainen op hartslag/wattages en het gebruik maken van 
trainingzones komt uitgebreid aan bod.

Inspanningsfysiologie & Trainingsleer (6 juni 2020)

Een van de risico's die een atleet loopt is die van blessures. Als coach 
is het jouw rol om (potentiele) blessures te herkennen en deze te 
adresseren. Maar hoe ontstaan blessures en hoe help je je atleet 
deze te voorkomen of ervan te herstellen? Het toevoegen van 
alternatieve trainingsvormen zoals krachttraining en mobiliteit/
stabiliteits trainingen kunnen van enorme toegevoegde waarde zijn.

Blessure preventie & alternatieve trainingsvormen (16 mei 2020)
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Module 1 - Inspanningsfysiologie en Trainingsleer (Joost)
1 februari 2020 + webinars op 4 & 11 februari 2020

Module 1 t/m 3: € 350,- 
Module 4: € 250,- 

PRO Dagen: €85,- (Voor PRO Coaches gelden andere tarieven)

Module 4 - Praktijk PRO Coaching en onderzoek (stage)
Start 23 mei 2020

Module 3 - Coaching proces en vaardigheden (Sheila)
7 & 21 maart 2020

Opleidingsdagen &
Kosten
Opleidingsdagen

Kosten

Module 2 - Blessures & alternatieve trainingsvormen (Tom)
11 april 2020 + Webinars op 14 & 21 april 2020)

De opleidingsdagen zijn van 9.30 tot 16.30 in Utrecht

Bedragen zijn inclusief BTW. Alle overige kosten (reis en 
verblijfkosten) zijn voor eigen rekening.
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Sheila Gemin is naast The Cycling Academy founder
(2012), Master Executive Coach (VU University). Zij werkt
als executive coach en consultant, Strategy, Diversity &
Inclusion in het bedrijfsleven. Binnen The Cycling
Academy is zij werkzaam als PRO coach, opleider en
hoofdtrainer. 

De opleiders

Joost Rusche is de inspanningsfysioloog van TCA. Na
zijn master Bewegingswetenschappen is Joost gestart 
als trainer bij The Cycling Academy. Vanaf 2014 is hij
daarnaast verantwoordelijk voor de opbouw van de
trainingen. Joost betrekt bij alles wat hij doet de
nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied
van trainingsleer. Hij daagt hiermee de anderen in het
team uit om keer op keer met precisie een persoonlijke
trainingsschema en begeleidingsplan op te stellen. 

Tom Sieverding is bewegingswetenschapper en
fysiotherapeut, maar bovenal een fietsliefhebber. Het
gebrek aan talent compenseert hij ruimschoots met een
grote fascinatie en passie voor de sport. Hij begeleidt en
behandelt sporters uit verschillende disciplines, maar
voornamelijk fietsers, hardlopers, roeiers en schaatsers.
Door het aanleren van de juiste bewegingspatronen en
het zoeken naar de juiste afstelling van materiaal heeft
hij al veel mensen van hun klachten afgeholpen en
begeleidt bij het verbeteren van hun sportprestaties.


