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Wat is een goede fietspositie?

Stuur

Zadel

Pedalen



Wat is een goede fietspositie?

• Drie contactpunten
• Stuur – Zadel – Pedalen

• Goede fietspositie = lichaam in evenwicht met deze drie contactpunten 

Meer druk vooraan op het stuur Meer druk vooraan op het zadel



Aanvullende notities



Contactpunten

De mogelijkheden van het lichaam

Positie contactpunten



Stabiliteit/Beweging

Stabiel

Beweging



Stabiliteit/Beweging

• Stabiliteit
• Bekken – romp – nek – schouders – armen
• Blijven ‘stabiel’ terwijl de beweging gebeurt in de onderste ledematen
• Romp – Bekken = stabiele basis die nodig is om de benen de kracht te laten ontwikkelen = core stability

• Beweging
• Heup – knie – enkelgewricht
• Strekbeweging van het been in de duwfase
• ‘Passieve’ buigbeweging van het been in de opwaartse fase => niet trekken aan de pedalen



Stabiliteit/Beweging

You can’t fire a cannon from a canoe.

Benen

Romp + bovenlichaam



Reden voor een bikefit?

1. Klachten

Klachten op de fiets is niet normaal!

2. Preventie van klachten (bv. hernia in de rug)

3. Sneller fietsen – verhoogde efficiëntie => richting een bepaald 
doel
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Klachten op de fiets

Clarsen B. 2010 – 109 professionele renners gedurende 12 maanden opgevolgd.

ZAD
ELKL

ACH
TEN

??



Klachten

1. Lage rugklachten
2. Klachten schouder – nekregio
3. Slapende handen
4. Knieklachten
5. Zadelklachten



Knieklachten

• Stel: fietsen aan 90 RPM 5400 omwentelingen per uur

• 3 uur fietsen 16200 omwentelingen

• Belang van goede fietspositie! Belang van goede positie schoenplaatjes!

Belang van een goede bikefit!



Goede bikefit?

Perfect evenwicht tussen het lichaam en de fiets                    dit is voor iedereen anders!



Bikefit: De klassieke methode

Klassieke methode = opmeten van de 
lengte van de lichaamssegmenten

Is dit voldoende??
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Bikefit: De klassieke methode
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Is de klassieke methode voldoende?
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Ons lichaam bepaalt alles!
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Belang van een goede lichaamsscreening!

ØBeweeglijkheid gewrichten
ØSoepelheid spieren
ØCore stability
ØBeenlengteverschil
ØVoetpositie
Ø….



Klachten: positie lichaamszwaartepunt

Meer druk achteraan Meer druk vooraan



Klachten: verdeling lichaamsgewicht



Klachten -> verdeling lichaamsgewicht



Klachten



Aanvullende notities



Polsklachten: slapende handen

Druk op zenuw
(carpal tunnel)



Polsklachten: slapende handen



Polsklachten: oorzaken

- Afstand zadel-stuur te ver
- Frame te lang
- Stuurpen te lang
- Zadel te ver naar achter

- Te veel druk vooraan op het stuur

- Het stuur foutief vastnemen



Polsklachten: onderliggende oorzaak

Zadelklachten



Nek-schouderklachten

- Afstand zadel-stuur te ver
- Frame te lang
- Stuurpen te lang
- Zadel te ver naar achter

- Te veel druk vooraan op het stuur

- Het stuur staat te laag
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Nek-schouderklachten

- Afstand zadel-stuur te ver
- Frame te lang
- Stuurpen te lang
- Zadel te ver naar achter



Lage rugklachten

ØTe veel belasting achteraan (opletten met stuur hoger plaatsen!)
ØZadel te laag
ØBekken te veel achterwaarts gekanteld

ØKanteling zadel
ØType zadel -> druk vooraan op het zadel (zadelklachten)

ØTe sterke kromming onderrug
ØStuur te ver?

ØZadel te hoog
ØBeenlengteverschil



Lage rugklachten

- Compressie op de rug
- Lichaamsgewicht te ver naar achter
- Zadel te laag
- Bekken te veel achterwaarts gekanteld

- Rek van de rug
- Lichaamsgewicht te ver naar voor
- Zadel te hoog
- Stuur staat te ver

- Pijn aan één zijde
- Beenlengteverschil



Lage rugklachten



Zadelklachten



Zadelklachten = vaak een taboe

Vaak is de oorzaak een 
foute fietspositie of 

afstelling van het zadel en 
niet het zadel!!



Zadelklachten = klacht nr. 1 bij vrouwen



Zadelklachten: klacht nr. 1 bij vrouwen

Vrouwen: algemeen meer flexibiliteit van het bekken

Makkelijker het bekken voorwaarts kantelen

Sneller druk vooraan op de zachte weefsels => klachten



Wat is een goed zadel?

Zadel te smal => geen steun op de zitbeenknobbels



Wat is een goed zadel?

Vrouwen hebben algemeen een 
breder bekken =

nood aan bredere zadels!



Zadelcomfort = effect op de rest van het lichaam



Reactiekrachten: zadelcomfort

Duwen op de pedalen 

Reactiekracht naar boven

Zitvlak wordt opgetild van het zadel
(meer power = minder druk op het zadel)
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Reactiekrachten: zadelcomfort

Goed duwen op de pedalen met de voorvoet!!



Knieklachten: mogelijke oorzaken

- Zadel te laag
- Pijn aan knieschijf / kniepees

- Zadel te hoog
- Pijn aan bovenzijde knieschijf door beperkte stabiliteit van de 

knie
- Pijn aan de knieholte

- Foutieve afstelling schoenplaatjes
- Pijn aan de binnen-buitenzijde van de knie

- Beperkte stabiliteit heup/bekkenregio



Knieklachten: zadel te laag



Knieklachten: foutieve afstelling plaatjes

De fietsschoen moet de 
natuurlijke positie van de voet 

volgen. 

Belang van juiste afstelling 
schoenplaatjes!



Aanvullende notities



Zijn er nog vragen? 

Heb je vragen bij het (her)bekijken van deze 
webinar? 

Stuur dan een mailtje naar 
joris@thewomenpeloton.be

mailto:joris@thewomenpeloton.be

