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Fietspositie
Waarom meten??

Spreker: Jacques Peeters, MSc.

•Fysiotherapeut (Spanjersberg)

•Epidemioloog 

•BikeMedical, body & bike solutions

•Bikefitting.com (projectmatig)

•Motion Analyser

•Shimano Bikefitting.com

BikeMedical is gespecialiseerd in fietsen en 

gezondheid.
•Positie Analyse.

•Fysiotherapie.

•Frame geometrie ontwerp.

•Custom made zolen

•Custom made zadels.

•Cursus, workshops, producttrainingen.

•Begeleiding teams:

BikeMedical levert uitsluitend maatwerk.

•Piels Cycling team

•RTC
•NTB/ NTC
•TWC Maaslandster

Waarom meten?

Waarom meten

• Slechte fietspositie:

• Verlies van efficiëntie:

• Eerdere vermoeidheid, slecht rendement.

• Slechte krachtoverbrenging:

• Kracht niet kwijt kunnen.

• Verlies van comfort op de fiets.

• Kleine ongemakken

• Ontstaan fysieke klachten.

• Kleine ongemakken ontwikkelen zich tot 
grote ongemakken.
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Waarom meten

• Fysieke klachten:

• 85% van de fietsers heeft te maken met 
fysiek klachten.

• Veelal zijn deze goed te verhelpen door 
verandering positie en adviezen.

• Klachten: 

De positie moet op het  lichaam passend worden 
gemaakt, niet andersom!!

• Knieklachten

• Rugklachten
• Nekklachten

• Handklachten

• Voetklachten
• Incidenteel: achillespees klachten

Waarom meten

• Andere redenen:

• Negatieve invloed fietsplezier.

• Sneller geneigd gezonde leefstijl op te geven.

• Een fiets aanschaffen is duur!!!

Frameset:  € 4.400

Fietspositie altijd 
hetzelfde??

Positie verschillen

Positie verschillen Positie verschillen
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Hoe fietspositie 
bepalen?

Lichaamsmaten

Meetsystemen:

• Meeste winkels werken met een 
meetsysteem.

• Nemen antropometrische maten.

• Bepaling positie en framemaat.

• Meerdere soorten posities 

mogelijk.

• Meerdere type fietsen mogelijk.

• Verkoop tool.

Lichaamsmaten

Meetsystemen:

Echter…….gebaseerd op 
gemiddelde persoon.

Niet iedereen is gemiddeld!!

Verschil in:

• Lichamelijk functioneren.

• Lichamelijke beperkingen.

• Fysieke klachten.

Lichamelijk onderzoek!!!!!

Lichamelijk 
onderzoek

Doelstelling:

•Vaststellen mogelijkheden lichaam.

•Vaststellen beperkingen lichaam.

•Vaststellen herkomst klachten .

Correcties in de fietspositie maken

In sommige gevallen doorverwijzing

Materiaal verschillen

Bijvoorbeeld:

• Type zadel.

• Type stuur.

• Type remgrepen.

• Type pedaalsysteem.

Daarom altijd testen op eigen 
fiets en materiaal in dynamische 

analyse!!!!!!!

Verschillen in materiaal:

Frame verschillen

Verschillen race vs. MTB geometry

• MTB Effective toptube is langer dan race

• “Luiere” Head angle bij MTB

• Framehoek bij meestal gelijk over maten 73,5
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Dynamische analyse

Al fietsend op eigen fiets en materiaal de 
positie bepalen!!!!!!!

Zonder weerstand Met weerstand

Kniehoek:

Dynamische analyse

Dynamische analyse

3 D analyse

Dynamische analyse

Weerstand Efficiëntie

Kracht-

maximalisatie
Comfort

Instelling fietspositie

Belangrijk bij fietsinstelling:

• Zadelhoogte 

• Zadel setback

• Cranklengte

• Front-end reach

• Zadel-stuur hoogteverschil

• Voetpositie

• Stuurbreedte
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• Belangrijkste instelling van de fiets.

• Bepaald voor het grootste deel de 
gewrichtshoeken van heup, knie en 
enkel. 

• Bepaald de spanning/rek op de 
belangrijkste spiergroepen.

• Vroeger statistische methode:
106-109% Trochanterhoogte, 

0,885* binnenbeenlengte.

Zadelhoogte

• De zadelterugstand bepaalt de wijze 
van krachtoverbrenging op de 

pedalen.

• Kracht overbrenging is het meest 

efficiënt rond de 3-4 positie van de 
crank.

• Knie over de pedaal as.

Zadel setback

• Bekken zoekt meer 
stabiliteit door groter 

steunvlak te nemen.

• Zadel is aan de achterkant 

breder.

• Renner zal verder naar 
achteren gaan zitten.

• Om boven de pedaalas te 
blijven moet het zadel naar 

voren.

Invloed zadeldesign:

Zadel setback

Zadeldesign:

• Rechtop zittende 
positie.

• Druk op tuber ischii.

• Voorwaartse kanteling 
bekken.

• Druk verdeeld over de 

tuber ischii en sympyse.

Zadel setback

Zadeldesign vs houding

Zadel design Zadel design
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Saddle Scan

Custom design

Cranklengte

• De crank brengt de kracht  van het 
been over op de ketting en uiteindelijk 

op het wiel.

• De crank functioneert als een lastarm.

• Echter, dit leidt binnen de 

fietsbeweging niet altijd tot een lagere 
energie investering.

• Hogere hoeksnelheid, minder kracht 
op pedaal nodig.

• Benen sneller bewegen kost echter 

meer energie.

• Uiteraard is er een optimum
= Kracht op de bracketas
= Normaal kracht op de pedaal

= Cranklengte

= Hoeksnelheid Pedaal

P = Fn * Lc * Ѳ
P   

Fn

Lc

Ѳ

Zadel-stuur verschil

• Front-end reach: (zadel-
stuurlengte verschil).

• Zadel-stuur 
hoogteverschil.

Zadel-stuur verschil

Zadel-stuur verschil Zadel-stuur verschil

• Moeilijkste instelling van de fiets.

• Torso en armlengte van belang.

• Vooral ook combinatie van sterke en zwakke punten:

+ +
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•Afknelling bekken slagader (art. iliaca ext.)

•Onderzoek:
• Dopple echo
• Inspanningstest en arm-leg ratio 

bloeddruk

Als positie 

bijstelling niet 
helpt is vaak 
een operatie de 

enige oplossing

Zadel-stuur verschil Voetpositie:

• Verder voorwaartse plaatsing 
leidt tot langere lastarm.

• Echter ook zwaardere belasting 
tendinogene structuren en 

musculatuur. 

• Klassieke wijze:

• Basis 1e metatarsaal.

• Moderne wijze:

• Basis 3e metatarsaal. 

Voorwaartse-achterwaartse 
positie:

Voetpositie:

• Afhankelijk van de 
natuurlijke stand van de 

voet.

• Met name afhankelijk van 

subtalare pronatie en 
voorvoet pronatie.

• Pedal fload

• Custom zolen

• Foot analysis

Rotatie positie:

Stuurbreedte

• Schouderbreedte van 
belang.

• Breedte van het stuur 
bepaald het steunvlak.

• Te breed of te smal 
brengt de musculatuur in 

een ongunstige positie 
om met een minimale 

inspanning de positie te 
handhaven.

Vragen?


