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Trainen voor het fietsen 

Het fietsonderdeel duurt het langst van de drie onderdelen en is van 
grote invloed op je eindtijd. Fietstijden zijn niet voor niets de beste  
voorspeller voor winst in triathlon. Maar je kunt ook weer niet alles geven 
op de fiets zonder daarvoor een prijs te betalen op de run. Dat maakt het 
zo mooi. Ik heb zelf geen achtergrond in het fietsen en heb nooit echt 
uitleg gehad over de techniek. Hoe je goed op de fiets zit en hoe je 
efficiënt fietst. Je leert op jonge leeftijd fietsen en vanaf dat moment is 
het vanzelfsprekend dat je kunt fietsen. Maar tijdens het onderzoek voor 
dit boek werd ik vaak verrast hoe technisch fietsen eigenlijk is. En hoe 
groot de invloed is van een goede traptechniek en houding op de fiets. 
Niet alleen hoe wat betreft aerodynamica maar ook hoe goed je houding 
bepaalt hoeveel kracht je kunt zetten. Er ging een wereld voor me open. 
In dit hoofdstuk zal het veel gaan over de houding op de fiets. Het is zo’n 
cruciaal aspect dat het veel aandacht vraagt. En het is een zoektocht die 
soms best lang kan duren. Er bestaan namelijk geen harde regels of 
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hoeken die voor iedereen gelden. Jouw lichaam, fysiologie, ambitie en 
tolerantie zijn bepalend. Niet alleen het vinden van de juiste positie op 
de fiets is lastig. Ook het vinden een goede bikefitter is moeilijk, blijkt uit 
recent onderzoek. Zo liet een analyse van Jarich Braeckevelt en zijn 
collega’s bijvoorbeeld zien dat bij een vergelijking tussen meerdere 
bikefitters verschillen in zadelhoogte en positie van meer dan 3 
centimeter naar voren kwamen.187 Eerder werden soortgelijke resultaten 
ook al gezien door een vergelijkend onderzoek in Nederland. Mijn advies 
is om zelf wat voorwerk te doen en goed om je heen te vragen. Er zijn 
echt hele goede bikefitters in het veld en het is zeker een goede 
investering. Het vinden van een goede positie op de fiets is een 
samenspel tussen jou en de fitter, waarbij het loont dat jij zelf ook enige 
kennis hebt van een goede houding.  
 
Om je hierbij te helpen heb ik een aantal gangbare hoeken en hoogtes 
op een rij gezet die momenteel in de vakliteratuur worden aangeraden.188  
Waarbij het overigens niet noodzakelijk is een speciale tijdritfiets te 
hebben. Natuurlijk helpt dit, maar ook met een reguliere racefiets kun je 
fantastische tijden rijden. De invloed hoeft niet zo heel groot te zijn, als 
je maar goed op de fiets zit en met een paar goed gekozen aanpassingen 
kun je een hele goede houding op de fiets bereiken.  
 
Zoeken naar Balans 
Fietsen is de ruggengraat van triathlon. Investeer je in het fietsen dan 
levert dat tijdwinst op. Je wordt sneller met minder energie. En misschien 
wel de belangrijkste: het verbetert je hardlopen. Daar waar de prijzen 
worden verdeeld. Dus als hardlopen je kracht is, leg dan juist de focus op 
het fietsen.  
 

 
187 Braeckevelt, J., J. De Bock, J.Schuermans, S.Verstockt, E.Witvrouw, J.Dierckx, (2019),The Need for Data-
Driven Bike Fitting: Data Study of Subjective Expert Fitting, Conference Paper. 
Holliday, W., (2019), Intrinsic factors, performance and dynamic kinematics in optimisation of cycling 
biomechanics, University of Cape Town. Division of Exercise Science and Sports Medicine. 
188 Burt, P., (2014), Bike Fit, optimise your bike position for high performance and Injury performance, 
Bloomsbury, London. 
Peveler, W., P.Bishop, J.Smith, M.Richardson, E.Whitehorn, (2005). Comparing methods for setting saddle 
height in trained cyclists. In: Journal of Exercise Physiology.Vol.8(1). 
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Ik begin weer beginnen met een mooie driehoek. Deze keer gericht op 
tijdrijden en je positie op de fiets. De kracht die je kunt leveren, je 
duurvermogen en de snelheid die je op fiets haalt wordt  direct bepaald 
door hoe lang je het volhoudt. Anders gezegd: je 
spieruithoudingsvermogen wordt bepaald door je positie op de fiets.   
 

 
 

Aan de andere kant wordt de snelheid die haalt op de fiets in hoge mate 
bepaald door hoe aerodynamisch je positie is. Aerodynamica is alles. Net 
als bij het zwemmen geldt ook bij het fietsen dat hoe kleiner je frontale 
oppervlakte, hoe minder kracht er nodig is.189 Maar die diepe, 
aerodynamische positie komt tegen een prijs; je levert in op comfort en 

 
189 Vanaf ongeveer 18 km/uur vormt luchtweerstand de grootste weerstand die je moet overbruggen. Tot die 
snelheid (op vlak terrein) is de rolweerstand en mechanische weerstand de belangrijkste weerstand die je moet 
overwinnen. 
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het wordt almaar lastiger de positie vast te houden. Bij iedere wedstrijd 
zie je tegen het einde veel mensen rechtop zitten omdat ze door de 
vermoeidheid de houding niet langer kunnen volhouden. Daarbij komt 
dat het fysiek moeilijker is om de kracht te kunnen leveren als je heel 
diep, heel aerodynamisch zit. Dit heeft te maken met de hefboom die je 
maakt met je bovenbeen, bovenlichaam en de pedalen. Hoe dieper 
voorover je op de fiets zit, hoe moeilijker het is om deze hefboom te 
gebruiken. Het is dus zoeken naar balans.  
 
Op zoek naar een houding die relatief comfortabel is zodat je je kracht 
goed kwijt kan, wel zo aerodynamisch mogelijk, want echt lekker zitten 
doet waarschijnlijk nooit. Een houding die je voor de duur van de race 
kunt volhouden daar ben  je naar op zoek. Het duurt best lang voordat 
je aan een verandering van je positie gewend bent. Dat maakt het extra 
moeilijk. Je lichaam moet een beetje naar de nieuwe positie toegroeien 
en deze zal dus in het begin niet zo heel goed aanvoelen. Daarom pleit ik 
ook voor kennis aan jouw kant van een goede positie. Dan kun je zelf 
aanpassingen doen en een goede houding proberen te vinden, die je 
vervolgens samen met je bikefitter verder verbetert.  
 
  



 

189 
 

7.1. Krachten tijdens het fietsen 

Allereerst een klein stukje theorie. De luchtweerstand die je moet 
overwinnen op de fiets neemt toe met de snelheid waarmee je rijdt. 
Exponentieel. Ga je van 20 km/uur naar 40 km/uur dan moet je ongeveer 
5 keer zo hard trappen. Het betekent ook dat alles wat je aan 
luchtweerstand verlaagt exponentiele winst in snelheid oplevert.  
 

 
 
Op de fiets moet je vier krachten overwinnen: de rolweerstand van de 
banden en het wegdek, de luchtweerstand, de klimweerstand als je 
heuvelop rijdt en de mechanische weerstand van de ketting en de 
naven.190 Stel, je hebt de vaart er lekker in op goed asfalt, dan is de 
rolweerstand ongeveer 37 watt (12% van het totaal) bij een snelheid van 
40 km/uur. De klimweerstand is afhankelijk van hoe steil de helling is. Je 
eigen gewicht plus dat van je fiets en de snelheid waarmee je omhoog 

 
190 Grappe, F., Candau, R., Belli, A., Rouillon, J.D., (1997). Aerodynamic drag in field cycling. Ergonomics. 
Vol.40.Tot hellingen van ongeveer 6% is luchtweerstand je belangrijkste tegenstander.  
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rijdt. 191 Stel dat ik een helling van 8% oprijd met 20 kilometer per uur, dan 
kost me dat ongeveer 375 watt. Zo zie je dat bergop rijden een enorme 
claim op het vermogen legt dat je moet trappen. Op het vlakke rij je met 
veel minder vermogen twee keer zo hard. Wat je verliest aan 
mechanische weerstand door je ketting, derailleur en naven is ongeveer 
2,5%.  
 
Dan blijft over de luchtweerstand en die wordt voor ongeveer 60 tot 80% 
bepaald door het oppervlakte van je lichaam.192 Dit kun je goed zien op 
het bovenstaande plaatje van onze triatleet. Verreweg het grootste 
oppervlakte is zijn lichaam. Dit frontale oppervlakte wordt gemeten door 
de weerstandsfactor CdA (Coefficient of Aerodynamic Drag). De afbeelding 
op de vorige pagina (2) met het vooraanzicht van de wielrenner illustreert 
mooi dat een aerodynamische tijdritfiets invloed heeft. Maar vergeleken 
met het oppervlakte van de wielrenner zelf is het gering. Het laat goed 
het belang van een goede houding zien, ongeacht of dat een tijdritfiets 
of reguliere racefiets is.  
 
Stel, ik rij in aerodynamische positie met een CdA van 0.24, dan ben ik 
ongeveer 70% van mijn vermogen kwijt aan luchtweerstand en haal ik 40 
kilometer per uur. Ga ik even rechtop zitten en haal ik mijn handen uit 
de beugels, dan gaat mijn CdA naar 0.320 en verlies ik al snel 5 tot 6 
kilometer per uur aan snelheid. Maar dat is nog niet alles; om weer op 
snelheid te komen moet ik tijdelijk veel meer vermogen trappen om weer 
op dezelfde snelheid te komen die ik had voordat ik rechtop ging zitten. 
Het kost me dus meer dan 10% aan snelheid en tijdelijk aanzienlijk meer 
kracht om weer snelheid te maken. Doe je dit vaak in een race dan ben 
je jezelf eigenlijk aan het opbranden.   
 

 
191 Dit hangt af van het asfalt en de rolweerstand die dit oplevert. Een variatie van 10-40 watt is niet bijzonder. 
Strikt genomen moet er nog een factor cos(boogtan(i/100)) worden toegevoegd die het hellingspercentage 
meeneemt. In de praktijk is deze factor nagenoeg gelijk aan 1 (bij een helling van 20% is deze factor 0,98).  
192 We komen hier later nog op terug maar het belang van goede kleding en de juiste stof van je trisuit is met dit 
percentage duidelijk. Je fiets is belangrijk, maar je lichaam en wat je aan hebt is nog veel belangrijker.  
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7.2. De basis van het fietsen 

De basis van het fietsen is je positie en techniek op de fiets. Om beter te 
worden op de fiets is dat het begin:  een aerodynamische houding 
waarmee je een goede traptechniek lang kunt volhouden. Zoals in 
eerdere hoofdstukken al naar voren kwam, staat de driehoek Kracht, 
Duurvermogen en Snelheid centraal en ligt de nadruk eerst op deze 
basisvaardigheden voordat je doorstapt naar spier-
uithoudingsvermogen. Als deze volgorde ergens van belang is dan is het 
hier. Want zit je eenmaal goed op je fiets, ben je sterk en is je 
duurvermogen ontwikkelt dan ga je als vanzelf je 
spieruithoudingsvermogen ontwikkelen. De intensiteit gaat omhoog en 
je gaat steeds meer blokken doen die je ook in de race zult tegenkomen.  
 
Dat betekent dat je naast duurtraining ook je techniek en souplesse 
traint. Dat doe je bijvoorbeeld door een zogenaamde End-of-Range 
training te doen, waarin je zowel je techniek als kracht ontwikkelt. Op de 
volgende pagina staan een aantal voorbeelden van typische trainingen 
die je zou kunnen doen. De End-of-Range training waar ik het hier over 
heb is training nummer 3. Je traint dan zowel met hoge trapfrequentie 
waar je weinig kracht zet, als met een hele lage frequentie maar dan juist 
met heel veel kracht. Van zwaar tot licht, van snel tot langzaam. Als je 
tijdens je training continue variatie aanbrengt spreek je verschillende 
spiervezels aan en zal je snel merken dat je vooruit gaat en je kracht 
ontwikkelt. Goed fietsen is niet simpelweg veel kilometers maken.  
 
Dan toch nog een keer krachttraining. Ik heb het er al veel over gehad. 
Zeker bij het fietsen geldt dat krachttraining je helpt. Niet alleen 
ontwikkel je meer kracht om harder te trappen. Het versterkt je lichaam 
waardoor je op de fiets langer de juiste positie kan volhouden. Misschien 
is het niet meer nodig je te overtuigen, maar de kracht zit ook hier in de 
herhaling: krachttraining is verplicht.193 

 
193 A.Sunde, Ø.Støren, M.Bjerkaas, M.H. Larsen J.Hoff, J.Helgerud, (2010), Maximal strength training improves 
cycling economy in competitive cyclists, Journal of Strength and Conditioning Research, Vol.24. 
Suchomel, T.J., S.Nimphius, M.H. Stone, (2016), The Importance of Muscular Strength in Athletic Performance., 
Sports Med. 
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Bike FRM
Technische activatie

Evaluation:

Maandag
04.Mo.01

Bike ME
Spier-uithoudingsvermogen

Evaluation:

Dinsdag
04.Di.02

Bike End

10 minuten inrijden met hoge cadence 90rpm

Duurvermogen

Warming up

Main

Evaluation:

Duurrit in Z1 / Z2 
lange duurrit. Focus ligt op rustig en vlak rijden

10m

120m

Woensdag
09.Wo.02

Bike EVS
Race specifieke training

Evaluation:

Donderdag
09.Do.10

10 minuten inrijden met hoge cadence 90rpm
Warming up

Main

10 minuten opbouwen van Z1 naar Z3
Zones in wattage

3 ronden:
2 min Z1 cadence 65rpm naar 90rpm, 1 min spin
2 min Z2 cadence 65rpm naar 90rpm, 1 min spin
1 min Z3 cadence 65rpm naar 90rpm, 1 min spin

10 minuten easy spin

10m

50m

10 minuten inrijden met hoge cadence 90rpm
focus ligt op vorm en soepel ronddraaien op de fiets

Warming up

Main

5 rondes

5 min Z3/Z4 op 60rpm (wattage zone)
1 min easy op 90 rpm
5 min Z3/Z4 op 60rpm 
1 min easy op 90 rpm
5 min Z3/Z4 op 60rpm (wattage zone)
5min Z1 tussen de rondes door

10m

90m

30 minuten rustig inrijden
Warming up

Main

5 rondes:
10 minuten Z4 drempel, 2 min RI (wattage zones)

5 rondes:
5 minuten op race-pace, 2 min RI

60 minuten rit terug naar huis

10m

90m

60m

1 2

3 4
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7.3. Beter worden op de fiets 

Als je aan de slag gaat met het afstellen van je fiets en gaat zoeken naar 
een goede positie op de fiets, is het handig om een aantal afmetingen en 
termen van de fiets te kennen. Besteed wat tijd aan het opmeten en 
opschrijven van de maten van je fiets. Dat gaat helpen. Als je een keer 
een andere afstelling wilt, je fiets een keer uit elkaar moet of je wil wat 
experimenteren, kun je altijd weer terug naar je originele afstelling. 194 
 
De geometrie van de fiets 
Er zijn eigenlijk maar een paar afmetingen echt van invloed op de positie 
op je fiets. Een stuk of vijf waarmee jij je de positie op de fiets helemaal 
op maat kan maken. Of dit nu een tijdritfiets of een racefiets is. Over het 
algemeen is een tijdritfiets iets langer dan een reguliere racefiets maar 
de volgorde en maten zijn hetzelfde. Ik ga er even gemakshalve vanuit 
dat je de juiste maat van het frame hebt gekozen bij de aanschaf van je 
fiets. Daar start het uiteraard mee.  
 
In de afbeelding op volgende pagina zien jullie de belangrijkst maten en 
in het bijzonder de afmetingen die van 1 tot 5 genummerd zijn (in de 
tabel daaronder staat een korte uitleg van de afzonderlijke maten). Je 
begint met het bepalen van de hoogte van je zadel. Dat is de basis van je 
positie. Deze meet je vanaf de trapas tot aan de bovenkant van het zadel.  
De tweede maat van belang is de zogenaamde stack, de hoogte gemeten 
vanaf midden van de trapas en je armsteun. De derde maat die van 
belang is, is de reach. Dit is de afstand gemeten van vanaf het midden 
van trapas tot aan je armsteun. Met deze drie maten heb je de 
verhouding al aardig te pakken. Zij maken voor een groot gedeelte uit 
hoe je op je fiets zit. Je kunt deze maten aanpassen door bijvoorbeeld je 
arm pads of zadel naar voren of naar achteren te schuiven, je 
zadelhoogte te veranderen of de armpads te verhogen of verlagen. 
Voordat je begint schrijf eerst de maten op, zodat je altijd terug kunt naar 
de startsituatie.  
 

 
194 Voor een goede bron om de geometrie van een fiets te vergelijken kun je goed terecht op 
https://geometrygeeks.bike/ een uitstekende site waar zo’n beetje iedere gangbaar type en merk te vinden zijn.  
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Basis fietsmaten
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Arm pad reach

Arm pad drop
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Afstand tussen puntje van het zadel en de armpads

Afstand tussen armpads en trapas
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Leidraad bij het vinden van een goede positie 
Maar wat is dan een goede houding? Waar ben je dan precies naar op 
zoek? Meestal als je bij een triathlon wedstrijd staat te kijken zie je al snel 
of mensen goed op hun fiets zitten. Het zijn bepaalde hoeken, hoogtes, 
posities die direct verraden dat ze goed op de fiets zitten. Ik heb 
hieronder geprobeerd deze hoeken en maten eens op een rij te zetten.   
Ik ben op zoek gegaan naar een onderbouwde basis voor deze hoeken 
en maten zodat je niet op nul hoeft te beginnen. Het is goed om zelf ook 
inzicht en kennis te hebben van je positie op de fiets en een eerste 
gefundeerde positie om als uitgangspunt te kunnen gebruiken.  
 
Er is op dit gebied heel veel onderzoek gedaan en daaruit volgen een 
aantal gefundeerde aanbevelingen die jij als start kan gebruiken. Je kunt 
deze hoeken vrij eenvoudig gebruiken door jezelf bijvoorbeeld te filmen 
of fotograferen als je op de fiets zit. Het is ideaal als je de fiets in een 
fietstrainer zet zodat je alles makkelijk kan aanpassen en opmeten. Maak 
het jezelf makkelijk door een paar ronde stickers op je gewrichten te 
plakken. In de figuur op de volgende pagina zie je de logische plekken 
om dit te doen: op je enkel (grote knokkel), op de zijkant van je knie 
(draaipunt), je heupbot (draaipunt van je bovenbeen en je heup), 
schouder (draaipunt arm en schouder), je elleboog en pols.  
 
In deze twee figuren zie je onze triatleet weer met daarin de hoeken 
getekend die van belang zijn. Begin met het bepalen van de juiste 
zadelhoogte. Doe dat niet door je binnenmaat op te meten of met de hak 
van je voet op je pedaal.195 Het beste resultaat geeft de methode waarin 
je de hoek in je knie gebruikt met je schoenen en clips in de pedalen. 
Deze hoek zou ongeveer tussen de 25° en 40° moeten zitten. Dit 
voorkomt blessures en zorgt ervoor dat je kracht goed kwijt kunt. Je vindt 
de juiste hoogte door op de fiets plaats te nemen en je been te strekken. 
De hoek die je knie maakt moet dan tussen 25° en 40° zijn (in de figuur 
is deze hoek aangeduid met 2).  

 
195 Bini, R., P.A.Hume, J.L.Croft, (2011), Effects of Bicycle Saddle Height on Knee Injury Risk and Cycling 
Performance Sport Performance Research Institute New Zealand, School of Sport, Sports Medicine Vol.41(6). 
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Je meet deze hoek door een lijn vanaf je heupbot en je knie door te 
trekken en vervolgens de hoek op te meten van je kuitbeen. Zie 
afbeelding A. Je been is hier het verst gestrekt met je voet nog steeds op 
de pedaal. Een tweede logische stap is vervolgens om je torsohoek (3) en 
heuphoek (4) te bepalen. Dat wordt een kwestie van proberen en 
uittesten. Hier geldt dat hoe dieper je zit hoe aerodynamischer, maar ook 
hoe moeilijker vast te houden. 
 

 
A Burt, P., (2014), Bike Fit, optimise your bike position for high performance and Injury performance, 
Bloomsbury, London. 
B  Peveler, W., Bishop, P., J.Smisth, M.Richardson, E.Whitehorn, (2005). Comparing methods for setting 
saddle height in trained cyclists. In: Journal of Exercise Physiology. Vol.8(1)  
C R.Christopher, J.Fennell, C.O'Grady, J. G. Hopker, (2020) The effect of the aerodynamic time-trial position 
on gross efficiency and self-paced time-trial performance., Journal of Science and Cycling.Vol.20  
D Ashe, M.C., G.C.Scroop, P.I.Frisken, C.A.Amery, M.A.Wilkins, K.M. Khan, (2003), Body position affects 
performance in untrained cyclists. British Journal of Sports Medicine, Vol.37(5). 
E Bini, R., P.Hume, J.Croft, A.Kilding, (2011). Effects of saddle position on pedalling technique and methods 
to assess pedalling kinetics and kinematics of cyclists and triathletes. Auckland University of Technology. 
F Holliday, W., (2019), Intrinsic factors, performance and dynamic kinematics in optimisation of cycling 
biomechanics, University of Cape Town. Division of Exercise Science and Sports Medicine. 
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Hoe dieper je naar beneden zit, hoe meer druk er op de onderrug komt 
en hoe moeilijker het wordt om het vermogen te blijven leveren. Dit 
hangt samen met de afstanden die je wilt gaan doen en hoe lang je al 
gewend bent om in deze houding te rijden. De aanbeveling is dat de 
heuphoek (4) zich tussen de 35˚ en 55˚ bevindt. Gemeten tussen je knie 
in zijn hoogste positie en je rug. Deze positie staat afgebeeld in 
afbeelding B en is aangegeven met hoek 4. De torso hoek (hoek 3 in 
afbeelding A) staat los van de knie en is de hoek tussen de denkbeeldige 
horizontale lijn en de lijn getrokken tussen je heupbot en schouder.  
 
De elleboog hoek (5) is erg afhankelijk van hoe je je beugels hebt 
gemonteerd. Ik rij zelf met een hoek van 15˚ en heb een elleboog hoek 
die kleiner is dan 90˚. Zoals te zien is in het plaatje. Ik zit daardoor wat 
steviger in het zadel en schuif wat minder heen en weer. Verderop in dit 
hoofdstuk laat ik de invloed zien van deze houding op de aerodynamica. 
Als je eenmaal een positie gevonden hebt die enigszins overeenkomt 
met de aanbevelingen en ook nog comfortabel zit, dan is het een kwestie 
van wennen en fietsen. Het zal nooit echt lekker zitten in het begin. 
Daarom is het van belang om je maten en afmetingen goed bij te houden 
zodat als je iets aanpast je het weer terug kan zetten.  
 
Een goede pasvorm van je zadel stelt je in staat om goed kracht te zetten 
en lekker en stabiel te zitten.196 Als je niet lekker zit ga je schuiven 
waardoor je kracht en efficiëntie kan verliezen. Het kiezen is heel 
persoonlijk. Laat je daarom niet beïnvloeden door de mening van andere 
atleten, reclames of recensies. Zoek naar een goed zadel, probeer 
verschillende varianten uit. Ze zijn er in allerlei soorten en maten. Er is 
eigenlijk geen reden om niet lekker op je zadel te zitten en natuurlijk is 
er altijd wel wat discomfort. Zeker op de lange ritten, maar als je echt pijn 
hebt en het gaat schuren, of gevoelloosheid ervaart dan zit je niet goed 
op je fiets. Dus los het op.  
 
 
 

 
196 Ferrer-Roca, V., R.Besco´s, A.Roig, P.Galilea, O.Valero, J.Garcıa-Lopez,(2014), Acute effects of small 
changes in bicycle saddle height on gross efficiency and lower limb kinematics. J Strength Cond Res.Vol.28(3) 
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Diep zitten of niet? 
Toch nog een opmerking over diep zitten op de fiets want het is de beste 
manier om je luchtweerstand te verlagen. De hoek waar het hier om gaat 
is de Torso hoek (op afbeelding A aangegeven met hoek 3). Als je deze 
hoek kleiner maakt dan kun je minder kracht met je bovenbenen en 
bilspieren zetten. Dat geldt voor iedereen. Het wordt moeilijker om 
vermogen te leveren dan je zou kunnen bij een iets grotere hoek. Dit is 
in een hele reeks onderzoeken gemeten.197 Bij hoeken tussen 0° en 24° 
konden de atleten zonder uitzondering minder vermogen leveren bij een 
kleinere hoek. Maar nu komt het: De conclusie was ook dat het verlies 
aan vermogen uit de bovenbenen altijd opwoog tegen de verlaging in 
luchtweerstand.198 Kortom, minder vermogen maar toch sneller mits ze 
harder gingen dan 40 kilometer per uur.199 Reden ze langzamer, dan 
werd het verlies aan spierkracht niet goedgemaakt.  
 
Maar, alle theorie ten spijt. Als je heel diep zit kantelt je bekken naar 
voren zoals te zien is in afbeelding A. Dit zorgt voor veel druk op het 
zitvlak, de schouders en onderrug. Alle kracht komt uit je onderrug 
waardoor het steeds zwaarder wordt om vast te houden. Als je daarom 
na 10 minuten rechtop moet gaan zitten omdat je de houding niet meer 
vol kan houden, ben al het voordeel kwijt. Staar je dus niet blind op een 
hele diepe zit. Ik heb zelf heel lang gezocht. Uiteindelijk bleek het 
aanbrengen van een hoek in mijn armsteunen een belangrijk stukje in de 
puzzel. Ik kwam wat steviger in het zadel te zitten en daarmee ontstond 

 
197 Christopher, R., J.Fennell, C.O’Grady, J. G. Hopker, (2020) The effect of the aerodynamic time-trial position 
on gross efficiency and self-paced time-trial performance., Journal of Science and Cycling. Vol.20. 
Ashe, M.C., G.C.Scroop, P.I. Frisken, C.A.Amery, M.A.Wilkins, K.M.Khan, (2003), Body position affects 
performance in untrained cyclists. British Journal of Sports Medicine,Vol.37(5) 
Evangelisti, M.I., T.J.Verde, F.F.Andres FF, M.G.Flynn, (1995), Effects of handlebar position on physiological 
responses to prolonged cycling. Journal of Strength and Conditioning Research, Vol.9(4) 
Fintelman, D.M., M.Sterling, H.Hemida, F.X.Li, (2015). The effects of time trial cycling position on physiological 
and aerodynamic variables. Journal of Sports Sciences, Vol.33(16) 
Peveler, W., P.Bishop, J. Smith, M.Richardson, (2005), Effects of training in an aero position on metabolic 
economy. Journal of Exercise Physiology Online, Vol.8(1) 
198 Fintelman, D.M., M.Sterling, H.Hemida, F.X.Li, (2014), Optimal cycling time trial position models: 
aerodynamics versus power output and metabolic energy, Journal of Biomechanics,  Vol.3 
199 Chabroux, V., C.Barelle, D.Favier, (2012). Aerodynamics of cyclist posture, bicycle, and helmet characteristics 
in time trial stage. Journal of Applied Biomechanics, Vol.28(3) 
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er een soort rust in mijn positie. Daarna ben ik nog een keer langs 
geweest bij een hele goede bikefitter. Zonder heel veel aan de hoeken en 
afmetingen te doen heeft hij met een aantal kleine aanpassingen mijn 
houding weten te verbeteren. Zowel mijn aero positie als qua comfort. 
Het oog van de meester.  
 
Je voet, crank en pedalen 
Nog onderwerp waar ik lang mee heb lopen rommelen: mijn pedalen, 
schoenen en plaatjes. Met 5000 omwentelingen per uur kan het forse 
impact hebben. Net zoals je zadel is dit ook iets wat heel persoonlijk is. 
Dus ik ga hier als leek geen algemeen advies geven. Ik heb het boek van 
Phil Burt als startpunt gebruikt. Op het gebied van je positie op de fiets, 
pedalen, crank-lengtes en alle aspecten die daarbij komen kijken is dit 
boek een echte aanrader.200  Met name op het gebied van rotatie van het 
plaatje, het kiezen van de schoenpositie en zogenaamde float kun je veel 
aanpassen. Dit laatste is de speling die je voet nog kan maken als deze 
vastgeklikt zit. Hier heb je vaak drie niveaus in. Hoe minder float hoe 
vaster je zit maar is niet per definitie beter. Het kan goed zijn dat je knie, 
heup of enkel die speling nodig heeft.201  
 
Een goed startpunt voor de positie van je schoenplaatje is om de bal van 
de voet uit te lijnen op het midden van de as van je pedaal (zie de 
afbeelding). De bal van de voet is het grote benige uitsteeksel net achter 
je grote teen. Traditioneel wordt de bal van je voet iets over de as van je 
pedaal geplaatst (bij het eerste middenvoetsbeentje) en de eeltbobbel 
aan de andere kant van je voet ( het vijfde middenvoetsbeentje) iets 
verder dan de as.  

 
200 Burt, P., (2014), Bike Fit, optimise your bike position for high performance and Injury performance, 
Bloomsbury, London. 
201 FitzGibbon, S., B.Vicenzino, S.A.Sisto, (2016), Intervention at the foot-shoe-pedal interface in competitive 
cyclists. International Journal of Sports Physical Therapy 
BikeFit, (2022), The Foot/Pedal Connection. https://blog.bikefit.com/how-to-fit-a-road-bicycle/  
Millslagle, D., Rubbelke, S., Mullin, T., Keener, J., & Swetkovich, R. (2004). Effects of foot-pedal positions by 
inexperienced cyclists at the highest aerobic level. Perceptual and Motor Skills, Vol.98. 
Jarboe, N.E., & Quesada, P.M. (2003). The effects of cycling shoe stiffness on forefoot pressure. Vol.24(7). 
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Voor mensen met een grote voet wordt aanbevolen om de voet iets 
verder naar voren te plaatsen (vanaf maat 43).202 Heb je wat kleinere 
voeten dan geldt dat je de voet juist iets meer naar achteren plaatst en 
het schoenplaatje iets naar voren onder de schoen.203  
 

 
 
  
 
 

 
202 Pruit, A.L., C.Carmichael, F. Matheny, (2006), Andy Pruitt's Complete Medical Guide for Cyclists Paperback. 
Velopress. 
G.Millour, L.Janson, S.Duc, F.Pruel, W.Bertucci, (2020), Effect of cycling shoe cleat position on biomechanical 
and physiological responses during cycling and subsequent running parts of a simulated sprint triathlon: a pilot 
study. Journal of Science & Cycling. Vol.30  
Chartogne, M., S.Duc, W.Bertucci, J.A., Rodríguez, R.Pernía, (2016), Effect of shoes cleat position on 
physiological and biomechanical variables of cycling performance. Journal of Science and Cycling. Vol.5(2). 
203 Sanderson, D., A. Black, J. Montgomery, (1994), The Effect of Varus and Valgus Wedges on Coronal Plane 
Knee Motion During Steady‐Rate Cycling. Clinical Journal of Sport Medicine.  
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7.4. Verbeteren van je aerodynamica 

Dit vond ik een erg leuk onderdeel om eens uit te zoeken; wat is nu de 
impact van allerlei aanpassingen die je kunt doen en wat betekent dat 
dan op je snelheid of vermogen dat je trapt? Er wordt namelijk nogal wat 
geroepen op internet en gepresenteerd in allerlei onderzoeken als het 
gaat om: aerodynamica en fietsprestaties204, welke houding op de fiets 
het beste is,205 kleding206 en helmen.207 Ik heb een poging gedaan het 
allemaal eens op een rij te zetten waarbij ik me realiseer dat het af en toe 
lastig is om een goede vergelijking te kunnen maken. Je kunt nu eenmaal 
niet alles zomaar optellen. Mijn doel was slechts om een inschatting te 
maken van al die aanpassingen die je zou kunnen doen. Is het de moeite 
waard als je kijkt naar de luchtweerstand, snelheid, tijdwinst en 
vermogen. Ik heb gewoon allerlei onderzoeken en rapportages 
opgezocht en opgevraagd en deze in de onderstaande tabel opgenomen. 
Het blijven schattingen want sommige getallen worden nogal beïnvloed 
door het type test. Het liefst zou ik alles in een enkele test stoppen maar 
dat was me wat teveel werk. Dus nogmaals de getallen zijn een schatting 
maar goed genoeg om een indruk te geven van de invloed. 

 
204 Chowdhury, H., Alam, F., Khan, K., 2011. An experimental study of bicycle aerodynamics. Int. J. Mech. 
Mater. Eng. Vol.6 
Barry, N., Burton, D., Sheridan, J., Thompson, M., Brown, N.A., (2014), Aerodynamic performance and riding 
posture in road cycling and triathlon. Proc. Instit. Mech. Eng., Part P: J. Sports Eng. Technol. 
205 Grappe, F., Candau, R., Belli, A., Rouillon, J.D., 1997. Aerodynamic drag in field cycling with special 
reference to the Obree’s position. Ergonomics.Vol.40 
Jobson, S.A., Nevill, A.M., George, S.R., Jeukendrup, A.E., Passfield, L., 2008. Influence of body position when 
considering the ecological validity of laboratory timetrial cycling performance. J. Sports Sci. Vol.26. 
206 Oggiano, L., Troynikov, O., Konopov, I., Subic, A., Alam, F., 2009. Aerodynamic behaviour of single sport 
Jersey fabrics with different roughness and cover factors. Sports Eng. Vol.12 
Hong, S., T. Asai, (2021), Aerodynamics of Cycling Skinsuits Focused on the Surface Shape of the Arms. Appl. 
Sci. 2021. Vol. 11 
207 Alam, F., Chowdhury, H., Elmir, Z., Sayogo, A., Love, J., Subic, A., 2010. An experimental study of thermal 
comfort and aerodynamic efficiency of recreational and racing bicycle helmets. Procedia Eng., Eng. Sport Vol.8 
Abdullah, M.N., M.K.H.Muda, F. Mustapha, M.A.Shamsudin, (2015), Aerodynamics analysis for an outdoor road 
cycling helmet and air attack helmet. Int. J. Mater., Mech. Manuf. 
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Berekening is uitgevoerd met de Power to Speed calculator. Te vinden op https://www.endurance-
data.com/en/power-to-speed-calculator-pro/. Voor alle maatregelen geldt dat de impact op de CdA is 
gebruikt en vervolgens is doorgerekend wat de snelheid, tijd en benodigde vermogen is. Uitgangspunt is 
een tijdrit van 40 kilometer en een vermogen van 300 watt.  
 
A) Het gaat hier om een zogenaamd opzet stuur die je helpt om de tijdrithouding aan te nemen 
B) Austin-Young, K., B.Stover, H.Dotson, D.Bowden, (2017), Triathlon bikes in the age of peak aero a 
report. Cervelo P5-X met een cdA van 0.216 en de Ventum met een cdA van 0.225 wat een 
snelheidsverschil van ruim een 0.5 km/u oplevert bij een vermogen van 260 watt.  
C) Aero helm vergeleken met reguliere fietshelm. Abus GameChanger TT gebruikt. GTN, (2019). The 
Cheapest Aero Upgrade For Cycling? | GCN Tech Wind Tunnel Tested. Test at the Geraint Thomas 
National Velodrome of Wales. https://www.youtube.com/watch?v=BnPLwIyHI2w.  
Aero Road vs Aero TT Helmets: Which Is Faster? | GTN Does Science 
D) Tijdrit helmen Testen laten zien dat ongeveer 2-8% van de totale luchtweerstand komt van de helm. 
Het is ook duidelijk dat een helm echt goed bij je houding moet passen.  
E) Barry, N., D. Burton, T.Crouch, J. Sheridan, R. Luescher, (2012). Effect of crosswinds and wheel 
selection on the aerodynamic behavior of a cyclist. Procedia Engineering.Vol.34. 20–25.  
F) Disc wiel impact. Disc wheel and combinations with spokes. Wei, Y., C. Bertin, P. Zhou, J.Mao, S. 
Zhong, X. Zhang, (2022), Aerodynamics of isolated cycling wheels using wind tunnel tests and 
computational fluid dynamics,Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics, Vol.228, 
G) Nopinz, Aerocoach uit onderzoek dat wordt aangehaald door Josh Poertner komt een verbetering naar 
voren van 3 tot 5 watt bij 45 kilometer / uur. Bij tubes tot aan de knie kan dit zelfs oplopen tot 10 watt 
omdat het bovenste gedeelte van de kuit zo’n slechte aerodynamische vorm heeft.  
The Most Effective Marginal Gain. Aerodynamics with Josh Poertner. 
https://www.youtube.com/watch?v=DKSIt1rprN4  
H) Geschoren benen. Zijn wat gladder en zorgen voor iets minder luchtweerstand maar hebben minder 
het effect van de sokken / tubes dat ze de luchtstroom tot een druppel helpen maken (H) 
I) Trisuit stof met mouwtjes.  The Most Effective Marginal Gain. Aerodynamics with Josh Poertner. 
https://www.youtube.com/watch?v=DKSIt1rprN4&t=522s 
J) What Are The Best Aero Upgrades? | Cycling Costs Per Watt. Drag2Zero. 
https://www.youtube.com/watch?v=gcWGRgobvTQ  
K) Silverstone Sports Engineering Hub. What Is The Best TT Bar Angle For Cycling? | Aerodynamic 
Position Wind Tunnel Testing. https://www.youtube.com/watch?v=qSgK-5kC2KM  
L) Swiss-side test met Cervelo Aspero swiss Side Gravond 420, een schone en een vieze fiets leverde bij 
45 kilometer/uur 0.5 watt verschil.  
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7.5. Welke spieren gebruik je bij het fietsen? 

In de afbeelding zien jullie onderaan wederom de spieren en fasen van 
in dit geval een enkele pedaalbeweging. Tussen 0° en 160° zet je de 
meeste kracht. Hier activeer je de primaire spieren. Dan tussen 180° en 
360° trek je nog iets met de hamstring om de pedaal weer bovenin te 
krijgen.  
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