
F O R Z A  C Y C L I N G  A R T I K E L

Binnen de Forza trainingsmethode houden we met succes al jaren vast aan het better, 

stronger, faster concept dat toegepast wordt op alle sporten. 

We maken een analyse van de sport zelf en van de sporter. 

Toegepast op fietsen, kijken we dus eerst naar de globale fietsbeweging om dan verder in 

te gaan op de prestatie die op de pedalen geleverd wordt. We sporen dit op met behulp van 

de wattbike die het verschil aangeeft tussen links en rechts en een actueel beeld geeft van 

de traptechniek. 

Met deze info in het achterhoofd  kijken we naar het lichaam van de fietser zelf door het 

lichaam in beweging volledig te screenen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat beperkingen in een 

bepaald gewricht ervoor zorgen dat spieren niet goed werken. Het kan zijn dat bepaalde 

(kleine) spieren invloed hebben op de grote spiergroepen. We gaan op zoek naar oorzaken 

 tijdens de   1 on 1 screening. 

NERVEUS

de koppenbergcross ligt achter de rug, de flandrien van het jaar is gekend. het begint 

te kriebelen… Profs zoeken warmere oorden op en wij, amateurs, worden nerveus over 

de doelen die we gesteld hebben voor volgend jaar. Hoe gaan we volgend jaar beter 

rijden en  wat kunnen we extra doen???

S T E R K E R  O P  
D E  F I E T S .

BETTER, STRONGER, FASTER



Forza training focust dus eerst op het wegwerken van de 

verschillen en tekorten want zoals dat ook geldt voor lopen, gaat 

dit altijd gepaard met verlies in efficiëntie, kracht die je had kunnen 

leveren maar die nu ergens verloren gaat en daarbovenop nog 

zorgt voor een extra belasting en dus blessures.  Tijdens langere 

ritten of training resulteert dit in die  zeurende knie of stijve rug. 

Vanuit het lichaam kunnen we dit verklaren door spieren die 

overactief zijn en spieren die niet of veel te weinig aangevuurd 

worden. Hoe kan dit? Fietsen zelf is al een vrij eenzijdige beweging. 

Als je daarbij ook nog te eenzijdig gaat trainen en geen aandacht 

besteedt aan de mobiliteit van de heup dan loopt het vast…Het 

grootste deel van het werk moet uiteraard nog steeds op de fiets 

gebeuren maar weet dat Het lichaam van de fietser daarnaast niet 

alleen getraind moet worden met een  leg press, een squat  of een 

plank ;) Ik hoor je al denken ; wat is dan wel een goeie oefening? 

Probeer eens een squat op 1 been waarbij je met je tegenovergestelde 

hand je steunvoet tikt en telkens rechtkomt.. probeer in 20 

sec zoveel mogelijk van deze squats in balans uit te voeren 

Zodra je een follow up neemt krijg je ook persoonlijke programma 

mee voor thuis. We zorgen er op die voor dat je altijd en overal kan 

trainen. 

Forza kan rekenen op een 

jarenlange ervaring in het 

werken met zowel 

profwielrenners als 

recreatieve fietsers. Van goed 

naar nog beter en van 

geblesseerd op de fiets naar 

beter dan voordien.

Deze aanpak hanteren wij in al onze formules. Trainen van Mobiliteit, 

functionele kracht en core in functie van je persoonlijke beperkingen 

zal er niet alleen voor zorgen dat je hogere wattages zal kunnen 

duwen, je zal deze ook langer kunnen volhouden en met gemak langer 

op de fiets kunnen zitten. Begin dus maar al te dromen van meer en 

beter komend seizoen. 

RESULTAAT

 CYCLING CAMP  - 150 EURO - 10 WEKEN - TEST & HERTEST 

FOLLOUW UP -   280 EURO  - 8 X 1ON1 - SCREENING EN TEST 

OP MAAT  ..  +/- 800 EURO  - 16 UUR 1OP1 - PERIODISERING 

FORMULES.

FORZA FOCUS

binnen onze multidisciplinaire 

groepspraktijk kunnen wij je op 

holistische wijze begeleiden en 

behandelen

E R V A R I N G

met de juiste voeding kan ook 

in het wielrennen een groot 

verschil gemaakt worden. 

Optimaliseren van het 

dagelijks voedingspatroon en 

beter of anders eten voor, 

tijdens en na training en 

wedstrijd. Wij coachen met het 

doeltreffende 

coachingsprogramma PN.

M U L T I

F O O D


