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Mensen moeten prettig kunnen fietsen

Sander Visschers begint eigen praktijk ‘Fit Your
Bike’
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Vorden - Sander Visschers is lid van de VRTC De Achtkastelenrijders. Hij fietst niet in

wedstrijdverband maar vindt het gewoon heerlijk om op de fiets kilometers te maken. Vandaar ook
dat hij dagelijks vanuit zijn woning in de wijk Galgengoor bij Vorden, naar zijn werkplek in Deventer

fietst. Elke dag dus circa 50 kilometer. Na de middelbare school heeft hij de HBO opleiding
Bewegingstechnologie gevolgd. Thans is hij 3 dagen in de week werkzaam als orthopedisch technicus.

Sander: “Dat heeft alles te maken met het menselijk lichaam: mensen die bijvoorbeeld steunzolen, korsetten,

lange beenbeugels, prothesis e.d. nodig hebben waarvoor specialistische kennis nodig is. Op gegeven moment
rijpte het idee om gezien mijn opleiding, wat voor mij zelf te gaan doen. Sinds kort ben ik gestart met mijn eigen

bedrijf “Fit your Bik” (dynamische fietsmeting). Een voorbeeld: Wielrennen is een repeterende beweging. Bij

een verkeerde houding op de fiets heb je meer kans op een blessure. Het bijzondere van mijn systeem “Fit your

Bike” is, dat ik naast de videoanalyse van de wielrenner/mountainbiker ook gebruik ga maken van zadel- en

voetdruk- meting. Dat geldt in feite voor fietsers van alle doelgroepen zoals elektrische fiets, trekkingsfiets e.d.

Wat is het effect van de druk op het zadel? Mijn doel is om mensen met meer comfort, dus plezier uit hun
prestaties te laten halen en blessures te verhelpen of te voorkomen. Ik ben inmiddels één dag in de week voor

mijzelf begonnen. Ik heb een zgn. tacx gekocht waar een fiets ingezet kan worden. Ik heb bij Sportmedx in

Doetinchem een ruimte gehuurd in een gebouw waar ook een sportarts en fysiotherapeuten zijn gevestigd.

Vandaag had ik een klant met rugklachten. Wanneer hij een poos had gefietst ontstonden er rugklachten. De

vraag rees: zit hij wel goed op de fiets, is de houding op de fiets niet goed, is de fiets niet goed afgesteld? Ik doe
dan verschillende metingen om er middels analyses achter te komen waar de klachten vandaan komen. Heeft het

niets met het fietsen te maken, dan biedt de sportarts c.q. de fysiotherapeut wellicht hulp. De klanten hoeven niet

perse klachten te hebben, zij kunnen bij mij ook voor advies terecht. Iemand koopt een (dure) fiets Hij kan met

de fiets bij mij komen en kan ik dan diverse metingen doen, zodat de klant prettig fietst, voor zijn doen optimaal

presteert. Bij de metingen hou ik rekening met de contactpunten van de fiets. Zit bijvoorbeeld het zadel niet

lekker dan bestaat de mogelijkheid dat de klant een “zadel op maat” nodig heeft. Met ongemakken vergeet je

het plezier van fietsen. Ik heb voor het systeem “ Fit your Bike” gekozen, vanwege de wisselwerking met de

klant”, zo zegt Sander Visschers. 

Zie ook www.fityourbike.nl
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