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Oefening 1 – Squat

Doe 2 benige squats als oefening.

Het is belangrijk dat de squat langzaam wordt

gedaan, speciaal in het begin van de

beweging en dat het gewicht gelijk verdeeld

wordt over het linker en rechterbeen. 

 De snelheid van de oefening is 3 seconden

voor de opwaartse beweging en 3 seconden

voor de neerwaartse beweging. 

Minimum 2 keer per week 3 of 4 sets van 10

herhalingen met 1 minuut pauze tussen de

herhalingen.

Om de moeilijkheidsgraad te vergroten

kunnen eventueel ook eenbenige squats

worden gedaan.
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Oefening 2 – Actieve bekkenkanteling

Doe dezelfde beweging als oefening. 

Sta rechtop op beide voeten met gestrekte

benen en ligt gebogen knieën. Buig je

bovenlichaam voorover vanuit de heupen en

houdt de positie aan het eind van de buiging

2 seconden vast voor weer recht te komen. 

Herhaal deze oefening 20x per dag voor 2

weken.

Daarna tenminste 2 X 20 herhalingen per

week, met 1 minuut pauze tussen de series. 

 Idealiter wordt deze oefening voor een

spiegel gedaan zodat je je eigen profile goed

kan zien en er voor kunt zorgen dat enkel de

heup buigt.
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Oefening 3 - Lunge

Doe een grote stap naar voren. Laat de

achterste knie zakken tot bijna op de grond,

let op dat de voorste knie recht vooruit gericht

blijft. Daarna langzaam terug naar de begin

positie bewegen. Doe deze oefening

minimaal 2 keer per week, 3-4 sets van 20

herhalingen per been.
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Oefening 4 – Trainen van heup abductoren

Strekken van de hip flexor 

 Neem de test positie aan: liggende positie op

een verhoging terwijl 1 knie naar de borst

wordt geduwd. Het vrije been is recht en het

bovenbeen wordt onder het eigen gewicht

naar de grond getrokken. 

Staande variant: 

De volgende oefening wordt aanbevolen:

Bovenlichaam en bekken recht op, terwijl een

lunge wordt gedaan. Het achterste been mag

op een kussen rusten. 

 Doe deze oefening voor en na elke

fietstraining, tenminste 3x per week. Houd

deze stretch 30 tot 50 seconden vast en doe

hem 5x per kant. Normaal gesproken voel je

deze stretch aan de voorkant van de heup.
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Oefening 5 - Rekken van Quadriceps

Doe een grote stap naar voren. Laat de

achterste knie zakken tot bijna op de grond.

Activeer de glutues spieren en draai je

heupen omhoog tot een een spanning voel op

de voorste heup spieren. Doe deze oefening

na elke rit. 3-5 minuten per zijde.
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Oefening 6 - Rekken van achterkant bovenbenen

Stretchen van de bilspieren:

 Strek je been naar het plafond terwijl je op de

rug ligt en draai een rekband rond je hiel.

Beweeg het been 1 tot 3 minuten in de

richting van de andere schouder. Doe deze

oefening zowel met een gestrekt als gebogen

been. 

 Je zult deze stretch voelen aan de zijkant

van heup en billen.

Doe deze oefening tenminste 3x per week 3 x

3-5 minuten per kant.
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Oefening 7 - Rekken van hamstrings

Stretchen van de achterkant van het

bovenbeen:

Strek het been in de richting van het plafond

terwijl je op de rug ligt. Draai een rekband

rond de hiel. Beweeg het gestrekte been 1 –

3 minuten naar de schouder aan de dezelfde

zijde, vervolgens 1 – 3 minuten naar de

andere schouder . Deze oefening traint beide

zijden van de achterste bovenbeenspieren. 

 Je zal deze oefening voelen in de achterkant

van het bovenbeen. Het eerste deel

hoofdzakelijk aan de zijkant, het tweede deel

aan de binnenkant. 

 Doe deze oefening tenminste 3x per week 3

x 3-5 minuten per kant.
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Oefening 8 – Heupflexibiliteit

Ga goed rechtop op zitten. Buig uw been zo

dat de buitenste knobbel van uw enkel op uw

andere knie kan leggen. Verstekt de rotatie in

uw heup door uw knie voorzichtig met uw

hand naar beneden te duwen. Doe deze

oefening dagelijks 3-5 minuten per zijde.
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Oefening 9 – Heupkanteling

Als er grote verschillen zijn tussen de

passieve en actieve buiging moet hieraan

gewerkt worden voor bijvoorbeeld de

tijdritpositie. 

Stretchen van de bilspieren:

 Strek je been naar het plafond terwijl je op de

rug ligt en draai een rekband rond je hiel.

Beweeg het been 1 tot 3 minuten in de

richting van de andere schouder. Doe deze

oefening zowel met een gestrekt als gebogen

been. 

 Je zult deze stretch voelen aan de zijkant

van heup en billen.

Doe deze oefening 2 – 3 keer per dag

gedurende 2 weken tot de heuphoek

merkbaar is verbeterd. Blijf de oefening

daarna 2 – 3x per week doen om de mobiliteit

te behouden.


