
 

 

 

 

PROF OF NIET, 

WE DELEN 

DEZELFDE PASSIE! 

 

Souplesse 
Het belang van lenigheidstraining voor 

wielersporters 

 

  



 

   Souplesse 2 

Inleiding 

‘Souplesse’; een veel gebezigde term in de wielersport om de snelheid uit te drukken waarmee 

we de trapbeweging uitvoeren. 

We kennen 5 fysieke basiseigenschappen. De CLUKS: 

 

     Uithoudingsvermogen 

 

 

      Coördinatie                Lenigheid 

 

 

 

  Kracht   Snelkracht   Snelheid 

 

We bedoelen vaak het aantal omwentelingen (= snel-kracht) waarmee de trapbeweging wordt 

uitgevoerd, ook wel het bewegingstempo genoemd. Souplesse betekent echter “lenigheid” en 

niet “snelkracht” dit zijn namelijk 2 verschillende condities binnen de CLUKS! 

Lenigheid trainen we om diverse redenen; het verbeteren van de prestatie, het tegengaan van 

spierstijfheid na een training of wedstrijd, omdat we veel op kracht trainen of na lange periode 

van inactiviteit door ziekte of een blessure (bv. na een valpartij). Een renner met een geringe 

basislenigheid heeft trouwens een hogere kans op blessures en overbelasting. 

 

Wat is lenigheid? 

We geven hiermee aan hoe groot de bewegingsuitslag (amplitude) is in 

het gewricht. Andere termen zijn; flexibiliteit, souplesse of mobiliteit. 

Zo is een voldoende bewegingsuitslag in het enkelgewricht een 

voorwaarde voor een technisch juiste uitvoering van de pedaaltred. 

Kuitspieren met een te hoge basisspanning (tonus) verhinderen dit. Dit 

kun je simpel zelf testen door gehurkt te gaan zitten met de knieën bij 
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elkaar en de voeten plat op de grond.  

Je moet dan je armen losjes naar beneden kunnen laten hangen, Veel renners moeten echter 

hun armen naar voren uitstrekken om in deze houding te kunnen blijven zitten.  

Hypomobiliteit en hypermobiliteit 

Soms zien we bij (meestal jeugdige vrouwelijke) renners een enorme lenigheid in de gewrichten. 

Zij zijn dus hypermobiel omdat spiermassa en spierkracht rondom de gewrichten (nog) minder 

ontwikkeld is. De spiertonus is nog laag, gewrichtsbanden staan nog niet zo strak en 

gewrichtskapsels zijn nog erg soepel. Hierdoor hebben spieren een veel minder remmende 

werking op de uiterste bewegingsuitslag dan bij volwassenen. 

Voor sommige sporten handig (turnen) maar niet altijd. Gewrichten kunnen eerder uit de kom 

schieten en kraakbeen slijt harder en kan beschadigd raken. We moeten dus wanneer we een 

relatief zware sport als wielrennen beoefenen zorgen voor een stevig spiercorset rondom de 

gewrichten. Gelukkig kunnen we daar bij meisjes (13-15 jaar) veel eerder mee starten dan bij 

jongens (17-18 jaar). 

Hypomobiliteit zien we terug in het veteranenpeloton. Zie deze renners maar eens op- en 

afstappen, sprinten en demarreren, pogen om te kijken of uitwijkmanoeuvres maken. Een stijve 

rug en nek en heupen belemmeren dat. Zij verrekken of scheuren ook eerder spieren en hebben 

een hogere kans op kramp. 

Lenigheid in relatie tot de andere 4 fysieke basiseigenschappen 

Lenigheid kun je niet los zien van kracht, snelheid, coördinatie en uithoudingsvermogen. Een 

tijdrijder heeft een grote relatieve kracht (t.o.v. het eigen lichaamsgewicht) nodig om zich te 

kunnen verplaatsen op de fiets. Daarnaast is een flinke dosis statische kracht nodig in de 

core/romp voor een stabiele vaste zit op het zadel van waaruit de trapbeweging kan worden 

ingezet. Explosieve kracht en snelkracht zijn weer van belang bij de sprinter. 

Een grotere bewegingsuitslag b.v. in de enkel is een onderdeel van een efficiënter verlopende 

coördinatie van de pedaaltred. 

Het belang van lenigheid verschilt per sport, discipline en persoon. 

Een spier is zo opgebouwd, dat hij de meeste kracht kan leveren in de stand of over het 

bewegingstraject waarin de spier het meest functioneert. Zo blijft de lange rugspier redelijk in 

dezelfde stand en beweegt weinig (vnl statische contractie), maar de bovenbeenspieren 

bewegen behoorlijk (vnl concentrische contractie). De kuitspieren daarentegen bewegen relatief 

weinig (meer statische en excentrische contractie). 

Dat komt behoorlijk overeen bij schaatsen en wielrennen en veel minder bij wielrennen en 

hardlopen. 



 

   Souplesse 4 

Bij een concentrische contractie (samentrekking) spant de spier aan en komen de uiteinden naar 

elkaar toe; naar beneden trappen met de bovenbeenspieren. 

Bij een excentrische contractie spant de spier een en gaan de uiteinden van elkaar af;  

bijvoorbeeld de kuitspier tijden de trapbeweging naar beneden bij het staand klimmen. Of de 

triceps van de BMX-er op een pumptrack. 

Bij een statische contractie spant de spier aan maar blijven de uiteinden op gelijke afstand; 

bijvoorbeeld de bovenbeenspieren tijden een sur-place op de baan. 

 

Functioneel verkorte spieren 

Soms moet de spier wat sterker en verkort zijn om de stabiliteit in het gewricht op niveau te 

houden. Wij wielrenners vragen bijvoorbeeld nogal wat van ons kniegewricht. Wij laten ook onze 

heupbuigers vaak in voorover gebogen stand functioneren; hierdoor verkorten de heupbuigers 

(m. iliopsoas). Vervelend want een juist achterover gekanteld bekken zorgt ervoor dat de 

antagonisten (“tegenwerkende” spieren) niet te veel invloed hebben op het juist (krachtig en 

efficiënt) uitvoeren van de trapbeweging. Een “bolle kattenrug” is een perfecte stand van een 

achterover gekantelde bekken als het gaat om de biomechanische uitgangshouding bij de 

trapbeweging. Echter anatomisch gezien is dit niet goed voor de wervelkolom met name in de 

lage (lumbale) onderrug. 

Oefeningen voor de buikspierengroep zorgen ervoor, dat we het bekken meer achterover kunnen 

kantelen en houden. 

Een borstcrawl-zwemmer en honkbalpitcher hebben een “verlengde” borstspier (m. pectoralis 

major en minor).  “Verkort” of “verlengd” moet dus niet opgevat worden als “ te kort” of “ te lang”. 

Juist door dit aanpassingsvermogen is de spier in staat optimaal te presteren. Dan zijn die 

kuitspieren van Philippe Gilbert wellicht op de juiste lengte….. als het gaat om zijn 

sport…..”functioneel verkort”. 

 

Soorten lenigheid 

Algemene lenigheid 

Hiermee bedoelen we de lenigheid in de schouders, heupen en rug. Deze drie gewrichten 

hebben we continu nodig voor het dagelijks functioneren. Aan de bewegingen van bejaarde 

mensen kun je duidelijk zien dat deze lenigheid tijdens het ouder worden afneemt. 

 

Specifieke lenigheid 

Hiermee bedoelen we de lenigheid die specifiek vereist is binnen een sport (-beweging). 

Bijvoorbeeld die in het enkel-, knie- heupgewricht en nek (bovenin de wervelkolom) van de 

wielrenner. 
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Actieve lenigheid 

Dit is de grootst mogelijke beweeglijkheid die je met eigen spierkracht kunt realiseren in de 

agonisten (spieren die primair deze beweging maken) en synergisten (spieren die het maken van 

deze beweging ondersteunen). Een voorbeeld hiervan is de handaflossing in de koppelkoers. De 

grote borstspier wordt hier maximaal uitgerekt en in het schoudergewricht wordt een zo groot 

mogelijke hoek gemaakt. 

De mate waarin we de schouderhoek kunnen vergroten is afhankelijk van a) de kracht van de 

agonist en synergist en b) de souplesse en rekbaarheid aan de andere kant van het gewricht van 

de antagonist. Verkorte hamstrings belemmeren dus bij de fietstrapbeweging.  

Antagonisten zijn die spieren die de tegenovergestelde beweging maken (en de hoofdbeweging 

ook wat afremmen/begeleiden). 

 

Passieve lenigheid 

Deze komt van buitenaf door een partner of de zwaartekracht. Bijvoorbeeld een spagaat onder 

invloed van de zwaartekracht. In de wielersport komt deze vorm van lenigheid echter weinig voor.  

Dynamische lenigheid 

Deze treedt op tijdens bewegingen. Bijvoorbeeld in de kuitspieren tijden het dansen op de 

pedalen in een beklimming. 

Statische lenigheid 

Ook dit komt niet tot weinig voor in het wielrennen. 

Hier wordt bedoeld, dat de maximale bewegingsuitslag in het gewricht gedurende langere tijd 

wordt vastgehouden zonder dat er wordt bewogen. 

Oorzaken van een tekort aan lenigheid 

De mate van lenigheid verschilt per renner. Oorzaken waarom de ene renner leniger is dan de 

andere: 

 Inactiviteit; 

 Mannelijke hormonen; 

 Koude spieren; 

 Vermoeidheid; 

 Huidbeschadiging (na een valpartij); 

 Stress; 

 Vetweefsel; 

 Ouder worden; 

 Spier- en gewrichtsblessures; 

 Aanleg. 
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Een tekort aan lenigheid wordt vaak veroorzaakt door de huidige manier van leven. We zitten in 

de auto, bus, trein, op school, kantoor en ’s avonds op de bank voor de TV. Ons 

bewegingsapparaat is hiervoor niet gemaakt! Wij horen buiten te zijn; te bewegen in de natuur 

met andere mensen. Ons lichaam past zich daarom aan deze nieuwe omstandigheden aan; 

 de spierlengte neemt af door een hogere tonus. 

- de gewrichtskapsels verharden. 

- Het synoviaal vocht (gewrichtssmeer) wordt stroperiger. Lees; “dikkere smeerolie”. 

 

Hierdoor vermindert onze algemene lenigheid; laat staan de specifieke. 

Wielrenners voeren gedurende langere tijd een cyclische (zich herhalende) beweging uit. We 

spreken hier van een behoorlijk eenzijdige belasting. Echte lenigheidstrainingen komen 

nauwelijks voor in de agenda van de wielrenner. De combinatie van de factoren; verminderde 

lenigheid, eenzijdige belasting en gebrek aan lenigheidstraining kan leiden tot bijvoorbeeld  

“onhandig vallen”. In mijn praktijk van rij- en valvaardigheidstrainer zie ik met name bij de renners 

welke al langere tijd fietsen, dat een gebrek lenigheid en allround bewegingsvaardigheid blessure 

verhogend kunnen werken zelfs tijdens de valbeweging. 

 

Lenigheid; vallen en opstaan 

Renners die op jonge leeftijd zijn gaan fietsen en weinig andere sporten hebben beoefend 

kenmerken zich doordat zij op coördinatief gebied  minder bekend zijn in hun eigen lichaam en 

met andere bewegingen om bewegingsassen en in bewegingsvlakkenvlakken. Ze kennen een 

zogenaamde schrale/beperkte bewegingsachtergond. Dit pleit voor een brede buitendisciplinaire 

bewegingsopvoeding op jonge leeftijd.  

Ook het reactievermogen is eenzijdig geschoold. Bij de wat oudere renner zien we vaak, dat men 

stram is en onvoldoende bewegingsuitslag heeft in diverse gewrichten om “soepel” te vallen. 

Het aanleren van valvaardigheden (technische scholing) zal relatief veel tijd en daarna veel 

oefening in beslag nemen. Het zijn immers veel minder bekende bewegingen in andere 

bewegingsvlakken en om andere bewegingsassen.  
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Verder zal dit gecombineerd moeten worden met lenigheidstrainingen. Veel valkwetsuren zijn te 

wijten aan een “houterige” manier van omgaan met een valbeweging. 

 

In de loop van de dag worden we “soepeler” omdat onze interne temperatuur iets oploopt. Koude 

spieren laten weinig rek toe door een verhoogde spanning. Een bandje verwisselen in de kou is 

hier een mooi voorbeeld van. We zeggen dan, dat alles stram aanvoelt. In deze gevallen wordt 

het gewrichtssmeer (synoviaal vocht) ook stroperiger. Losmaakoefeningen horen dan ook thuis in 

een complete warming-up van de wielrenner!. Naast inrijden, steigerungen, sprintjes en 

stretchoefeningen. 

Na een zware wedstrijd en nog niet voldoende afgevoerde afvalstoffen blijft de spierspanning 

hoog. We merken dat met de trap op- en aflopen! Zie hier het belang van goed uitrijden en een 

lichte hersteltraining daags na deze wedstrijd.  

Wanneer we flinke schaafwonden hebben opgelopen belemmert dat de lenigheid ook. Vooral als 

we op de heup zijn gevallen. In dit gewricht vindt namelijk een flinke beweging plaats. 

 

Stress, overspannenheid of hoog oplopende wedstrijdspanning kunnen de spiertonus doen 

verhogen. Meestal uit zich dit in “vastzittende schouders-nek-bovenrug”. 

Ontspanningsoefeningen kunnen hier baat hebben. Je moet dan denken aan zwaai, pendel en 

losmaakoefeningen zonder externe kracht. 

Overgewicht is een belemmerende factor voor de lenigheid. Een te dikke buik zit het buigen van 

de heuphoek (het bovenbeen omhoog heffen) in de weg. We gaan dan wijdbeens fietsen. Die 

stand is niet wenselijk voor de knieën en enkels! Vaak treden dan ook knieklachten op. Het 

slijtpatroon in de knie zorgt voor overbelasting en of schade in het gewricht.  Ook een 

zwangerschapsbuik heeft dit risico in zich. 

Lenigheid en dus ook onze souplesse op de fiets nemen in de loop der jaren af. Minder 

elastische vezels in de spieren, het gewrichtskraakbeen neemt af en verdwijnt soms zelfs 
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helemaal. Een afgenomen beweeglijkheid in de wervelkolom/nek is vaak goed zichtbaar bij de 

veteraan. Populair gezegd; hoe ouder hoe stijver. 

Blessures na een valpartij in spieren en gewrichten zorgen ook voor een verminderde 

beweeglijkheid. Overigens leidt een langdurige eenzijdige belasting (wat fietsen is) ook tot 

stijfheid. 

Banden (ligamenten) en spierpezen zorgen voor stabiliteit in het gewricht. Deze zijn niet rekbaar 

en dus ook niet langer te maken. Spieren op zich zijn ook niet langer te maken in de letterlijke zin 

van het woord. Spieren hebben 2 aanhechtingsplaatsen op het bot; de zogenaamde “origo” en 

“insertie”. 

Zodra je stijve spieren hebt; 

- heb je meer energie nodig om bewegingen uit te voeren, 

- ben je dus eerder vermoeid, 

- ben je kwetsbaarder voor blessures, 

- wordt herstellen lastiger. 

Uit bovenstaand blijkt wel dat lenigheidstraining best belangrijk is voor de wielrenner. 

 

Lenigheidstraining of souplessetraining 

In het voorgaande heb ik de verschillende factoren aangaande lenigheid behandeld. Niet alle 

factoren zijn trainbaar of te beïnvloeden: 

- het aantal assen waarom het gewricht functioneert is een gegeven. Een knie knikt immers 

alleen naar voren en niet naar achter. 

- het gewrichtskraakbeen is ook zo’n gegeven. De hoeveelheid neemt sowieso af en wordt ook 

minder soepel/elastisch. 

- de rekbaarheid in huid, gewrichtskapsels en banden en spierpezen is niet te beïnvloeden. 

- de omgevingstemperatuur is een gegeven. Dit pleit dus voor een gedegen en complete 

warming up. Ook bij nat en koud weer; ZEKER bij koud en nat weer. Juist dan is het op 

arbeidsbereid niveau brengen van allerlei lichamelijke systemen van groot belang. Met 

tijgerbalsem op de benen in de auto met de kachel op 10 zitten wachten op de start is absoluut 

verkeerd! Überhaupt zijn alle systemen alleen maar van binnenuit het lichaam te activeren door 

te bewegen en niet van buitenaf met allerlei smeermiddeltjes. Farmaceutische middelen 

behorende o.a. tot de groepen van vascodiletantia en irritantia hebben een oppervlakkige 

werking van buitenaf. 

- Stress; dat kan van allerlei aard zijn; wedstrijdstress, werkstress, studiestress, 

echtscheidingsstress, selectiestress etc. 
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Factoren die wel trainbaar zijn: 

- de spierspanning van de antagonisten; afremmende/tegenwerkende spieren aan de andere 

kant van het gewricht. 

- de kracht van de agonisten en synergisten; spieren die verantwoordelijk zijn voor de 

hoofdbeweging (trapbeweging). 

- de lichaams- /spiertemperatuur. 

- de (spier-) vermoeidheid. (Het belang van hersteltrainingen en cooling-down). 

Lenigheidstraining kent 2 vormen. 

a) dynamische (verend) rekken voor het vergroten/behouden van de bewegingsuitslag in de 

gewrichten. 

b) statisch rekken (het vasthouden in uiterste bewegingsuitslag.) voor het verlagen van de 

spierspanning in de antagonisten. 

Ad a. 

Actief dynamisch (verend) rekken. Dit doe je alleen. 

Dit gebeurt vooral in de turn- en dans sport en bijvoorbeeld het synchroonzwemmen en 

schoonspringen. Of vlak voor de start in het BMX-en of voorafgaand aan explosieve 

sprintnummers op de baan. 

Ad b. 

Het passief dynamisch rekken is het doel vooral tonusverlaging in de antagonisten; dus van nut 

in de cooling-down. Bij deze vorm maak je gebruik van zaken van buitenaf; zwaartekracht of een 

partner. De sfeer in deze training moet dus serieus en rustig zijn. 

Dynamisch rekken voor fietssporters 

Spier (-groep) De antagonisten! 

Intensiteit Rustige bewegingen, maximale bewegingsuitslag, nooit voorbij de 

pijngrens. 

Duur 10 tot 20 herhalingen per spier (-groep) 

Omvang 3 tot 5 series 

Pauze Ontspannen, losschudden 

Frequentie 3 tot 7 x per week per spier (-groep) 

 

Statisch rekken voor fietssporters 

Spier (-groep) De antagonisten 
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Intensiteit Bereiken van de maximale bewegingsuitslag 

Duur 8 tot 30 “ de maximale stand vasthouden 

Omvang 3 tot 5 series 

Pauze Ontspannen, losschudden 

Frequentie 4 tot 7 x per week per spier (-groep) 

 

Naarmate we ouder worden wordt het belang van lenigheidstraining groter. We kunnen door 

deze training en mobiliteitsoefeningen het tekort aan beweeglijkheid in de gewrichten tegengaan. 

Stretching 

Stretching en lenigheidstraining zijn 2 verschillende zaken. 

Stretching is een onderdeel van de warming-up met als doel de spiertonus te verlagen in de 

antagonisten. In de cooling-down ook in de agonisten. Bij het stretchen van de agonisten zorgen 

we voor onder- en bovendruk in de bloedbaan door een spier te stretchen wordt het bloed uit de 

spier “gewrongen”. Na het loslaten van de stretchstand wordt het bloed weer aangezogen. Zo 

stimuleren we met stretching dus de bloedsomloop. Door af en toe een flinke toevoer van bloed 

naar het hart zal de hartfrequentie reageren. 

Een lenigheidstraining is dus iets heel anders. Hierbij werken we gedurende de gehele training 

louter aan het behouden/vergroten van de bewegingsuitslag in de gewrichten. 

Deze vorm van training komt uit de fysiotherapie. Er mag bij de uitvoering wat rekpijn optreden 

maar die moet bij en “loslaten” direct verdwijnen. 

Vanuit de wetenschap is er nog geen bewijs geleverd, dat stretching zinvol is. Dit is wel het geval 

voor lenigheidstraining. 

Een paar tips 

Zorg voor een rustige ontspannen sfeer. 

Met een gerichte lenigheidstraining start je zo vanaf het 10-de jaar. 

Nut; betere bewegingsuitvoering (vallen) energiebesparing, minder risico op blessures en kramp. 

Houd rekening met functionele verkorting van spieren. 

Gebruik standaard lenigheidstestjes in de voortgangscontrole. 

Lenigheidstraining niet direct na zware inspanning; het lichaam moet uitgerust zijn. 

 

Tot slot 

Snelkracht en coördinatie trainen we om een hoger beentempo te ontwikkelen. 

Souplesse ofwel lenigheid trainen we om een bepaalde bewegingsuitslag in de gewrichten te 
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behouden of te vergroten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is geschreven door Michel Schoenmaker, docent bij de Wieleracademie. 


