
   

 

Wij hebben op 10 november een mooie en enerverende informatieavond georganiseerd bij onze 

sponsor PrimaLife Fysiotherapie in Meppel. 

Wij werden ontvangen door Michael Noordanus van PrimaLife en een aantal collega’s van hem, met 
koffie/thee in de kantine van het Spectrum Centrum in Meppel. Een grote groep leden en niet leden 
had zich voor deze avond aangemeld en met totaal 45 personen was de opkomst boven verwachting. 
 
Het programma werd geopend door Michael met een woord van welkom namens PrimaLife eigenaar 
Willem Kruithof.  
De eerste spreker was Petra, diëtist/ voedingsdeskundige die een uiteenzetting gaf over het nut en 
de zin van goede voeding. Niet alleen tijdens de sport maar ook voor- en achteraf is het belangrijk 
om de juiste voeding tot je te nemen om vervolgens optimaal te kunnen presteren en te herstellen. 
 
Het stokje werd overgenomen door Ruben, sportfysiotherapeut, die uitleg gaf over het programma 
SpartaNova. Een programma dat gebaseerd is op veel wetenschappelijke input wereldwijd over 
sporters en hun inspanningsgegevens. Hier vloeit dan vervolgens een optimaal trainingsprogramma 
uit, dat gebaseerd is op houding, lichaamsbouw en spierkracht. Enerzijds om blessures te voorkomen 
en anderzijds om te herstellen van blessures. 
 
Vervolgens werden de deelnemers in twee groepen verdeeld, de ene groep ging actief deelnemen 
aan de VO2max test en de andere groep werd bezig gehouden door Michiel van Goor, eigenaar van 
GradaBikes, onze andere deelnemende sponsor van de avond. 
Michiel gaf uitleg en een demonstratie over Bikefitting, een programma om de perfecte houding op 
de fiets aan te meten. Zoals wij allemaal wel eens een statische meting hebben gehad voor de juiste 
maten van een nieuwe fiets, gaat Bikefitting een hele stap verder, waarbij stand van de voeten, 
keuze en montage van de schoenplaatjes de basis vormen. 
Vervolgens wordt met behulp van infrarood sensoren een perfecte afstelling van de fiets 
gerealiseerd. Zeer verrassend en interessant, zeker als er  dan voor jezelf veel duidelijk wordt en 
verbeterpunten zichtbaar zijn. Bikefitting kan voor zowel race- als MTB fietsen. 
 
Nadat de groepen gewisseld hadden en iedereen de VO2max test had gedaan, werd de avond 
afgesloten en werd er nagepraat over de uitslagen en informatie.  
Een interessante en leerzame avond, waarbij een aantal deelnemers zich direct hebben ingeschreven 
voor een door sportarts Valentijn Rutgers aangeboden medische sportkeuring. 
 
Wil jij meer informatie over deze onderwerpen of deelnemen aan de medische sportkeuring of een 
ander programma van het Spectrum in Meppel? Stuur dan een e-mail naar info@WTCNijeRieders.nl 
en vermeld waar je belangstelling voor hebt. Rechtstreeks contact zoeken mag natuurlijk ook. 
 
Voor informatie of afspraak Bikefitting kun je terecht bij Gradabikes in Nijeveen. 

 

Als bestuur kijken wij terug op een geslaagde avond en denken dat het organiseren van een 

informatie avond voor herhaling vatbaar is. 

 

 

Met vriendelijke groet. 

Henri Koster 

Voorzitter WTC NijeRieders 
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