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Bike fitting  
Een must-have voor de professionele of semiprofessionele fietser. 

Veel meer dan een nice-to-have voor de fietsrecreant. 
 
Wieler Wheels is opgericht door Kenneth Van de Wiele met de initiële intentie mechanische 
ondersteuning te bieden in het profpeloton. Na dit 16 jaar gedaan te hebben voor verschillende 
topteams was het in 2019 tijd om de particuliere fietser te ondersteunen met focus op bike fitting.  
Een professionele fietspositionering kan je fietservaring naar een hoger niveau tillen (performance) of 
kan je afhelpen van lichamelijke klachten die optreden door een verkeerde positie of door beperkingen 
van het lichaam (revalidatie). Wieler Wheels wil de klant bijstaan op al deze vlakken en is daarom op 
zoek naar medische ondersteuning: 
 

KINESIST, PODOLOOG, FYSIOTHERAPEUT, SPORTCOACH ea. 

 
OP ZOEK NAAR:  
 

• Aangename, functionele en multidisciplinaire ruimte in een nieuwbouw praktijk met goede 
toegankelijkheid en synergievoordelen die het verschil maken voor de klanten/patiënten. 

• Boeiende werkplek met nog samen te stellen team dat elkaar moet aanvullen en expertise kan 
delen zodat de klant/patiënt onder één dak geholpen kan worden.  

• Fijne werksfeer met dagen, dagdelen en uren te bespreken. Eigen beheer agenda. Wij werken 
volledig op afspraak met mogelijkheid tot online inboeken.  

• Brede waaier aan ondersteuning gericht op revalidatie, preventie en optimalisatie. 
 

PROFIEL: 
 

• Master kinesitherapie; 

• Bachelor podologie; 

• Bachelor voedings- en dieetkunde; 
Of gelijkaardig.  
Zijn een plus :  

o Specialisatie in revalidatiewetenschappen en/of bewegingswetenschappen;  
o Expertise in testing en sporttraining; 
o Sportrevalidatie en manuele therapie. 

• Deeltijdse samenwerking op zelfstandige basis. Eigen patiëntenbestand.  

• Een passie voor sport.  

• Gefascineerd door het samenspel tussen lichaam en fiets is een plus. 

• Zowel starters als ervaren therapeuten zijn welkom.  

• Kwaliteit boven kwantiteit.  

• Actief willen meewerken aan de uitbouw van een niet-alledaagse praktijk.  
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