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VAN DE REDACTIE

ver het c-woord ga ik het niet hebben. 

Je slingert je laptop aan en het staat 

weer voor je neus. De social media; het 

staat er vol mee. De krant; niet door te 

komen als je het c-woord wilt ontwijken. Dus hier even 

niet. Want, in Fietssport Magazine willen we vooral uit-

weiden over onze hobby, passie, levensstijl of hoe je het 

ook beleeft: fietsen. Natuurlijk ontkomt de redactie ook 

niet aan de gevolgen van de coronacrisis. Ach, daar is 

het dan toch.  

Ik had me nog zo voorgenomen het c-woord niet te ge-

bruiken. Met een dikke kalender op stapel vol grote en 

kleine toertochten in de zomermaanden, de Ronde van 

Spanje half augustus in de provincies Utrecht en Bra-

bant en een reisreportage uit het zonnige Andalusië 

stond deze editie keurig gepland al aardig in de stei-

gers. Daar kon half maart een dikke streep door. En 

onze allereerste Fietssport-reis, Road to Paris, vol ge-

boekt, in mei, helaas, hopelijk volgend jaar wel. 

Wat nu? Ons eigen land beschikt over honderden 

fietsroutes, voor wielrenners en mountainbikers. Als 

we willen, kunnen we ons hele magazine er mee vul-

len. Op Fietssport.nl vind je tientallen trainingsroutes, 

bedacht door onze clubs. Routes is dan ook de rode 

draad van deze editie. 

Zo gebeurt er op mountainbikegebied ontzettend veel 

momenteel. Nieuwe routes komen er bij, oude routes 

krijgen een opfrisbeurt en bestaande routes worden 

aan elkaar geknoopt, zodat een heel netwerk ontstaat. 

Over de mtb-routes in het Rijk van Nijmegen lees je 

een uitgebreide reportage. Daarnaast zoeken we in 

Drenthe de VAM-berg en de hunebedden op met de 

route ‘Drenthe op z’n mooist’. Zo’n titel belooft wat, 

maar onze redacteur wordt niet teleurgesteld. 

 

En met die reisreportage is het toch nog goed geko-

men. Mallorca! Enkele weken voordat Spanje volledig 

op slot ging, mochten we op dit zonnige eiland de 

mountainbikeroutes ontdekken. Dat leverde een 

prachtig verhaal op. Eentje voor je bucket list, als het 

reizen weer verantwoord is.  

 

Fijne fietszomer! 

Wilma Vorselman, hoofdredacteur van Fiets-
sport Magazine, introduceert het thema van 
elke editie.

Routes

Volg Fietssport

“Drenthe op z’n mooist, dat belooft 
wat, maar we worden niet teleur-
gesteld”





Nieuwe mtb-route Rijk van Nijmegen.

Routes12
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We hebben het geluk te wonen in een land met een 
geweldige fietsinfrastructuur. Dat vergeten we wel 
eens, want het valt je pas op als je de grens over 
gaat. Van oost naar west, van noord naar zuid, hier 
kun je via de mooiste routes ons hele land doorkrui-
zen. Fijne fietszomer! 
 
BEELD BRAM DE VRIND
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In elke editie nieuws, 
weetjes en gadgets.

BOEK  Koersman 
De kijkers van de live-uitzendingen op het 

Belgische Sporza moesten dit voorjaar nood-

gedwongen ‘onze man op de motor’ Renaat 

Schotte missen. Gelukkig heeft hij zijn pas-

sie voor het wielrennen aan het papier toe-

vertrouwd. Eerst was hij de man die meer 

achter de schermen actief was en zorgde 

voor de interviews voor en na de etappe. 

Maar van de ene op de andere dag werd hij 

in de Giro gebombardeerd tot wielercom-

mentator. Zijn interventies op de motor in de 

live-uitzendingen vanuit de kop van de koers 

tijdens de Vlaamse klassiekers getuigen van 

een grote wielerkennis.  Ook zijn relatie met de renners komt uitgebreid 

aan bod. Hij sluit af met de nieuwe goden Mathieu en Wout.  Een boek dat 

je doet wegdromen in de koers. Voor € 22,99 is het boek Wielerman In de 

kop van de koers te bestellen bij BORGERHOFF-LAMBERIGTS.BE 

GADGET   

Kleuren om je op te beuren 
Met een kleurrijke fles van Hydro Flask ga 

je vrolijk de deur uit. Vul ‘m met een 

koude of warme drank en je kunt weer 

uren verder. Op je werk, tijdens het spor-

ten of onderweg. De dubbelwandige, roest-

vrij stalen Hydro Flask houdt de 

oorspronkelijke temperatuur van de drank 

vast en voorkomt condensatie of warmteo-

verdracht naar de buitenkant van de fles. 

Koude dranken blijven tot wel 24 uur koel 

en warme dranken 6 tot 12 uur, afhankelijk 

van het model en het volume van de fles. 

De prijs voor zo’n hippe Hydro Flask vari-

eert van €34,95tot €45,95  BEVER.NL

START2BIKE  Verbeter je techniek! 
Ben je pas geleden gestart met wielrennen of mountainbiken? Hartstikke 

leuk, maar in het begin best lastig. Heb je moeite met balans, bochten, 

steile afdalingen of obstakels? Dan zijn onze Start2Bike-trainingen iets 

voor jou! Onder leiding van een ervaren trainer leer je in vier trainingen de 

technieken van het mountainbiken of wielrennen, zodat jij met meer ple-

zier op pad kunt. Wil je op je eigen niveau kennis maken met een leuke 

sport, routes ontdekken en nieuwe fietsvriendschappen opdoen? Schrijf je 

dan snel in! Start2Bike gaat in het weekend van 12 september op tientallen 

locaties van start. START2BIKE.NL
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BOEK Wijzer met gps 
Deze GPS-wijzer is de gids voor de Gar-

min Edge-gebruiker. Het is een helder 

en duidelijk geschreven boek waardoor 

je je navigatie-apparaat goed leert ken-

nen. De auteur Joost Verbeek heeft vele 

kilometers gefietst om alle mogelijkhe-

den van de Garmin Edge te ontdekken. 

Van het downloaden en gebruiken van 

routes, installeren van kaarten, je 

eigen route plannen en nuttige websi-

tes met gps-routes tot het gebruik bij 

lange-afstandsroutes. De gids is ook 

nog eens uitgegeven in een praktisch 

formaat (20 x 17cm), dus handig mee te 

nemen op de fiets. Voor € 19,95 kun je 

het bestellen bij GPS-WIJZER.NL 

EVENT  Toch samen fietsen! 
De wielerkalender is leeg deze zomer. Vanwege het coronavirus zijn alle 

wielerwedstrijden en –toertochten tot 1 september afgelast. Om toch 

samen van de mooiste tochten te genieten, organiseren Bkool en NTFU de 

Fietssport League. Want, één wielerdiscipline is de afgelopen maanden 

enorm gegroeid: virtueel fietsen. Steeds meer fietsers werken hun training 

af op een indoortrainer. Vaak gekoppeld aan een digitaal platform waar je 

met en tegen anderen fietst. Zo kun je op 6 juni toch Limburgs Mooiste rij-

den en op 13 juni de Ronde van Arnhem. Mooi klimwerk gegarandeerd 

met de Posbank en de Cauberg! Deelnemen is gratis. Registreer een Bkool-

account en maak een maand lang gratis kennis met het platform. 

BKOOL.COM

100.000 mensen startten 
in de afgelopen twee jaar  
met wielrennen of  
mountainbiken’ 
Bron: Wielersportmonitor 2020 

FIETSFEIT 
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Ik krijg met regelmaat de vraag of de NTFU het redt in deze corona-

tijd. “Gaat best goedkomen’’, zeg ik dan. De populariteit van het 

sportieve fietsen neemt toe. Meer dan 90% van de actieve fietsers 

trapt door vanuit gezondheidsmotieven, dus dat zal niet afnemen. 

En de NTFU heeft bewezen een aantrekkelijk lidmaatschapspakket 

te hebben, dus ik ben niet bang dat de bond het niet redt. 

Toch ben ik wel een beetje somber gesteld. Wie niet, zou je denken. 

 

Dat komt, omdat de kans groot is dat veel mensen sporten minder 

leuk zullen gaan vinden. Samen fietsen wordt moeilijk, maar wat 

dacht je van samen voetballen, hockeyen of basketballen. We 

moeten ons behelpen met nieuwe activiteiten waarbij we 1,5 meter 

afstand houden! Stel je voor: je bent rechtsback bij het eerste van 

FC Meppel, ik noem maar een club. Dan heb je toch geen zin meer 

om de verdediging in te gaan. Gaat gewoon niet. Voetbal wordt dan 

een spel waarin je met fouten de bal per ongeluk inlevert bij de 

tegenpartij. De VAR krijgt het razend druk als hij continu de 1,5m-

regel in de gaten moet houden.  

 

Misschien dat we in het najaar weer een beetje normaal kunnen 

sporten en bewegen. Tot die tijd moeten we met veel creativiteit 

zoeken naar de mogelijkheden. Kijk daarvoor eens naar de mooie 

samenwerking die we vanuit de NTFU gestart zijn met Bkool voor 

digitaal fietsen. Mensen zullen dus zeker gaan fietsen, maar wij 

weten natuurlijk dat dit nog leuker kan zijn met toertochten en 

clubritten erbij. Tja, sporten in de corona-tijd… leuk is anders. 

 

Arjan de Vries, directeur NTFU

COLUMN

Leuk is  
anders

BOEK  Zoetemelk 
Op zondag 20 juli 1980 won Joop Zoetemelk de Tour de France. 

Veertig jaar later buigen de Zoetemelk-biografen Jacob Berg-

sma, Joop Holthausen en Peter Ouwerkerk zich samen met 

Joop Zoetemelk over die legendarische zege en de carrière van 

de renner uit Rijpwetering. Ze struinen met de laatste Neder-

landse Tourwinnaar nog eens door de koffers die Zoetemelk 

zelf vulde. In het boek Ongezien, tonen zij hem aan de hand 

van foto’s, documenten, prijzen, kleding en wonderlijke wie-

lerattributen. Het resultaat is een indrukwekkend boek, vol 

met prachtige niet eerder gepubliceerde fotografie en een 

voorwoord van Wilfried de Jong. Een gelimiteerde oplage 

wordt in een box uitgegeven, met daarin het boek en onder 

meer een dvd en een replica van Zoetemelks gouden WK-me-

daille uit 1985. Het boek kost € 49,95. De complete box € 125,-.

GADGET  Mini-racer 
Leuk om cadeau te geven aan de echte wielerliefhebber. Deze 

metalen miniatuurtjes van je favoriete wielerploeg, kampioen 

of ronde. Met de hand geschilderd bij onze zuiderburen. Je 

kunt ze ook laten maken in de kleuren van je eigen wielerclub 

zelfs aanvullen met een gepersonaliseerde volgwagen. Voor 

deze Jumbo-Visma-uitvoering betaal je € 13,90. 

PELOTON.COMPANY
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Hangend op mijn 
stuur, nippend aan 
mijn bidon kijk ik 
neer op een serie 
switchbacks, die rap 
wordt opgevolgd door 
drie snelle komboch-
ten. Een on-Neder-
lands stuk op de 
nieuwe trails in het 
Rijk van Nijmegen.  
De ene na de andere 
mountainbiker wor-
stelt zich, met wisse-
lend succes, langs  
de vers aangelegde 
obstakels. Dat belooft 
wat voor de rest van 
de route. 

On-Nederlands 
Het Rijk van Nijmegen 
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ROUTES

TEKST  BART VAN DE VOSSENBERG 
BEELD PIETER VAN LEEUWEN



In het zuidoosten van Gelderland, inge-

klemd tussen de Maas en de Waal, ligt 

het Rijk van Nijmegen. 150.000 jaar ge-

leden duwden gletsjers de landmassa 

hier omhoog tot een stuwwal met heu-

vels tot 100 meter. Een perfect land-

schap voor een uitdagende mountain -

bikeroute door de bossen rondom  

Nijmegen, Berg en Dal, Groesbeek en 

het Limburgse Mook en Middelaar.  

Prachtige vergezichten gecombineerd 

met een flink aantal hoogtemeters zorg-

den ervoor dat de route jarenlang hoog 

in verschillende lijstjes stond.  

 

Breed en modderig 
De laatste jaren zakte de route echter, 

letterlijk, weg. Door intensief gebruik 

en slechte afwatering sleten paden uit 

en werden ze modderig, tot groot onge-

noegen van initiatiefnemers Peter Mak 

en Alex Peters. “Wanneer het regent, 

blijft er veel water op de paden liggen. 

Daar wordt omheen gereden en daar-

door slijten de paden steeds verder uit. 

Met als gevolg: brede en vaak modderi-

ge paden”, legt Peter - secretaris van 

stichting MTB routenetwerk Rijk van 

Nijmegen - uit. “Dat is het laatste wat 

mountainbikers willen." 

Hoog tijd voor een upgrade vond de 

stichting. Drieënhalf jaar geleden werd 

er een balletje opgegooid bij terreinbe-

heerders in het gebied. Samen met trail-

builder Patrick Jansen werd een plan 

gemaakt en bij twee provincies en vier 

gemeenten werd subsidie geregeld. Vo-

rig jaar augustus kon dan eindelijk de 

schop in de grond. “Met een groep van 

bijna 300 vrijwilligers hebben we een 

half jaar keihard gewerkt om de eerste 

twee lussen bij Nijmegen en Groesbeek 

aan te leggen”, vertelt voorzitter Alex.  

 

Nijmeegse switchbacks 
Tijd voor een verkenning. Op de Meer-

wijkselaan pak ik het meest noordelijke 

‘Deze trail feature is heel  
normaal in de Alpen,  
maar schaars in Nederland’ 
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deel van de door Trek gesponsorde rode 

Nijmegen route op. Nieuwsgierig sprint 

ik vanaf het fietspad linksaf het bos in. 

Deze 6 km lange lus is compleet nieuw. 

Na een korte klim duik ik voor de eerste 

keer naar beneden. De trail loopt licht 

omlaag en heeft de vorm van een wok-

kel. Ik val de sectie fanatiek aan en duw 

mijn fully zo hard door de bocht dat ik 

even loskom van de grond. Wauw, wat 

gaaf! De rest van de Westermeerwijklus 

bevat korte venijnige klimmen met 

krappe bochten waar je ouderwets in 

de remmen moet. Geconcentreerd blij-

ven dus. Ook omdat de route enkele ke-

ren een wandel- en ruiterroute kruist. 

 
Dubbele Looie Piep 
Eenmaal de weg overgestoken, klim ik 

langs het Afrikamuseum omhoog. Deze 

lus door bos- en heigebied De But is an-

ders, meer flowy. Ik begin me in een 

soort trance te bevinden. Op de vogels 

na is alles om me heen stil. Zonder 

moeite verslind ik de ene na de andere 

singletrack waarbij het aantal hoogte-

meters gestaag oploopt. Totdat ik plot-

seling bij een bijzonder stuk aanbe-

land. Voor mij ligt een afdaling met 

twee switchbacks, gevolgd door een se-

rie kombochten. Deze sectie heet, in 

goed Nijmeegs, de ‘Dubbele Looie 

Piep’. Ik besluit een korte pauze in te 

lassen. Deze trail feature is heel nor-

maal in de Alpen, maar schaars in Ne-

derland. Wij als nuchtere, stoempende 

poldermountainbikers zijn dat dus niet 

gewend.  

 

Rollercoaster Groesbeek  
Aan de andere kant van de Nijmeegse-

baan start de paarse route. Een 15 km 

lange rollercoaster die meteen goed  

begint. De oude route voerde je via een 

Ondersteun het werk en schaf een vrijwillig vignet aan.  

Meer info vind je op MTB-RIJKVANNIJMEGEN.NL/STEUN-ONS



lange, brede grindweg naar beneden 

waarna een mooie wortelklim volgde. 

Op de nieuwe route sla je meteen na het 

hek linksaf waar je het Traumapad in-

duikt. Deze track bestaat al langer, 

maar maakte nooit deel uit van de rou-

te. Misschien maar goed ook, de naam 

refereert aan de fysieke en mentale uit-

dagingen die mountainbikers ondergin-

gen op het pad. Het ruwe randje is in-

middels verwijderd, maar wat overblijft 

is een heerlijke 1,5 km lange afdaling.  

 

Toekomst 
Na de upgrade heeft het Rijk van Nij-

megen een uitdagend en gevarieerd 

netwerk met flowy trails, krappe boch-

ten, wortels en dropjes. De routes heb-

ben echt een ander karakter dan veel 

andere new school routes. Je mag hier 

nog af en toe ouderwets in de remmen 

voor een krappe bocht of stuiterend 

over een verdwaalde wortel. Ook kun je 

voorlopig ook nog op de ‘oude’ routes 

terecht. Tenminste tot de nieuwe routes 

Mook en Malden zijn aangelegd.  

“Voor die routes wachten we op toe-

stemming van Natuurmonumenten. 

Vergunningen zijn verleend en we heb-

ben toestemming voor een mini-bike-

park op de Zandberg, een voormalige 

stortplaats in Mook. De route loopt ook 

over dat terrein en gaat daarnaast min-

stens twee jumplines bevatten”, vertelt 

Alex. De voorzitter toont zich ambiti-

eus: “Ook zien we mogelijkheden aan 

de andere kant van de Zevenheuvelen-

weg, en willen we verbindingsroutes 

maken met de routes in het zuiden en 

het noorden. Zo ontstaat een groot net-

werk met de MTB-routes van Arnhem, 

de Veluwe, Maasduinen, Wijchen en 

Duitsland.  

 

Vignet  

Voor de aanleg van het nieuwe route-

netwerk verleenden gemeenten en pro-

vincies subsidies. Maar ook onderhoud 

en beheer van MTB-routes kost geld. 

Voor het rijden van sommige routes,  

zoals op de Veluwezoom of Utrechtse 

Heuvelrug, moet je daarom een ver-

plicht vignet hebben. De stichting MTB 

Rijk van Nijmegen werkt met donateurs 

om de benodigde 40.000 euro per jaar 

op te halen. Alex: “Als dat te weinig op-

levert, komt er een verplicht vignet.  

Dat doen we liever niet, maar we heb-

ben het vertrouwen dat bikers wel een 

tientje per jaar voor ons netwerk over 

hebben met het vignet als bewijs van 

donatie. We hebben er al ruim 1.000  

16 •   JUNI 2020

Trek Nijmegen 14 km, 359 hm 

Groesbeek 15 km, 403 hm 

Startpunt: Tivoli/Heksendans, cam-

ping Nederrijkswald  

 

Op termijn te combineren met:  

Giant Mook (15 km) Malden (10 km)  

 

Bekijk de route op  

FIETSSPORT.NL/NIJMEGEN  
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‘We hebben het vertrouwen dat 
bikers wel een tientje per jaar 
voor ons netwerk over hebben’

gekregen. Ook enkele opmerkelijke 

donaties, bedragen van 500 van een 

MTB-fanaat en 900 euro van oud-

studenten die ruim tien jaar terug 

een route probeerden te regelen, 

vastliepen in de taaie bureaucratie 

maar nog geld in de pot hadden. 

Vooral de opmerkingen die dona-

teurs achterlaten doen ons als be-

stuur, routecoördinatoren en de vele 

vrijwilligers goed: Daar doen we het 

voor, fantastisch!”• 
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SAMENSTELLING: JOHAN VAN OOSTEN

ERE  Werkpaarden 
Ere introduceert een nieuw wielenprogramma. De Genus-wielen zijn ge-

schikt voor de weg, de Explorator-wielen zijn gemaakt voor gravel en de 

Omnia zijn ontworpen voor verschillende disciplines, zoals weg, triatlon, 

gravel en cyclocross. De Genus, Explorator en Omnia zijn alleen geschikt 

voor schijfremmen. Aerodynamica, stijfheid en duurzaamheid zijn leidend 

bij de Ere-wielen. De moderne en perfect gevormde aluminium velgen van 

de Explorator in combinatie met de heavyduty-spaken en straightpull-

naven maken deze wielset tot de echte werkpaarden van Ere. De wielset is 

verkrijgbaar in twee velghoogtes: 30mm en 45mm. De 45mm versie is ook 

geschikt voor langere of zwaardere fietsers. ERERESEARCH.COM  

€399,-

€10,-

ASS SAVER   
Brede bescherming 
Zeker bij het mountainbiken, maar ook 

bij graveltochten is het prettig dat je 

kunt voorkomen dat jouw achterwerk 

nat, vies en koud wordt. Ass Saver heeft 

daarvoor een oplossing met de extra 

brede variant. Deze is geschikt voor 

brede banden tot 55mm. Hij is 

gemakkelijk en zonder gereedschap te 

bevestigen en los te nemen door het 

gepatenteerde Flip-Tip systeem. Hij 

weegt bijna niets en past op elk zadel 

met een standaard rail en is 

opgewassen tegen de meest ruige trails. 

ASS-SAVERS.COM 

 

POLAR  Kant-en-klare workouts 
Polar heeft een update uitgebracht die nieuwe functies toevoegt aan de Polar 

Vantage V en M sporthorloges. Firmware-update 5.0.10 brengt de FitSpark™- 

en race pace-functionaliteit naar de Vantage V en M, evenals compatibiliteit 

met Strava Live Segments voor de Vantage V. FitSpark™ persoonlijke trai-

ningsbegeleiding biedt gebruikers van de Polar Vantage V en M persoonlijke 

kant-en-klare workouts die zijn afgestemd op je meest recente fitheidsniveau, 

herstel en trainingsgeschiedenis. De race pace-functie stelt je in staat om te 

trainen op een constante snelheid en een bepaalde streeftijd te behalen op 

een specifieke afstand. Na het linken en synchroniseren van je Polar Flow- en 

Strava-accounts, geeft de Vantage V een notificatie wanneer er een segment 

in de buurt is. Om Strava Live Segments te gebruiken moeten gebruikers be-

schikken over het Strava Summit-analysepakket. POLAR.COM 
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In het mountainbikejargon staat 

‘pannenkoek’ voor mensen die tech-

nisch niet erg begaafd zijn. Dat kan 

zijn, omdat ze de techniek simpelweg niet (meer) 

onder de knie krijgen, er geen interesse in hebben of 

pas recent begonnen zijn met mountainbiken. Van 

die laatste groep hebben we er veel gezien op de 

mountainbikeroutes de laatste maanden (precies, 

die mensen zonder helm en in voetbalkleding).  

Boswielrenners, ook zo’n populaire term uit het jar-

gon, zijn veelal wielrenners die in de winter over-

stappen op de mountainbike en vaak minder affini-

teit hebben met techniek. De flowy singletracks, en 

dus de ‘new skool’ routes, zijn niet altijd even popu-

lair onder deze groep. De stijgende populariteit van 

het gravelen laat zien dat er behoefte is aan routes 

op overwegend simpele, onverharde paden.  

De doelgroep aan het andere eind van het spec-

trum, de zeer technisch ingestelde mountainbiker, 

is relatief klein. Maar ook hier geldt dat er best mo-

gelijkheden zijn om de wensen van deze groep 

meer tot zijn recht te laten komen. Daarom heb ik 

samen met de NTFU en IMBA Europe een classifica-

tiesysteem voor mountainbikeroutes ontwikkeld 

met het bekende kleurensysteem van de skigebie-

den: groen, blauw, rood en zwart. We hebben een 

expertgroep opgericht en om advies gevraagd. 

 Zij zullen namens de NTFU ook de routes gaan 

classificeren. Op groene routes zullen weinig sin-

gletracks voorkomen en deze zijn dus prima ge-

schikt voor mensen met weinig (interesse voor) 

techniek. Het afgelopen jaar zijn al routes ontwik-

keld met de kleur groen in gedachten, zoals in het 

routenetwerk Achterhoek. Het classificatiesysteem 

waarschuwt mensen voor het technische niveau 

van een route (niet het fysieke niveau!). Dit komt 

niet alleen de veiligheid ten goede, maar het vervult 

ook een rol in de aansprakelijk. Rode en zwarte rou-

tes zullen niet vaak voorkomen in Nederland, maar 

mijn verwachting is wel dat het classificatiesysteem 

ertoe zal bijdragen dat er in de nabije toekomst 

steeds meer rode en zwarte parallelle paden zullen 

komen. Dat kunnen paden zijn met zowel natuurlij-

ke als gebouwde technische elementen. Ook daar is 

de afgelopen tijd al op voorgesorteerd, zoals in het 

routenetwerk Rijk van Nijmegen. Door het classifi-

catiesysteem wordt elke type mountainbiker serieus 

genomen en kan iedereen in de (nabije) toekomst 

zijn eigen niveau kiezen. • 

Pannenkoek

“De flowy singletracks, en dus 
de ‘new skool’ routes, zijn niet 
altijd even populair onder de 
boswielrenners”

Patrick Jansen is mountainbiker, bosbouwer 
en routebouwer met een eigen adviesbureau 
voor duurzaam bosbeheer onder de naam Bos-
meester. Binnen zijn andere bedrijf, Tracks & 
Trails, heeft hij al zo’n 40 mountain bike routes 
en bikeparks ontworpen en gebouwd.
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Dit voorjaar lanceerde Giant de nieuwe TCR Ad-
vanced SL Disc. Fietssport mocht het parade-
paardje van Giant meenemen naar de Posbank. 
Met klinkers, steile klimmetjes, snelle afdalin-
gen en mooie bochten een ideale plek om de 
TCR aan de tand te voelen. 
TEKST  GERRIT VERMEULEN   BEELD  PIETER VAN LEEUWEN

Lichter,  
stijver, sneller
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Toen in 1988 de eerste TCR gepresenteerd 

werd, stond de wielerwereld op zijn kop. 

Giant was de eerste fabrikant die een slo-

ping frame produceerde. Team Once reed 

destijds op deze revolutionaire fiets. De 

concurrentie vroeg zich af of Once geen 

onrechtmatig voordeel haalde uit de 

nieuw toegepaste technologie. Het frame 

werd door de UCI goedgekeurd en meer-

dere fabrikanten volgden het voorbeeld 

van Giant. Vele TCR-modellen volgden en 

nu komt Giant met de nieuwste TCR. 

 

Op het eerste oog verschilt de TCR niet 

heel veel van de vorige versie. Wat wel 

opvalt? De onderbuis is platter gemaakt, 

het balhoofd is wat slanker en de voor-

vork is wijder. De van Giant meegekregen 

TCR Advanced SL Disc is standaard uitge-

voerd met SRAM Red, 42mm Cadex-wie-

len plus power- en cadansmeter.  

Voorzichtig haal ik de fiets op de parkeer-

plaats van voetbalclub DVOV in Rozen-

daal uit de auto. Dat gewicht! WOW! Het 

voorwiel zet ik in de voorvork. Met mijn 

grafische achtergrond houd ik van mooie 

vormen. De designers hebben de steekas 

fraai afgewerkt. Heel strak. Schoenen 

aan en gaan. De testroute brengt mij via 

de Emmapiramide, Zijpenberg en Holle-

weg naar de Posbank. Het is genieten op 

de TCR; hij stuurt strak door de bochten. 

Bij het sturen valt nog iets op. De kabel-

voering van de vork naar het stuur en van 

het stuur naar het frame. Dit is zo netjes 

gedaan dat de kabels niet tegen het 

frame komen als er maximaal ingestuurd 

wordt. Op deze manier geen kans op be-

schadigingen. 

 

Een lichtgewicht 
De TCR is goedgekeurd door de UCI en 

mag daarom gebruikt worden in wedstrij-

den. Ons testmodel (maat L) weegt 6,7 kg. 

Daarmee is hij in zijn segment één van de 

lichtste fietsen op de markt. Is het het ge-

TEST



‘De full carbon 
velgen en  
spaken zorgen 
voor een uitste-
kende kracht-
overbrenging 
en reageren  
direct’ 

wicht of de 42 mm hoge velgen? Of een 

combinatie? De fiets is in ieder geval wel 

wat gevoelig voor zijwind. De ingenieurs 

van Giant zijn teruggegaan naar de basis 

en hebben elk detail en elke functie van 

de TCR geanalyseerd en opnieuw ontwor-

pen. Dat heeft geresulteerd in een 

frameset die meer dan 10% lichter is zon-

der aan stijfheid in te boeten. Hierdoor is 

de fiets zeer efficiënt in het overbrengen 

van de geleverde power op de pedalen. 

 

Even sparen 
De fotograaf laat mij diverse keren een 

prachtige bocht op de Emmapiramide rij-

den. Alles voor het perfecte plaatje. Later 

verplaatsen we ons naar een fraaie laan 

met aan weerszijden hoge bomen. Terwijl 

wij ons klaarmaken voor de opnames, 

komen er twee jongens aangefietst. Wat 

zijn we aan het doen, vragen de nieuws-

gierige fietsers. Beiden rijden op een 

Giant. Ze kijken verlekkerd naar het 

nieuwe model. Die willen ze ook wel heb-

ben! Als ze horen dat de fiets waarschijn-

lijk richting de tienduizend euro zal 

gaan, schrikken ze. Nog even verder spa-

ren, maar de TCR Advanced SL viel bij de 

heren in de smaak. 

Voor wie het profwielrennen goed heeft 

gevolgd, zou al een glimp opgevangen 

kunnen hebben van de nieuwste telg uit 

de stal van Giant. Een eerste versie van 

de nieuwe TCR was in 2019 al te bewon-

deren in de GP Montreal. Sterker nog: 

Greg van Avermaet won deze wedstrijd 

op het nieuwe model. Wereldtopper Van 

Avermaet was zelf nauw betrokken bij de 

ontwikkeling van de fiets.  

 

Sneller door de wind 
De TCR is ook aerodynamisch flink verbe-

terd. Het balhoofd is slanker geworden 

om de luchtstroom te bevorderen. Hoe-

wel de TCR geen echte aero-fiets is, zijn er 

wel degelijk technieken gebruikt die we 
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uit de luchtvaart kennen. Met een duur 

woord noemen we dat airfoil. Denk aan 

de vorm van een vleugel van een vlieg-

tuig. Die is aan de voorkant breder dan 

aan de achterkant. Deze ellipsvorm zorgt 

voor een sterk verbeterde aerodynamica.  

De testgegevens van Giant geven aan dat 

er bij een vermogen van 200 W over een 

afstand van 40 km, 34 seconden sneller 

wordt gereden ten opzichte van de vorige 

generatie TCR-fietsen. Je fietst nu makke-

lijker door de wind en een solo-ontsnap-

ping heeft meer kans van slagen. 

Daarnaast kan bij de nieuwe TCR ge-

speeld worden met verschillende band-

diktes tot een maximum van 32 mm. Zo 

kun je op vrijwel alle soorten wegdek ge-

nieten van een comfortabele rit.  

 

Tot zover alle vernieuwingen? Nee, ook 

het zadel is aangepakt. Wijder, een korte 

neus en een ergonomische uitsparing in 

het midden voor meer comfort en onder-

steuning. De TCR wordt geleverd met 

CADEX-wielen. De 42 mm hoge full car-

bon velgen en spaken (ook full carbon) 

zorgen voor een uitstekende krachtover-

brenging, reageren direct en zijn aerody-

namisch. 

 

Drie uitvoeringen 
De nieuwe TCR komt in drie verschil-

lende uitvoeringen in de winkels te staan. 

Het topmodel is de TCR Advanced SL. 

Daarna volgen de TCR Advanced Pro en 

de TCR Advanced. Bij alle modellen is het 

rijgedrag en de efficiënte krachtoverbren-

ging vrijwel gelijk. De Advanced SL is de 

lichtste en efficiëntste van de drie. Maar 

daar hangt dan ook een prijskaartje aan. 

Daarom geniet ik na de fotoshoot nog 

maar van een extra rondje over de Pos-

bank. Na ongeveer 70 km en (voor Neder-

landse begrippen) veel hoogtemeters 

later keer ik tevreden terug bij voetbalver-

eniging DVOV. De fiets gaat weer voor-

zichtig in de auto en het dekentje gaat 

weer keurig over de fiets. Test geslaagd.• 

Plussen 
- met 6,7 kg een 

 lichtgewicht 
- in het frame  

geïntegreerde snelheids- 
en cadansmeter 

- banden tot 32 mm  
mogelijk 

 
Minnen 

- gevoelig voor zijwind 
- minder comfort bij 

hobbelige wegen 
 

PRIJS € 10.199,- 

GIANT-BICYCLES.COM 
 

Zie voor  alle prijzen  

FIETSSPORT.NL/GIANTTCR 
Een nieuw model zadel: bredere vorm, korte neus en ergonomische uitsparing voor meer comfort. 
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SAMENSTELLING: JOHAN VAN OOSTEN

€24,95

SCHWALBE  Spring-in-‘t-veld 
Voor het Pumptrack WK heeft Schwalbe de Billy Bonkers ontwikkeld.  

Dit nieuwste profiel voor Pumptrack, Dirtjump en Slopestyle heeft alles wat 

nodig is om te winnen: deze lichte band van 490 gram (26’’, Performance 

Line) rolt niet alleen licht, maar rijdt ook speels en behendig. Tegelijkertijd 

biedt Billy Bonkers zijn rijder een goedmoedig rijgevoel bij landingen, zelfs 

na onbedoelde tricks en sprongen. Zijn profielontwerp met maximale micro-

vertanding vergeeft zelfs de grotere fouten die op zacht zand en op harde 

grond worden gemaakt. Hij rolt het best bij een maximale luchtdruk van 5,5 

bar, waarbij de hoge druk ook bescherming biedt tegen lekrijden. De fijnver-

deelde blocks vermeerderen het aantal gripkanten, terwijl de middenril  

het afrollen ondersteunt bij kleine ramps en de banden nog sneller maakt.  

De band is in drie versies verkrijgbaar vanaf € 18,90. SCHWALBE.COM

FIZIK  3D-printje 
Het eerste digitaal 3D-geprinte Adaptive-racezadel van Fizik op basis van 

de Antares Versus Evo 00 is nu ook te koop. Het zadel is geprint met high 

modules carbon. Dat resulteert in een lichtgewicht zadel met een drukver-

lagend kanaal voor het ontlasten van de tere delen. De toegepaste techno-

logie maakt het mogelijk om de verschillende functionele zones in het 

zadel te optimaliseren. Op die manier zijn vier zones van het zadel (de 

neus, het midden, het deel voor de zitbotjes en de achterkant) zodanig  

ontworpen dat de ondersteuning en stabiliteit optimaal is, terwijl ook een 

gezonde doorbloeding onbelemmerd kan plaatsvinden. De Adaptive is  

gemakkelijk schoon te maken en verkrijgbaar in twee breedtematen (139  

en 146 mm). De Adaptive weegt circa 150 gram. FIZIK.COM 

€390,-

LEZYNE  Kleine druktemaker 
Als voor jou geldt ‘less is more’, dan is 

de nieuwe Pocket Drive-handpomp van 

Lezyne de ideale pomp voor je volgende 

rit. Deze compacte en lichtgewicht 

pomp kan tot 11 bar oppompen, en dat 

met een lengte van slechts 140 mm en 

een gewicht van 79 gram. Daarnaast zit 

deze pomp vol met handige innovaties, 

zoals de geïntegreerde ABS Flex Hose 

die het pompen nog makkelijker maakt. 

De Pocket Drive is van CNC gefreesd 

duurzaam aluminium en is geschikt 

voor Presta- en Schrader-ventielen.  

De handgreep is gekarteld voor een 

klemvaste greep. De geïntegreerde ABS 

Flex Hose maakt deze Pocket Drive han-

dig in gebruik. Als loaded kit is de prijs  

€ 44,95. O-W-D.COM 



e trainde voor een toertocht 

of cyclo, maar door de uit-

braak van het coronavirus 

zijn alle evenementen uitge-

steld tot na de zomer. De groepstrainin-

gen zijn de komende maanden 

waarschijnlijk ook nog niet mogelijk. 

Hoe kom je met je soloritten goed de 

zomer door? 

 

Sporten houd je fit, dus dat geldt ook 

voor fietsen. Fitte personen worden 

minder snel ziek en als ze ziek worden, 

is het verloop vaak minder ernstig. Dat 

is de reden waarom sport en beweging 

zelfs wordt aangeraden. Er is in het ver-

leden gesuggereerd dat zware inspan-

ning (trainingen waar twee dagen of 

langer van moet herstellen) je immuun-

systeem vermindert. In wetenschappe-

lijk onderzoek is dat echter niet 

aangetoond. Daarom is vooralsnog het 

advies om wel te sporten en te bewegen, 

maar geen inspanningen te doen waar 

je twee dagen of langer van moet her-

stellen. 

 

De basis 
Sporten is dus goed. Je kan met een 

extra basistraining ook beter voor de 

dag komen in de zomer of het najaar. In 

wetenschappelijk onderzoek van de 

laatste jaren komt de zogenaamde ‘po-

larized’-training het beste uit de bus als 

basistraining. Polarized-training wil 

zeggen: 80% rustige duurtraining in de 

vetverbranding en 20% korte hoog in-

tensieve training. Het idee achter deze 

trainingsvorm is dat met de 80% rustige 

duurtraining de vetverbranding verbe-

tert. De 20% intensieve training verbe-

tert juist de koolhydraatverbranding. 

Om de training effectief te laten zijn, is 

het belangrijk dat er van de ene kant 

onder de vetverbrandingsdrempel ge-

traind wordt en van de andere kant op 

of boven de verzuringsdrempel. In de 

praktijk trainen veel fietsers juist tussen 

de vetverbrandingsdempel en de verzu-

ringsdrempel in. Dat is te intensief voor 

een optimale vetverbrandingstraining 

en niet intensief genoeg voor een goede 

koolhydraat verbrandingstraining. Er is 

dus ruimte voor verbetering! 

 

De trainingszones 
Belangrijk voor een basissschema is om 

de trainingszones goed te weten. Vaak 

worden vier, vijf, zes of meer zones  

gebruikt. Maar dat hoeft niet. Er zijn 

drie ijkpunten en dus in de basis maar 

drie zones.  

- Zone 1: onder de vetverbrandings -

drempel  

- Zone 2: tussen vetverbranding-  

en verzuringsdrempel 

- Zone 3: boven de verzuringsdrempel 

Gemiddeld genomen zit de vetverbran-

dingsdrempel op 74% van de maxi-

Je trainde voor een toertocht of cyclo, maar 
door de uitbraak van het coronavirus zijn alle 
evenementen uitgesteld tot na de zomer. De 
groepstrainingen zijn de komende maanden 
waarschijnlijk ook nog niet mogelijk. Hoe 
kom je met je soloritten goed de zomer door? 
TEKST  ROBERT ROZENBERG  BEELD BRAM DE VRIND

Solo in je zones
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male hartslag (of 77% van het FTP-ver-

mogen voor de mensen met een vermo-

gensmeter). De verzuringsdrempel zit 

gemiddeld op 92% van de maximale 

hartslag. Het trainingsschema komt 

dus neer op 80% van de trainingstijd 

onder de 74% van de maximale hart-

slag (zone 1). Daarnaast is 20% van de 

trainingstijd op of boven de 92% van 

de maximale hartslag (zone 2). 

 

De zone 1-trainingen kunnen één of 

twee keer per week als een lange trai-

ning. Dat is tegelijkertijd een goede  

gelegenheid om te wennen aan het 

lang op de fiets zitten. Maar de trai-

ning is ook effectief wanneer je vaker 

kleinere afstanden traint.  

De minimale trainingstijd voor vetver-

branding is dertig minuten. 

 

Interval- en FTP-training 

Voor de intensieve trainingstijd is mijn 

advies twee soorten trainingen te 

doen: intervaltraining en FTP-training. 

Voor de intervaltraining adviseer ik 

een piramide- training: 1x4 minuten  

+ 1x3 minuten + 1x2 minuten + 3x1  

+ 5x30 seconden in zone 3 (alle pauzes 

2 minuten in zone 2). FTP-training is 

training op het FTP- of verzurings-

drempelvermogen (de intensiteit die  

je net kan volhouden gedurende 30 

minuten). FTP-training start met 15  

minuten en bouwt met 5 tot 10 minu-

ten per week op tot 1 uur. • 
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Over de auteur 

Sportarts en wetenschappelijk 

onderzoeker Robert Rozenberg 

is werkzaam bij Sportgenees-

kunde Rotterdam en het  

Erasmus MC. Hij beoefent  

zelf ook graag de wielersport.  

ROZENBERGSPORT.NL 
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REIZEN

Magisch 
Mallorca 

TEKST / BEELD CHRISTINE ROS



Mallorca staat bekend 
als hét fietseiland dat 
elke racer eens onder 
zijn wielen moet ne-
men. Maar wie het as-
falt durft te verlaten, 
trakteert zichzelf op 
lange keiige klimmen, 
stoere downhills en 
het idee dat je nieuw 
land ontdekt. Chris-
tine Ros vloog naar 
het Spaanse eiland om 
vanuit Alaró de fiets-
veelzijdigheid in kaart 
te brengen.
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Eenmaal uit het vliegtuig, palmbomen 

voor mijn neus en de zon op mijn 

huid, slingert Ed Claassens van Bike 

Villas Mallorca mij naar één van zijn 

prachtige landhuizen, gelegen op de 

zuidelijke flanken van Mallorca’s mas-

sieven: Alaró. Een klein pittoresk 

dorpje met smalle steegjes. Ik ben voor 

zonsopgang opgestaan, maar kan het 

niet over mijn moun-tainbike-hart ver-

krijgen om de gemiste uren slaap in te 

halen. Ik sleutel mijn Fuel Ex in el-

kaar, scoor een broodje ‘Fabian Can-

cellara’ (met avocado) en een 

cappuccino bij koffie- en bike bar  

Cycling Planet en start een route die  

ik van internet heb geplukt. 

 

Tussen de olijfbomen 
Een megamooie offroad klim richting 

Castell d’Alaró schiet onder mijn wie-

len weg. Het tempo van mijn pedaal-

slagen trekt her en der wat geklap van 

wandelaars en met het uit-zicht over 

de Oriënt-vallei - in de verte zelfs de 

baai van Palma - voel ik me als een 

God in Spanje. Eenmaal boven start, 

zoals dat gaat met boven komen, de af-

daling. Tja, waar racefietsers in de af-

daling op het gladde asfalt op adem 

kunnen komen, begint bij moun-tain-

biken het echte werk zodra de natural 

downhill wordt ingezet. Pas als je de 

skills hebt van een echte Redbull-racer 

kun je lukraak GPX-bestanden van in-

ternet plukken, be-denk ik me als ik 

met mijn billen achter het zadel en 

mijn ogen tot spleetjes geknepen tus-

sen de olijfbomen, over grote keien, 

gegroet door wegspringende geitjes me 

een weg baan. Wat ben ik blij dat ik 

flatpeddals mee heb genomen! En 

morgen, als ik met een gids op pad ga, 

doe ik mijn kneepads om. De losse on-

dergrond en rotsformaties hebben me 

verrast en vragen om een fully. En als 

de Serra de Tramuntana, zoals de on-

gerepte bergketen langs de noordwest-

kust heet, met toppen tot 1.445m voor 

je ligt, is een gids een aanrader. 

 

Alleskunner op wielen 
De goedlachse expat Taco komt mij de 

volgende ochtend ophalen bij de Bike 

Villa, een groot fietsvriendelijk verblijf 

met een perfecte uitvalsbasis voor elke 

wielerfreak. Taco’s eigenlijke naam is 

Jorge, maar door mijn slechte Spaanse 

tongval en zijn Mexicaanse achter-

Accommodatie  

Ed en Wies van Bike Villas 

Mallorca beschikken over 

een aantal villa’s met speci-

ale faciliteiten voor fietsers 

en natuurlijk een zwembad 

voor als je ‘thuiskomt’ na een 

geweldige rit.  

Alleen reizen of met een 

(grote) groep? Het kan alle-

maal. Evenals services als 

catering, transfer, bood-

schappen en autoverhuur. 

Komen als gast en vertrek-

ken als familie, dat is het ge-

voel wat zij meegeven. 

BIKEVILLASMALLORCA.NL 
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grond krijgt deze alleskunner op wie-

len een alias. Enthousiast als Taco is 

wil hij mij het liefst alle mooie plekjes 

laten zien, te beginnen bij Bunyola, 

waar een uitdagend avontuur start met 

de klim van de Penyal d’ Honor 

(813m).  

 

Wat begint met een gravelhelling ver-

andert gaandeweg in een rocky route 

die al je aan-dacht opeist. Wielrenners 

hebben we aan de voet al achter ons 

gelaten, we hebben de berg en het bos 

voor onszelf. Drieëntwintig haarspeld-

bochten later nemen we even de tijd 

om op het randje te zitten van de steile 

‘De losse ondergrond en  
rotsformaties hebben me  
verrast en vragen om een fully’



kalkstenen rotswand. Met een uitzicht 

als uit een prentenboek trekken we 

onze kniebeschermers aan om de eer-

ste sectie te trotseren. ‘The goat’, 

meent Taco. “The second one will be 

the bosque encantada or magic forest 

called.’’ En aan de laatste geeft hij de 

naam ‘scones’. Perfect gekozen titels, 

kom ik al snel achter.  

 

We starten met een steile stenen hel-

ling. Ruig, maar een o zo leerzaam 

speelveld. Mijn focus ligt steeds vijf 

meter voor me om een rijlijn te zoeken. 

Als we het ‘magic forest’ in schieten 

heb ik de smaak te pakken, voel me 

comfortabel op mijn fiets, polijst ik 

elke bocht mijn skills bij en heb ik ook 

nog tijd om van het decor te genieten. 

Nog nooit zag ik zulke grote en zo veel 

olijfbomen bij elkaar. 

 

Vijftig tinten turkooisblauw 
Elke twintig kilometer prijs je jezelf ge-

lukkig met 1.000 hoogtemeters slalom-

mend stijgen en hetzelfde aantal 

mountainbike waardig afdalen tot zee-

niveau. Letterlijk. De volgende tocht in 

de regio Esporles ontvouwt zich name-

lijk de Balearische zee al als we het 

hoog-ste punt hebben bereikt. Het is 

zo imposant om vanaf een bergtop op 

het strand te kijken. Vijftig tinten tur-

kooisblauw roepen ons. Hebberig naar 

het avontuur stuur ik achter Taco aan. 

Alle geitenpaadjes weet hij te vinden.  

Mallorca heeft voor elk niveau genoeg 

te bieden, ook beginners kunnen hun 

geluk op. Maar vandaag schotelt Taco 

een fysiek en mentaal juweeltje voor. 

Met een panorama op oude vissers-
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‘Hebberig naar 
het volgende 
avontuur stuur 
ik achter Taco 
aan’



Routes 

De Bike Villas liggen strategisch aan het grootse fiets-

netwerk voor zowel racefiets, gravelbike als moun-

tainbike/ enduro. Centraal op het eiland, aan de voet 

van het Tra-muntana-gebergte, in een dorp en/of vlak 

bij zee. Ed en Wies stellen GPX-routes be-schikbaar, 

zorgen voor huurfietsen van goede kwaliteit en wer-

ken samen met een aantal kundige en enthousiaste 

gidsen die op elk niveau voor uitdaging en fun zorgen. 
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dorpjes versla ik de rotsen, trotseer  

de hindernissen en lach de finish tege-

moet. Voldaan parkeer ik mijn moun-

tainbike bij de villa. De koelkast is 

gevuld, het zwembad lonkt en de  

zonsondergang zet het Tramuntana-

gebergte in lichterlaaie. Ik trek una 

cerveza uit de koelkast en rustend op 

het balkon buig ik me over het route-

netwerk om alvast een plan te maken 

voor morgen. Met een biertje in mijn 

hand, mijn mountain-bike in de start-

blokken en een schouwspel van kleu-

ren die de laatste uren van deze dag 

aankondigt, kan ik vannacht alleen 

nog maar dromen van meer mountain-

bike avonturen op Mallorca. •

Geschikt voor 

Racefiets, gravel-

bike en mountain-

bike/enduro 
 

Beste reistijd 

September t/m juni

Hoogtepunten 

+ Spectaculair landschap van  

bergen en zee 

+ Fietsverhuur van goede kwaliteit 

+ Routes voor iedereen, van beginner  

tot ervaren downhiller 

 

 

 

Tegenvallers 

- Geen liften voor enduro-rijders,  

wel shuttlebusjes 

- Mallorca kent veel privé-terrein.  

Vaak toegankelijk, maar soms stuit  

je op een gesloten hek. Een gids biedt  

uitkomst 

- Maart t/m mei is het druk met  

(race)fietsers 
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CAMPAGNOLO  Super aero 
Campagnolo voegt de nieuwe Bora 

WTO 33-wielset toe aan de succesvolle 

lijn van Bora WTO-wielen. WTO staat 

voor Wind Tunnel Optimized, wat ook 

het belangrijkste voordeel van de wiel-

set aangeeft. Alle Bora WTO-wielen zijn 

aerodynamisch geoptimaliseerd, waar-

bij in de windtunnel is gekeken naar 

wind vanuit verschillende hoeken. Zo  

leveren de wielen niet alleen een aero-

dynamisch voordeel op, maar zijn ze 

ook minder gevoelig voor zijwind. De 

77mm (enkel voorwiel), 60mm en 

45mm Bora WTO-wielen zijn al enige 

tijd op de markt. De 33mm hoge variant 

is te koop in schijf- en velgrem-uitvoe-

ring. De velg heeft een interne breedte 

van 19mm en is geschikt voor draad-

banden en tubeless banden van 23 tot 

28mm. Een set Bora WTO 33 wielen 

weegt 1395 gram en heeft een gewicht-

slimiet van 120kg. I-C-C.COM 

LIMAR  Koele bescherming 
De Limar Air Star-helm is ontwikkeld voor wielersporters die een grote mate 

van comfort en superieure ventilatie wensen. Die superieure ventilatie wordt 

bij de Air Star bereikt met negentien ventilatiegaten en interne ventilatieka-

nalen. De vorm van de kanalen is zodanig dat een Venturi-effect optreedt 

waardoor de ventilatiestroom wordt versneld en het koeleffect wordt verbe-

terd. De Air Star heeft een drievoudige in-mould beschermlaag. Daarbij is de 

helm aerodynamisch, heeft een origineel ontwerp, een goede en comforta-

bele pasvorm. Ter bevordering van de veiligheid wordt de Air Star geleverd 

inclusief een geïntegreerd rood achterlicht. LIMAR.COM  

INGEKLIKT  Bloesemrit 
Ingeklikt heeft haar collectie uitgebreid met twee complete kits. Het exclu-

sieve merk fietskleding voor vrouwen komt opnieuw met twee opvallende  

designs. De 2020-collectie bestaat uit twee opvallende designs. De Almond 

Blossom is geïnspireerd op het beroemde gelijknamige schilderij van Vincent 

Van Gogh. De kit bestaat onder andere uit een jersey, bibshorts, armstukken, 

een jack en handschoentjes. De items zijn te combineren met de donker-

blauwe broeken, arm- en beenstukken en overschoenen uit de bestaande  

collectie. De Ingeklikt-kleding valt goed op in het verkeer en heerlijk  

comfortabel. INGEKLIKT.COM  

€2160,-
€105,-
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De uitbraak van het 
coronavirus heeft 
grote gevolgen voor  
de organisatie van 
toertochten. Fiets-
sport vroeg vier toer-
tochtorganisaties 
welke gevolgen zij  
ondervinden en hoe 
ze ermee omgaan: 
twee grote spelers, 
Le Champion en 
Stichting Grand  
Ballon, de goede- 
doelen-organisatie, 
HomeRide, en de  
Brabantse wielerclub 
‘t Verzetje.  
De algemene deler: 
schouders eronder! 
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UIT HET VELD

Grote en  
kleine clubs
Hoe overleven zij de crisis?
TEKST JOHAN VAN LEIPSIG



Bij Le Champion kampt men met een 

compleet lege evenementenkalender. 

De lijst van afgelastingen dit jaar is in-

middels de twintig evenementen ge-

passeerd. Daarnaast werken Le Cham-

pion-medewerkers zoveel mogelijk 

thuis. Directeur Ron van der Jagt:  

“Na de zomer en na de maatregelen  

tot 1 september komen onze grote  

evenementen van het najaar er alweer 

aan, zoals het Dam tot Dam Weekend 

eind september en de TCS Amsterdam 

Marathon een maand later. Wij zijn nu 

begonnen om te komen tot creatieve 

oplossingen om grotere sportevene-

menten op een veilige en verantwoor-

de manier te organiseren. Daarbij kij-

ken we naar de hele keten: van het  

vervoer tot en met de verzorging langs 

het parcours en van de inrichting van 

de start tot en met de spreiding van 

deelnemers. Wij zijn een professionele 

speler in deze sector, dus we zien hier 

voor onszelf nadrukkelijk een verant-

woordelijkheid en voorbeeldrol.  

Natuurlijk zijn wij hierin afhankelijk 

van de maatregelen van het kabinet.”  

 

Gezonde club 
De organisatie is gelukkig een zeer  

gezonde en solide club die niet om-

waait bij tegenwind. Communicatie-

medewerker Sven Katers: “We voelen 

absoluut de financiële impact, maar 

kunnen een stootje hebben. In een 

flink aantal gevallen kunnen Le 

Champion-leden hun inschrijfgeld 

volledig gerestitueerd krijgen. Voor re-

guliere deelnemers geldt dit niet. Om 

onze evenementen in de toekomst te 

kunnen blijven organiseren, zien wij 

ons genoodzaakt te verwijzen naar 

onze algemene voorwaarden en kun-

nen wij het inschrijfgeld niet restitue-

ren. We willen deze groep deelnemers 

niet zomaar met lege handen achterla-

ten en daarom krijgen zij 50% korting 

op het inschrijfgeld van de editie in 

2021. Alle extra’s die besteld zijn zo-

als T-shirts, parkeerkaarten of me-

daillegravering worden wel volledig 

gerestitueerd. Reeds bestelde T-shirts 

worden niet gerestitueerd en per post 

verzonden.”  

 

Le Champion onderhoudt in de tussen-

tijd contact met leden via e-mail en  

social media. “Daarnaast ontvangen 

onze leden vier keer per jaar het Le 

Champion magazine. We proberen ze 

nog steeds te inspireren te blijven be-

wegen en positieve verhalen te delen. 

Ook zijn we bezig met andere creatieve 

oplossingen en leuke ideeën om even-

goed samen te blijven sporten. Daarbij 

komen vanuit onze partners en spon-

sors leuke initiatieven die we graag 

met onze leden delen. Het is absoluut 

spannend hoe deze situatie zich ont-

wikkelt en wat een eventuele ander-

Wie is Le Champion? 

Le Champion organiseert 

jaarlijks tientallen fiets- en 

hardloopevenementen en 

daarmee de grootste event-

organisatie die bij de NTFU 

is aangesloten.  

Zie voor de najaarsagenda 

LECHAMPION.NL 
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Ontdek het Brabantse land 

Een mooie trainingsroute 

van wielerclub ’t Verzetje 

vanuit het Brabantse  

Deurne fietsen? Zie 

FIETSSPORT.NL/ROUTES 
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halvemetersamenleving betekent voor 

ons als sportorganisatie. We vinden 

dat we juist nu een belangrijke bij -

drage kunnen leveren aan een gezon-

de samenleving.”  

 

De vinger aan de pols 
Marti Hazenberg van ’t Verzetje in 

Deurne schetst de gevolgen van de 

pandemie voor zijn club. “Door de co-

rona-uitbraak zijn al onze clubactivi-

teiten onmiddellijk stopgezet. Dus 

geen tochten en geen trainingen meer 

in clubverband. Onze leden gaan solo 

dan wel als duo de weg op. Wij organi-

seerden tot nu toe geen tochten waar-

bij niet-clubleden tegen vergoeding 

konden inschrijven, dus op dat gebied 

hebben wij geen financieel nadeel on-

dervonden. Bovendien hebben we 

geen eigen clubgebouw, al dan niet ge-

huurd, waardoor we ook op dat vlak 

geen financieel nadeel hebben onder-

vonden. We hebben wel contact met 

andere NTFU-verenigingen. Via mails, 

nieuwsbrieven en een eigen website 

met daarop een forum, houden we  

onderling de vinger aan de pols.” 

Tot op heden heeft ’t Verzetje gelukkig 

nog geen enkele opzegging van het lid-

maatschap te hoeven noteren. Er zijn 

zelfs nieuwe ideeën door leden aange-

dragen, zoals de uitdaging om nieuwe 

fietsroutes uit te zetten, die voor meer 

dan 70 procent uit nog niet in andere 

tochten opgenomen wegen moeten be-

vatten! Ook het uitzetten van gravel-

tochten is van de grond gekomen tij-

dens deze crisis. Het leidt dus ook tot 

mooie, nieuwe initiatieven. Daarnaast 

zijn ze begonnen met het ontwerp van 

nieuwe clubkleding. “Ondanks de  

coronacrisis zien we de toekomst van 

onze vereniging vol vertrouwen tege-

moet”, besluit Hazenberg. 

 

Niet bij de pakken neerzitten 
Het Ronald McDonald Kinderfonds 

heeft haar 24-uurse sponsorevent 

HomeRide, net als haar twee andere 

sponsorevents HomeRun en Home-

Walk, moeten uitstellen naar juni 2021. 

Marica Crombach: “Het doet ons pijn 

‘Vanuit onze partners en sponsors 
komen leuke initiatieven die we 
graag met onze leden delen’
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om deze tours te moeten verzetten, maar 

de veiligheid en gezondheid van deelne-

mers, vrijwilligers, fans en alle andere be-

trokkenen staan voorop.” Met het verzet-

ten van HomeRide verminderen de in-

komsten. “Maar we gaan niet bij de pak-

ken neerzitten. De HomeRiders blijven 

sponsors zoeken. En volgend jaar zorgen 

we met alle deelnemers van HomeRide, 

HomeRun en HomeWalk voor een prachtige 

recordopbrengst om ouders en hun  

zieke kind dicht bij elkaar te brengen. 

Daarnaast organiseren we nieuwe fond-

senwervende acties, die passen bij de  

coronamaatregelen.” En hoe zit het met 

de deelnemers die zich al ingeschreven 

hadden? “De ruim 1.100 deelnemers staan 

automatisch ingeschreven voor Home -

Ride, HomeRun en HomeWalk 2021.  

 

Persoonlijk contact waardevol 
Daarbij is altijd ruimte voor nieuwe 

HomeRiders.” De website is overigens ook 

een bron van informatie in deze onzekere 

tijden, aldus Crombach. “We hebben alle 

teamcaptains gebeld; persoonlijk contact 

is in deze tijd extra waardevol. We hou-

den ook contact met alle teamleden via 

social media en een digitale nieuwsbrief. 

Daarin staan bijvoorbeeld tips over hoe 

mensen in deze tijd kunnen blijven trai-

nen. En de toekomst? We kijken ernaar uit 

om volgend jaar met alle HomeRiders een 

hartverwarmende jubileumeditie neer te 

zetten. Samen zijn we sterk.” 

 

Jaaromzet in rook op 
Voor het eerst in 29 jaar kan ook Hago 

Limburgs Mooiste niet doorgaan op de 

geplande datum, zo vertelt Jesse Linssen. 

“Dit voelt de stichting Grand Ballon heel 

hard. Omdat het evenement in de loop 

der jaren zo snel groeide, is de organisa-

tie gaan professionaliseren. Tegenwoor-

dig is het een bedrijf dat het hele jaar 

door werkt aan verschillende sportevene-

menten. Nu het evenement niet op de  

geplande datum door kan gaan, zien wij 



Wat is HomeRide? 

De 500 km tellende Home-

Ride is een 24-uurs-uitda-

ging die je met een team of 

individueel aangaat. De op-

brengsten gaan het naar  

de Ronald McDonald  

Kinderfond.  

HOMERIDE.NL 

 

Limburgs Mooiste 

Hago Limburgs Mooiste is al 

jaren een vaste waarde op 

de Fietssport-kalender in de 

maand juni. Zie voor het 

laatste nieuws  

LIMBURGSMOOISTE.NL 

‘Het uitzetten van graveltochten  
is tijdens deze crisis echt van de  
grond gekomen’
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een complete jaaromzet in rook opgaan. 

De vaste kosten lopen door. Maar denk 

ook aan de kosten die de organisatie tot 

nu toe heeft gemaakt, marketing en pro-

motie, voorbereidende werkzaamheden 

voor de routes, drukwerk, site en social 

media et cetera.” Wat er met de reeds in-

geschreven deelnemers gebeurt, weet 

Linssen nog niet. “Zodra wij vanuit de 

overheid meer duidelijkheid krijgen of  

er in september of oktober nog een toer-

tocht georganiseerd kan worden, gaan 

wij pas definitief de deelnemers die zich 

nu hebben ingeschreven melden wat wij 

met de inschrijvingen willen, maar zeker 

ook kunnen doen!  

 

Meerdere opties open 
Er is daarin een aantal scenario’s. Wij or-

ganiseren in het najaar alsnog Hago Lim-

burgs Mooiste Zuid óf het reeds geplande 

evenement (op zaterdag 26 september) 

Hago Limburgs Mooiste Noord gaat door 

en kan men daar aan deelnemen, óf wij 

gaan kijken of wij de deelnemers kunnen 

compenseren met een aanbieding voor 

2021. Wij houden de deelnemers die zich 

nu hebben ingeschreven via de mail, 

nieuwsbrief, social media en website op 

de hoogte van de stand van zaken.” Wat 

betreft de toekomst weet Linssen het nog 

niet. “Voor nu denk ik dat de stichting  

de crisis gaat overleven, maar dat zal niet 

zonder kleerscheuren zijn. En alles hangt 

af van wanneer wij weer een prachtig 

evenement mogen organiseren. Stel dat 

wij in 2021 nog geen grote sportevene-

menten mogen houden, dan zal de stich-

ting het niet overleven. Dus wij gaan er 

vanuit dat wij of eind 2020 of weer in 

2021 de vlag van Hago Limburgs Mooiste 

mogen uithangen en de deelnemers laten 

genieten van het prachtige Limburgs 

landschap.” • 
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9TH WAVE CYCLING  
Lekker breed 
Met de introductie van de Anath 650b 

gravelwielen is er nu een wielset die 

specifiek ontwikkeld is voor 650b gravel-

banden tot wel 2.4 breed. De asymmetri-

sche carbon wielvelgen zijn 42mm hoog 

en 27mm breed. Die breedte maakt ban-

den tot 2.4 inch mogelijk. Er waren tot 

dan geen goede gravelwielen voor 650b 

met brede banden beschikbaar. Beschik-

bare wielsets zijn voornamelijk 27,5 

mountainbikewielen, of de veel te 

smalle 650b racefietswielen – eigenlijk 

totaal ongeschikt voor brede banden. De 

wielomtrek van de Anath 650 met een 

2.2 inch/60 mm band is nagenoeg gelijk 

aan een standaard 28 inch wiel met 35 

tot 40 mm banden. Een set Anath 650b 

gravel+wielen weegt 1448 gram. 

9THWAVE-CYCLING.COM 

FUTURUM  Hightech voor het oog 
De Proformance III Pro is het topmodel in het FUTURUM assortiment.  

Deze opvallende en moderne bril zit vol technologische hoogstandjes om 

jou goede bescherming en veel draagcomfort te geven. De fotochromische 

lens verkleurt onder invloed van UV-straling. Dit dankzij de meerlaagse 

Revo coating die de kleuren en het contrast van de omgeving verbetert. 

Zo heb je altijd een prettig zicht bij veranderende inval van zonlicht. Bo-

vendien vermindert het de vervelende weerkaatsing van het licht. De Ole-

ophobic behandeling verbetert de duurzaamheid van de lens en zorgt 

ervoor dat de lens langer schoon blijft en niet beslaat. Ook in de regen 

krijgen regendruppels geen kans. FUTURUMSHOP.NL 

SKS  De luchtspion 
Als wielersporter weet je hoe belangrijk de bandenspanning is. De Airspy van 

SKS biedt de mogelijkheid om de bandenspanning eenvoudig te controleren 

via je smartphone of compatibele fietscomputer. De bandendruk wordt digi-

taal weergegeven via de SKS Mybike-app. Een te lage bandendruk beïnvloedt 

veiligheid, comfort, actieradius, prestaties en levensduur. De stof- en water-

dichte Airspy neemt die zorg weg. De Airspy wordt op het ventiel en aan een 

spaak gemonteerd en weegt slechts 18 gram. Hij geeft via Bluetooth de exacte 

bandendruk weer en waarschuwt je bij drukverlies. Ook worden tempera-

tuur, luchtdruk en batterijstatus weergegeven. De Airspy wordt als set gele-

verd voor het voor- en achterwiel en is geschikt voor AV/ SV- en de meeste 

Dunlop-ventielen en voor tubeless banden.  SKS-GERMANY.COM 

€99,-

€129,99
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De laatste jaren  
schieten ‘bike expe-
rience centers’ als 
paddenstoelen uit de 
grond. Niet in de laat-
ste plaats vanwege de 
populariteit die de 
tweewieler door-
maakt. Nog actueler is 
de verschuiving in 
mobiliteit. Wat kun je 
allemaal verwachten 
van een bike expe-
rience store? Ik vraag 
het aan Chris Dekker, 
marketingmanager 
van de vorig jaar ge-
opende Ride Out, een 
ambitieuze cycling-
hub in Amsterdam.
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FIETSSPOT

Ride Out
TEKST YIANNOS KARAVIAS  BEELD STAN KOOLEN



‘Ride Out kiest 
bewust voor  
kwalitatieve  
merken met  
een verhaal’

Gevestigd in het pand Mobility Expe-

rience Move, een initiatief van Pon, komt 

het inspelen op de trend van duurzaam-

heid en de toekomst van mobiliteit in ste-

delijke gebieden duidelijk naar voren. De 

aparte ingang van Ride Out ligt pal tegen-

over het Olympisch Stadion. Grote letters 

op de muur vertellen je bij binnenkomst 

gelijk één van de pijlers van Ride Out. 

‘Discover Your Freedom’ staat voor de be-

leving op en naast de fiets. 

 

Community 
Chris vertelt over de ambities om Ride 

Out als community op de fietskaart te zet-

ten. De winkel is een ideale ontmoetings-

plek en startpunt voor publiek dat goede 

fietsen en accessoires wil zien of fietsers 

die de stad en omgeving willen ontdek-

ken. Voor een kopje koffie aan The Ride 

Out Bar, het volgen van een wielerwed-

strijd op groot scherm of een flexitarische 

maaltijd bij het inpandige restaurant  

Madame Cyclette, iedereen met een liefde 

voor de fiets is welkom. Regelmatig wor-

den er ook social rides en themaritten ge-

organiseerd om de connectie te maken 

met andere fietsliefhebbers. De grote 

theaterzaal in het gebouw van Move is 

aangewezen voor diverse events van Ride 

Out, zoals lezingen en presentaties. Gast-

sprekers als ultracyclist Jack Thompson 

en Iwan Spekenbrink, CEO van Team 

Sunweb,  kwamen al hun kennis en in-

spiratie delen. 

 

Overkoepelend merk 
Ride Out kiest bewust voor kwalitatieve 

merken met een verhaal. Voor elk doel en 

iedere ondergrond is er wel een fiets te 

vinden. Op deze tweede pijler is de win-

kel van Ride Out ook gebouwd. Ride Out 

is geen dealer in de traditionele zin, maar 

meer een ‘museum’ van ontdekking en 

inspiratie. Is je oog gevallen op een 

mooie highend-racefiets van Cervélo of 
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Ride Out 

Stadionplein 22 

1076 CM Amsterdam  

RIDEOUT.AMSTERDAM/NL 

 

Meer leuke fietsspots  

ontdekken? Zie  

FIETSSPORT.NL/FIETSSPOT 

 

 

‘Koop je hier een fiets en wil je een  
‘fabrieksbeleving’, dan bouwt Ride Out  
hem graag voor je op’
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een mountainbike van het Californische 

undergroundmerk Santa Cruz, dan kan 

Ride Out via de dealer wel een bestelling 

plaatsen. In de store staan ook voorbeel-

den van Focus, Gazelle, stadfietsen van 

Union en het veelzijdige Kalkhoff opge-

steld. Het merk Juliana is het zusterbe-

drijf van Santa Cruz en maakt specifiek 

fietsen voor vrouwen. Alle fietsen zijn vi-

sueel zo opgesteld dat je oog hebt voor 

alle soorten. Om deze ervaring compleet 

te maken kun je bij Ride Out ook terecht 

voor de producten van BBB Cycling, die 

je overigens wel direct in de winkel kunt 

aanschaffen. 

 

Passen en meten 
De derde pijler waar Ride Out op rust is 

service. In de Build Shop leer je meer 

over de techniek van de aanwezige fiet-

sen en bij mechanieker John kun je een 

workshop volgen. Koop je een fiets via 

de winkel en wil je een ‘fabrieksbele-

ving’, dan bouwt Ride Out hem graag 

voor je op. Voor regulier onderhoud 

van je fiets moet je echter bij de dealer 

zijn. Mocht je toch tijdens een fietsrit 

in de buurt stranden, dan ben je even-

goed welkom. De store biedt nog meer 

service. Wil je zorgeloos fietsen en 

geen omkijken hebben naar onder-

houd en reparatie? Dan is er een abon-

nement op de Swapfiets. Swapfiets, 

met de kenmerkende blauwe voor-

band, is eigenlijk de moderne lease-

fiets. Een Zwift-set-up voor indoor 

trainen en een bikefitting maken het 

concept van Ride Out compleet. 

 
Ambities voor de toekomst 
De locatie en het mooie pand dragen in 

belangrijke mate bij aan de uitstraling en 

ambities van Ride Out. Genoeg fietsen 

gezien? Bezoek de rest van het Move  

Mobility Experience en vergaap je aan 

exclusieve (elektrische) auto’s. Er staat 

nog veel op stapel voor de toekomst. 

Ride Out is een inspirerende en motive-

rende plek om als liefhebber te komen. 

In die opzet zijn ze zeker geslaagd. • 



ok in de fietssport is 

fruit een goede aanrader 

voor je energie, weer-

stand en conditie. Dat 

een banaan eten tijdens de tocht extra 

energie geeft, weet je inmiddels wel. 

Maar elke fruitsoort heeft zo zijn eigen 

kracht. Een goede afwisseling is dan 

ook belangrijk. 

 

Ananas 
Vol vitamine C, mangaan, koper. Ook 

bevat ananas bromelaïne, een enzym 

dat gunstig is voor de spijsvertering 

omdat het eiwit spitst. Ananas verbe-

tert hart- en bloedvaten en werkt ont-

stekingsremmend. 

 

Appel 
Vol met vitamine B1, B2, B6, C en E en 

mineralen als calcium, magnesium en 

kalium. Ook bevat het pectine en ve-

zels die een positief effect hebben op 

je bloedsuikerspiegel en cholesterol. 

 

Banaan 

Bron van B6, mangaan, vitamine  C, 

kalium, magnesium en vezels. Bevat 

veel antioxidanten die het lichaam be-

schermen. In banaan zit ook cate-

chine, dat positief werkt bij hart- en 

vaataandoeningen, dopamine en veel 

l-tryptofaan (een aminozuur). Banaan 

werkt op een positief gevoel in je li-

chaam. Verder ondervinden je bloed-

druk en hart en bloedvaten veel 

voordelen bij het eten van bananen. 

 

Blauwe bessen 
Bevatten veel vitamine K, mangaan, 

vitamine C, koper en vezels en heel 

wat flavonoïden. Flavonoïden zijn zeer 

krachtige antioxidanten. Blauwe  

bessen zijn goed voor je cholesterol, 

bloeddrukverlagend en werken ook 

positief op hersenen en darmen.  

 

Kiwi 
Rijk aan vitamine C en bevat luteïne 

en zeaxanthine, die zeer goed voor je 

ogen zijn. Ook zit in kiwi serotonine, 

voor een positief gevoel en een ge-

zonde nachtrust. Werkt tegen ontste-

kingen, is goed voor je ademhaling, 

spijsvertering en bloeddruk. 

 

Goed voor je darmwerking 
De vezels in fruit zijn gunstig voor de 

Iedereen weet dat fruit enorm belangrijk en ge-
zond voor ons is. Toch eten we er niet genoeg 
van, zo blijkt uit menig onderzoek. Eet jij dage-
lijks twee stuks fruit? Fruit is een bron van ge-
zonde koolhydraten, vitamines, mineralen en 
vezels. Onmisbaar dus voor jouw gezondheid. 

De kracht van fruit
VOEDING

‘Fruitsappen zijn 
vooral handig vooraf 
én tijdens je training’

TEKST IRENE LELIEVELD
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Zelf aan de slag 

Op Fietssport.nl vind je vele 

recepten van gezonde voeding 

voor in je achterzak of die juist 

goed zijn om na je training weg 

te werken. Op zoek naar een 

energiedrank gebaseerd op 

verschillende soorten fruit?  

Zie FIETSSPORT.NL/ 

SPORTDRANK

darmen. Oplosbare vezels zijn nuttig 

om je ontlasting smeuïg te maken. 

Deze zitten vooral veel in appels. On-

oplosbare vezels voeden je darmflora. 

Deze zitten ook in appels, maar ook in 

citrusfruit, pruimen, bessen en peren. 

Heb je snel last van je darmen wan-

neer je fruit eet, dan kan dat komen 

doordat je een enzym mist dat fructose 

in fruit splitst. Hierdoor kun je een op-

geblazen gevoel krijgen en extra win-

den laten. Als dat je bekend voorkomt, 

eet dan voor de training geen fruit en 

neem iets anders mee voor onderweg. 

Belangrijk is om eerst je darmconditie 

weer op peil te krijgen. Vaak is er een 

onderliggend probleem dat opgelost 

moet worden om weer goed te kunnen 

verteren.  Tijdens je rit is het verstan-

dig om dadels en bananen mee te 

nemen. Die bevatten veel calorieën en 

verhogen de suikerspiegel iets, waar-

door je er veel energie van krijgt. 

 

Last van spierpijn? Kies dan voor 

blauwe bessen, granaatappel, sinaas-

appelsap, kersensap of watermeloen. 

Als je op zoek bent naar fruit dat 

vochtafvoerend werkt, neem je ana-

nas, appel, watermeloen, grapefruit  

en peer. Deze vruchten stimuleren de 

nieren. Als je fruit verwerkt in een 

smoothie, zorg dan dat je ook kauwt 

op je smoothie, want in de mond be-

gint de vertering. Fruitsap mist vezels, 

met als gevolg dat de suikers meteen 

worden opgenomen en de bloedsuiker 

verhogen. Sappen zijn dus vooral han-

dig vooraf én tijdens het fietsen. Fruit 

geeft je een energieboost! • 

FIETSSPORT MAGAZINE   •   51





Zuid-Tirol heeft trails op vele verschil-

lende hoogtes waardoor het een ideale 

MTB-bestemming is vanaf maart tot 

laat in de herfst. Liefhebbers van alle 

leeftijden kunnen de ruim 2000km aan 

routes verkennen voor elk niveau 

mountainbiker. Geniet te midden van 

een prachtig berglandschap, van het 

uitgebreide netwerk van tochten, fiets-

scholen en bike parken, van de  

Vinschgau-vallei tot de Dolomieten. 

  

Seiser Alm/Alpe di Siusi 
De Seiser Alm/Alpe di Siusi in Zuid-

Tirol vormt samen met Gröden/ 

Val Gardena een gemeenschappelijke 

fietsregio, een mountainbikeparadijs in 

het hart van de Dolomieten.  

Met meer dan 600km aan routes, een 

uniek landschap en fietsvriendelijke 

accommodatie. Net zo gevarieerd als 

het landschap in deze hoek van Zuid-

Tirol zijn ook de mountainbiketochten: 

pittige trails, snelle afdalingen en uit-

dagende klimmen wisselen elkaar af. 

De tochten over de Seiser Alm en de ca. 

1000m lager gelegen dorpen maken 

biken mogelijk in elk seizoen en op 

ieder niveau. Niet alleen in de lente en 

de zomer komen beginners en professi-

onals in de vakantiestreek Seiser Alm 

aan hun trekken. In de herfst, wanneer 

zachte goud- en kopertinten dit heuvel-

achtige landschap in een intens licht 

baden, is het uitzicht op de UNESCO-

werelderfgoedlocatie van de nabijgele-

gen Dolomiettoppen bijzonder 

indrukwekkend en nodigen de weiden 

rond de dorpen uit om op pad te gaan. 

 

Kronplatz/Plan de Corones 
Rond de kleine Zuid-Tiroolse gemeente 

Bruneck  wachten een vele gevarieerde 

trails en mooie Alpenweiden op jou.  

Zonnig Zuid-Tirol
ADVERTORIAL
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Het unieke landschap van Zuid-Tirol, in het noorden 

van Italiė, is met haar schitterend decor van zacht 

glooiende en pittige trails een paradijs voor moun-

tainbikers. Een plek waar de zon zich 300 dagen per 

jaar van haar beste kant laat zien en de mogelijkhe-

den voor mountainbikers net zo veelzijdig zijn als het 

landschap. Met een unieke mix van sportieve uitda-

gen, mooie berglandschappen en de klassieke Itali-

aanse keuken is Zuid-Tirol de ideale fietsbestemming.

BEELD WERNER DEJORI / DANIELE MOLINERIS / JENS STAUDT / HARALD WISTHALER

Val d'Ega



De berg Kronplatz, hét symbool van  

de regio, is bekend en geliefd onder 

mountain bikers van over de hele we-

reld. Geniale trails en freeride routes 

zoals de Furcia-trail, de Herrensteig of 

de Gassl-trail slingeren zich om de berg 

heen. De steile bergen vormen stuk 

voor stuk een uitdaging voor iedere 

mountainbiker. Fantastisch fietsen op 

2275m boven de zeespiegel. Een tocht 

met een hoogte -verschil van maar liefst 

1400m. Of de MTB Fanes-route. Een 

zeer lange rondrit door het magische 

Fanes-gebied met zijn prachtige land-

schap. Indrukwekkende rotsformaties, 

on gerepte natuur en unieke dieren en 

planten ken merken dit natuurreser-

vaat. Kortom, in de Kronplatz regio zijn 

meer dan voldoende tracks beschik-

baar en al dat fietsen maakt hongerig. 

Dan is het ook goed om te weten dat de 

regio ook bekend staat om z’n heerlijke 

Italiaanse gastronomie, waarvan één 

met een Michelin ster. Dat is vakantie 

vieren op z’n best. 

 

Val d'Ega/Eggental 
Val d’Ega, ook bekend als Eggental, is 

het zonnigste gebied van de Dolomie-

ten. Een mekka voor de mountainbi-

ker op slechts twintig minuten rijden 

van Bolzano/Bozen. Uitdagende trails, 

bergpassen, mountainbiketochten 

voor elke conditie of elk niveau – of 

gewoon een fietstochtje rond een berg. 

Hier luidt het motto: ride the moun-

tain! Van schitterende trails en be-

klimmingen naar de top tot 

gemoedelijke, onverharde wegen en 

bospaden. Het Bikepark Nova Po-

nente/Deutschnofen, het trainings-

park Carezza en de Carezza Biketrail 

dagen de mountainbikers uit. Daar-

naast vormen de bergmassieven Catin-

accio/Rosengarten en Latemar het 

perfecte decor voor allerlei fietsavon-

turen. Bovendien heten maar liefst 8 

Bike Hotels je van harte welkom!  

Vier fietstaxi’s brengen je van a naar b 

en met de MTB-Card bespaar je je, dank-

zij gondelbaan en stoeltjeslift, de klim 

naar boven! Bij de in totaal 30 almhut-

ten is het goed toeven en kom je weer op 

krachten. 

 

La dolce vita 

Zuid-Tirol heeft naast de vele spor-

tieve uitdagingen en adembenemende 

Bikemobil-kaart 

De Bikemobil-kaart bied je 

onbeperkt toegang tot het 

Zuid-Tirolse vervoerssys-

teem: bus, trein, bepaalde 

kabelbanen en eenmalig  

gebruik van een huurfiets. 

Deze kaart is te koop voor  

1, 3 of 7 dagen.  
 

Fietshotels 

In de 36 aangesloten Bike-

Hotels in Südtirol kun je de 

service verwachten die is af-

gestemd op wielrenners en 

mountain-bikers en niets te 

wensen overlaat. 
 

Met de auto 

Zuid-Tirol ligt op iets meer 

dan 1000 km van Amster-

dam. Rijd via Duitsland  

en Oostenrijk over de  

Brennerautobahn. 
 

Met de trein 

Reis met de trein via Mün-

chen naar Bolzano/Bozen. 
 

Met het vliegtuig  

Vlieg naar de dichtstbijzijnde 

lucht havens Innsbruck,  

Verona, München, Milaan  

of Venetië. 
 

MEER INFORMATIE 

kronplatz.com/zomer/nl 
 

seiseralm.it/nl_fietsen 
 

eggental.com/zomer 
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Bike Downhill Kronplatz

Culinair genieten
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natuur nog een troef.  

Het is namelijk een paradijs voor fijn-

proevers. Zuid-Tirol is op culinair ge-

bied misschien wel de interessantste 

regio van Italië, het beste van beide 

werelden komt hier op tafel samen. 

Met 25 Michelinsterren weet je zeker 

dat een vakantie naar Zuid-Tirol pure 

culinaire verwennerij zal worden. Het 

zijn niet alleen de gerechten zelf die 

in Zuid-Tirol zo goed smaken, de loca-

tie en sfeer zijn een soort geheime in-

grediënten die daar nog wat bovenop 

doen. Eten doe je hier bijvoorbeeld in 

een berghut op een paar duizend 

meter hoogte, waarbij de zon en het 

prachtige uitzicht over de bergen het 

eten en bijhorende wijn nóg wat beter 

‘Uitdagende trails, berg passen, mountainbike-
tochten voor elke conditie of elk niveau’

Carezza Trail/Val d'Ega

Seiser Alm 



Google maps 
Via Google Maps kun je anderen op de 

hoogte houden van jouw locatie en hoe 

laat je ergens arriveert. De persoon met 

wie jij de locatie deelt, ontvangt een be-

richt met een link naar de locatie. 

Hoe werkt het? Tik op het scherm op 

jouw locatie en vervolgens op ‘Je locatie 

delen’. Je hebt nu de keuze om de loca-

tie te delen, totdat je de app uitschakelt 

of jouw locatie voor een bepaalde tijd te 

delen. Vervolgens kies je de persoon of 

personen met wie je de locatie wilt 

delen. 

 

WhatsApp 
De locatie delen via WhatsApp is een-

voudig. En het werkt zowel in groe-

pen als in individuele chats.  

Hoe werkt het? Open WhatsApp en se-

lecteer de chat waarin je de locatie 

wilt delen. Tik naast het berichten-

veld op het plusje. Kies voor ‘locatie’ 

en vervolgens op ‘Deel live locatie’.  

Je kunt nu aangeven of de locatie 15 

minuten, 1 uur of 8 uur lang gedeeld 

wordt. Om het live delen van de loca-

tie te stoppen, keer je terug naar de 

desbetreffende chat. Hierin kun je op 

de knop ‘stop met delen’ klikken. Be-

langrijk is wel om locatievoorzienin-

gen aan te hebben staan in 

WhatsApp. Anders werkt het live 

delen namelijk niet. 

 

Locus Live Tracking 
Locus Live Tracking is gratis te 

downloaden voor Android telefoons 

via Google Play, dus niet te gebruiken 

op een iPhone. Met deze app kun je 

zelfs meer dan alleen de locatie delen 

met het thuisfront. Als je met een 

groepje gaat fietsen en ze hebben alle-

maal de app geïnstalleerd, dan kun je 

zien waar iedereen zich bevindt als de 

groep uit elkaar valt. 

 

Tot zover de apps waar geen kosten aan 

zijn verbonden. Hieronder enkele apps 

die alleen bij de betaalde versie live 

tracking bieden. 

 

Strava Beacon 
De bekendste in deze categorie is na-

tuurlijk Strava. Als je jouw account up-

grade naar een Summit-account, dan 

kun je de eerste dertig dagen gratis de 

live tracking functie gebruiken. Daarna 

betaal je vijf euro per maand. Als je niet 

op tijd thuis bent, kunnen ze thuis zien 

Voor het mobiele tijdperk hing je wellicht een 
briefje op de koelkast. Tegenwoordig kun je via al-
lerlei apps laten weten waar je bent. Live tracking 
heet dat. We noemen hieronder een aantal apps die 
je kunt gebruiken voor live tracking zonder dat je 
een fietscomputer op je stuur hebt.  
TEKST GERRIT VERMEULEN

Veilig op pad
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MATERIAAL

'Zodra je start 
en stopt, krijgt 
het thuisfront 
een bericht met 
jouw locatie'



waar je bent en welke kant je opgaat.  

Is er iets mis, dan wordt jouw locatie  

getoond. Via Strava wordt een link ver-

stuurd die ook door niet-Strava-gebrui-

kers te openen is. Tijdens het fietsen 

moet je de Strava app op je telefoon in-

geschakeld houden. Zodra je begint met 

fietsen, ontvangt de door jou geselec-

teerde persoon een bericht met een link 

naar de locatie. Zodra je stopt met fiet-

sen krijgt diezelfde persoon weer een 

bericht. Zo weet het thuisfront precies 

wanneer jij de finish bent gepasseerd 

van bijvoorbeeld Limburgs Mooiste.  

 

Cyclemeter 
Deze app voor zowel Android als Apple 

tovert jouw mobiele telefoon om tot een 

fietscomputer. Vrijwel alle statistieken 

zijn terug te vinden in deze app, die ook 

te koppelen is met Strava. De inge-

bouwde kalender maakt het mogelijk 

om een hele planning te maken en de 

app te gebruiken als virtuele trainings-

partner. De app is gratis, maar voor live 

tracking moet betaald worden. Deze 

functie zit namelijk in de Elite versie. 

Voor 10,49 euro per jaar kun je van de 

uitgebreide versie gebruik maken. 

 

BikeMap 
De BikeMap app is geschikt voor zowel 

Android- als Apple-gebruikers en is  

gratis te downloaden. Dan heb je echter 

wel een uitgeklede versie. Net als bij  

Cyclemeter moet er betaald worden als 

je gebruik wilt maken van de mogelijk-

heid om de locatie te delen. Vanaf 3 

euro per maand kan er van de extra 

functies gebruik worden gemaakt. • 

Meer lezen? 
Zie voor meer info over  
live tracking 
FIETSSPORT.NL/LIVETRACK 
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oewel het slechts een klein 

aandeel van het totaal aantal 

fietsblessures betreft, krijgt 

een klein percentage recrea-

tieve fietsers tot wel zeventien procent 

van de eliterenners toch ooit eens met 

de hamstrings van doen. Zelfs de ijzer-

sterke Marianne Vos kampte in 2015 

maanden met matige prestaties door 

hamstringklachten.  

 

Coördineren en opvangen van krachten 

De hamstrings vormen een groep van 

drie spieren aan de achterzijde van het 

bovenbeen. Allen beginnen aan de zit-

beenknobbel op het bekken en eindi-

gen op verschillende plaatsen onder 

het kniegewricht. Hoofdfunctie is knie-

buiging. Bij het fietsen zijn de ham-

strings belangrijk bij het coördineren 

en opvangen van krachten uitgeoefend 

door andere spieren, vooral van de voor 

wielrenners vaak bekendere quadriceps 

aan de voorzijde van het bovenbeen. Is 

er iets mis met de hamstrings, dan voel 

je pijn aan de achterzijde van de knie, 

het bovenbeen of direct onder de aan-

hechting aan het zitbeen. De cyclische 

aard van de fietsbeweging maakt dat er 

meestal geen sprake is van een forse 

spierpeesscheur, maar van peesirritatie 

– op microscopisch niveau is overigens 

wel schade waarneembaar –, een tendi-

nopathie. Dit ontstaat in de meeste ge-

vallen geleidelijk, in tegenstelling tot 

de spierscheur, die vaak vergezeld gaat 

van een plopgeluid, zwelling en bloed-

uitstorting.  

 

Rust is relatief 

In de eerste week kunnen de RICE-prin-

cipes worden toegepast: rust, ijs, com-

pressie en elevatie. Rust is relatief en be-

tekent bijna nooit dat er niet meer ge-

fietst kan worden. Na een week kun je 

geleidelijk starten met het versterken 

van de hamstrings. Dit kan worden ge-

daan met een zogeheten excentrische 

oefening, waarbij een bepaalde spier 

aanspant terwijl deze verlengt. Dit in te-

genstelling tot concentrisch aanspan-

nen, waarbij spieren aanspannen en 

verkorten.  

 

Voorbeeld oefening 
Voor de hamstrings is de makkelijkste 

oefening als volgt: je ligt op de rug met 

de knieën gebogen. De armen over de 

borst gekruist, druk je het bekken om-

hoog tot er een rechte lijn ontstaat van 

schouders naar bekken naar knieën. 

Aan de niet-aangedane kant til je nu de 

voet iets van de grond, waarna je het 

bekken gecontroleerd naar beneden laat 

De hamstringblessure. Iedereen heeft er wel-
eens van gehoord. Van die voetballende vriend 
van vroeger of dat meisje dat op atletiek zat en 
zo'n sterke honderd meter kon lopen. Plotse-
ling was het er ingeschoten en ze waren dik-
wijls langdurig uit de roulatie. Op de fiets heb 
je het beter bekeken, zou je zeggen, en dat is 
ook wel een beetje waar. Toch kan ook jij last 
krijgen van de hamstrings. 
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De hamstrings
GEZOND

‘Zittend werk kan  
je hamstrings  
verkorten’

TEKST DAAN SINDELKA
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Over de auteur 

Daan Sindelka is fysiothera-

peut MSc bij De Fysio in  

Soesterberg. Ooit wedstrijd-

renner, nu nog altijd wielergek 

en op de hoogte van alles wat 

speelt binnen de fietssport. 
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zakken. Vanaf hier terug naar beginposi-

tie en tien keer herhalen. Deze reeks met 

korte tussenpozen driemaal uitvoeren.  

 

Voorkomen en versterken 
Om te zorgen dat de klachten niet blij-

ven of terugkomen, dienen oorzakelijke 

factoren te worden weggenomen. Moge-

lijke extrinsieke oorzaak is een te hoog 

of te ver naar achteren geplaatst zadel. 

Hierdoor worden de hamstrings steeds 

belast vanuit te lange toestand. De za-

delhoogte is optimaal wanneer het 

kniegewricht 25 graden gebogen is als 

de crank loodrecht naar de grond wijst.  

Intrinsieke factoren zijn vaak te korte of 

te zwakke hamstrings. De nadruk ligt in 

het fietsen vaak dusdanig op de quadri-

ceps dat er een disbalans ontstaat tus-

sen deze en de hamstrings. Specifieke 

hamstringtraining is daarom geen over-

bodige luxe. Versterken kan eenvoudig 

met de eerder aangehaalde oefening – 

je kan dan het optillen van een van de 

twee benen achterwege laten. Zittend 

werk kan de hamstrings verkorten. Dat 

kan ertoe leiden dat er tijdens het fiet-

sen steeds wordt aangespannen vanuit 

een verkeerde spierlengte – net als bij 

een te hoog zadel –, waardoor de spier-

groep sneller overbelast raakt. Preven-

tief rekken werkt uitstekend. Rekken 

kan door vanuit langzit met gestrekte 

rug richting het te rekken been te buigen 

en deze positie vijftien seconden vol te 

houden. Minimaal drie keer per dag. 

 

Tot slot kan de oorzaak van hamstring-

klachten liggen in een te snel opgebouw-

de belasting. In dat geval doe je een 

paar stappen terug. Er kunnen andere 

oorzaken zijn voor klachten in de ham-

stringregio. Een arts of fysiotherapeut 

kan je helpen bij het stellen van een di-

agnose. Vergeet vanaf nu echter nooit 

meer de hamstrings! • 
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Routebouwer Gijs Bruinsma is ontdekkingsreizi-
ger in eigen land. Zijn kleinschalige fietsevene-
menten met bijzondere routes gecombineerd met 
een festivalsfeer op de start/finishlocatie zijn po-
pulair. Wat drijft hem, hoe pakt hij het aan en wat 
kunnen NTFU-clubs daarvan leren? 
TEKST BRAM DE VRIND  BEELD MICHIEL MAAS

De routekoning
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Uit het onderzoek de Wielersportmo-

nitor van de NTFU blijkt dat deel -

nemers kleinschaligheid, een unieke 

route en goede verzorging onderweg 

en na afloop belangrijk vinden bij 

een fietsevenement. Gijs Bruinsma 

heeft die punten met zijn bedrijf  

perfect op orde. True Grit organiseert 

kleinschalige (maximaal 500 deelne-

mers), avontuurlijke tochten over  

bijzondere routes met hoogwaardige 

bevoorrading. De tochten worden 

omlijst met goed eten, speciaal bier 

en muziek bij het kampvuur op de 

start-finishlocatie. “Beleving is bij 

onze evenementen belangrijk. Deel-

name moet voelen als een dagje uit”, 

zegt Bruinsma. De evenementen zijn 

populair. Offroad tochten, zoals Rock 

Solid en Where The Streets Have No 

Name, waren razendsnel uitver-

kocht.  

 

Fietskoerieren 

Bruinsma (afkomstig uit Utrecht, 

woonachtig in Zeist) ontdekte het 

fietsen als kind met zijn vader op 

fietsvakantie in de bergen. Op zijn 

negentiende zag hij een documen-

taire over fietskoeriers in New York: 

“Een ruige, alternatieve scene. Ik 

vond de lifestyle prachtig en dacht: 

dat wil ik ook.” Bruinsma werd de 

eerste fietskoerier van Utrecht. Paral-

lel aan het koerieren maakte hij veel 

kilometers op de mountainbike.  

UIT HET  VELD



Na zijn marketingstudie ging 

Bruinsma aan de slag als fondsenwer-

ver voor goede doelen. Hij raakte via 

zijn werk betrokken bij Duchenne He-

roes, een meerdaagse mountainbike-

tocht om geld op te halen voor de 

strijd tegen de ziekte Duchenne. “Ik 

werd als fanatiek fietser op dat pro-

ject gezet. Ik hield me bezig met de 

organisatorische kant én parcours-

bouw. Want inmiddels was wel duide-

lijk dat mijn liefde uitgaat naar het 

maken van routes.”  

 

Het balletje begon daarop te rollen; 

Bruinsma ging routes en evenementen 

ontwikkelen. Hij was of is betrokken 

bij tochten als Tour for Life, Giro di 

Kika, Meewind Koers, LtD Gravel Raid 

en The Ride. Sinds vier jaar organi-

seert hij met compagnon Roebijn 

Schijf ook eigen (gravel) evenemen-

ten, zoals Rock Solid, Backroads en 

Where The Streets Have No Name. 

Waar de liefde voor het routebouwen 

vandaan komt? “Ik was als tiener al 

bezig om op de mountainbike nieuwe 

wegen en paden te ontdekken. Fiets-

tochten werden meestal langer dan 

gepland. Dan vroeg ik me af: hoe 

loopt die weg, waar gaat dat paadje 

naartoe? Ik kwam vaak in het donker 

thuis. Later leek het me leuk als ook 

anderen met die mooie wegen kennis 

kunnen maken.” 

 

Routes met een thema 
Bruinsma mikt met zijn eigen evene-

menten op de avontuurlijke fietser 

die hoge eisen stelt aan routes, eten, 

drinken en materiaal. De routes zijn 

onverhard, verhard of een combinatie 

van beide. Ze voeren veelal over on-

bekende wegen en hebben elk hun 

eigen thema. Van een adrenaline rush 

over gravelpaden in de Gelderse Val-

lei (Rock Solid) tot een ode aan de 

voorjaarsklassiekers in de Utrechtse 

Heuvelrug (Backroads). Hoe zijn 

ideale route eruitziet? “Ik houd van 

routes die een bekende omgeving 

vanuit een compleet ander perspec-

tief laten zien. Die je op ontdekkings-

tocht sturen in eigen land. Fietspaden 

langs hoofdwegen vind ik niks. Ik rijd 

het liefst over brede autoluwe wegen 

door agrarisch of bosrijk gebied. Ik 

kan genieten van wegen die als een 

rivier meanderen door het land.” 

 

Beleving staat voorop 
Tijdens Bruinsma’s evenementen 

zorgt een barista bij de bevoorrading 

voor versgemalen koffie. Na aankomst 

zijn er hamburgers van de slager en 

speciaal bier. “We willen een festival-

sfeer creëren.” Beleving staat voorop. 

Borden langs de route geven bijzon-

dere stroken aan, bijvoorbeeld met 

Wielersportmonitor 2020 

De NTFU kwam dit voorjaar 

met de vierde editie van de 

Wielersportmonitor, een 

grootschalig onderzoek naar 

de ontwikkelingen in de om-

vang van de wielersport en 

de motivatie en bestedingen 

van wielersporters.  

 

Download de Wielersport-

monitor via  

NTFU.NL/ONDERZOEK
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gravel of kasseien. “Dan wordt zo’n 

strook een ‘conversation piece’, die 

het gesprek bij de deelnemers aan-

wakkert.” 

 

Al die extra’s maken de toegangsprijs 

voor Bruinsma’s evenementen wel 

een stuk hoger dan clubtoertochten. 

Een deelname aan Backroads kost bij-

voorbeeld 32,50 euro, terwijl club-

tochten vaak onder de 10 euro zitten. 

“Onze kosten zijn veel hoger. Van lo-

catie tot videocrew, barista en band. 

En waar verenigingen met vrijwilli-

gers werken, moet ik ervan leven. 

Maar onze doelgroep vindt heeft het 

ervoor over.”  

Wat heet: evenementen zoals Where 

The Streets Have No Name waren bin-

nen een paar dagen uitverkocht. “Dat 

komt denk ik doordat we onze doel-

groep duidelijk afbakenen: je weet 

wat je krijgt als je een kaartje koopt 

voor één van onze evenementen. 

Daarnaast creëren we schaarste door 

het lage deelnemersmaximum. Er zijn 

meer geïnteresseerden dan kaartjes. 

Dat leidt ertoe dat deelnemers niet 

wachten als we de tickets in de ver-

koop gooien.” 

 

Binden van sponsoren 
Het lage deelnemersaantal leidt er 

wel toe dat Bruinsma sponsors nodig 

heeft om de begroting rond te krijgen. 

“Met alleen 500 deelnemers redden 

we het niet. We proberen daarom één 

of twee vaste sponsors voor een sub-

stantieel bedrag aan een evenement 

te verbinden.” Daarnaast is de toer-

tochtenwereld aan het veranderen. 

Het aantal evenementen is gedaald 

van 1328 in 2014 naar 924 in 2019, zo 

blijkt uit de Wielersportmonitor. 

Bruinsma ziet het aantal mtb-tochten 

teruglopen vanwege problemen met 

de vergunningen. “Op de Utrechtse 

Heuvelrug is het wegens restricties 

van beheerders nauwelijks mogelijk 

om toertochten te organiseren.”  

‘We bakenen onze doelgroep  
duidelijk af: je weet wat je krijgt 
als je een kaartje koopt’



Groei in gravel 
Clubs stappen volgens de routebouwer 

vaak over op de organisatie van gra-

veltochten. Hij denkt dat de groei in  

de gravelmarkt vooral zit in racefiet-

sers die buiten het seizoen overstap-

pen naar gravel. “Gravelevenementen 

in de herfst en winter zijn dan ook  

populair. Ik denk dat over een jaar of 

vijf de groei in de breedte gaat plaats-

vinden en er het hele jaar ‘gegraveld’ 

wordt.” 

 

Wat zou Bruinsma toerclubs aanra-

den? Met de routes zit het meestal wel 

goed, aldus de parcoursbouwer. “Bij 

clubs zit veel kennis met betrekking 

tot mooie achterafwegen. Ooit reed ik 

Klimmen-Banneux-Klimmen vanuit 

Zuid-Limburg, georganiseerd door 

WTC Klimmen. De route pakte net die 

andere beklimming, net dat andere 

weggetje dan het overbekende Amstel 

Gold Race-parcours. Fenomenaal!”  

 

Hij ziet voor de clubs wel kansen op 

het vlak van beleving. “Een voetbal-

kantine is weinig uitnodigend. Kijk 

naar de inrichting van je locatie. Zet 

niet overal statafels neer, maar denk 

ook aan bankjes, zitkussens en vuur-

korven om het gezelliger te maken.  

Of regel een bandje. Kondig aanspre-

kende beklimmingen aan met borden. 

Dat soort toevoegingen zorgt ervoor 

dat je clubtoertocht meer publiek 

trekt dat bovendien langer blijft han-

gen. De toegangsprijs mag best wat 
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Events van True Grit 

Gijs Bruinsma organiseert 

onder de naam True Grit  

verschillende gravel events, 

elk met een eigen thema.  

Zoals Backroads, ook te  

vinden op onze kalender. 

FIETSSPORT.NL/ 

TOERTOCHTEN 
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omhoog: deelnemers vinden het niet 

erg om een tientje te betalen.” 

 

Creativiteit in de crisis 
Toekomstplannen heeft Bruinsma  

genoeg. Hij wil een team van lokale 

routebouwers formeren die hij kan in-

zetten om over heel Nederland routes 

te bouwen. Ook wil hij een aantal gro-

tere evenementen organiseren, zoals 

de Meewind Koers waarvan hij  

nu al de productie doet. Maar wegens 

de coronacrisis is het nu eerst overle-

ven. Ongeveer de helft van de jaarom-

zet is weggevallen. Evenementen zoals 

Where The Streets Have No Name zijn 

verplaatst. “We denken na over hoe 

deelnemers meer afstand kunnen be-

waren, bijvoorbeeld met meer sprei-

ding over de route en aanmelden met 

Scan & go.” 

 

Van Backroads dat in maart op de 

Utrechtse Heuvelrug had moeten 

plaatsvinden, heeft Bruinsma een 

solo-evenement gemaakt. Deelnemers 

konden een uitgebreid deelnemerspak-

ket thuis laten bezorgen. Compleet 

met rugnummer, kaderplaatje, binnen-

band, speciaal bier, koffie en andere 

goodies. Er was keuze uit vier routes 

verspreid over Nederland, zodat deel-

nemers niet ver van huis hoefden. Zo’n 

90 procent gaf aan de box te willen 

ontvangen. “Op deze manier konden 

we het toch laten doorgaan. Zo zorgt 

de crisis ook voor creativiteit.” • 

‘Kijk naar de  
inrichting van je 
startlocatie, een 
voetbalkantine  
is weinig  
uitnodigend’
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Hardtail en fully. Misschien heb je die 

namen wel eens voorbij horen komen. 

Wat is een hardtail? Een hardtail is een 

mountainbike met een starre achter-

vork. En een fully? Fully is turbotaal 

voor een full suspension, een volledig 

geveerde mountainbike. In tegenstel-

ling tot een hardtail heeft een fully dus 

niet alleen voor-, maar ook achterve-

ring. Het frame heeft een achterwielop-

hanging die om één of meerdere 

scharnierpunten draait en daardoor in 

verticale richting kan bewegen. Wan-

neer het achterwiel over een obstakel of 

door een kuil rolt dan veert de achter-

vork respectievelijk in of uit. De achter-

vork staat op zijn beurt in verbinding 

met een schokdemper. Die demper 

vangt de klappen op. 

Wat heeft een fully te bieden? 
Comfort, natuurlijk. Maar heb je daar ei-

genlijk wel een fiets met achtervering 

voor nodig? De lucht in je achterband 

veert toch ook? Klopt, maar lucht heeft 

de eigenschap om met dezelfde snel-

heid uit te veren als waarmee het wordt 

samengedrukt. Daardoor blijft het ach-

terwiel nadeinen wanneer je door een 

kuil rijdt en heeft de neiging om te gaan 

stuiteren wanneer meerdere obstakels 

elkaar snel opvolgen. Hiervoor is een 

oplossing: demping. Na het in- of uitve-

ren remt de schokbreker de snelheid af 

waarmee de achtervork terugkeert naar 

zijn uitgangspositie. Daardoor blijft het 

achterwiel in contact met het terrein. 

Achtervering biedt dus naast comfort 

ook tractie. 

Voor- en nadelen van een fully 
Met een fully blijf je met twee wielen 

aan de grond. Hierdoor heb je, in ver-

gelijking met een hardtail, veel meer 

controle over de fiets. Hoe geacciden-

teerder het terrein en hoe hoger je 

snelheid, hoe groter het voordeel van 

een fully ten opzichte van een fiets 

met een starre achtervork.  

 

Maar nadelen zijn er ook. Een fully is, 

uitgaande van een identieke afmon-

tage, zwaarder dan een hardtail. Daar-

Wat is de beste keuze, een mountainbike met of 
zonder achtervering? Wij zetten de voor- en na-
delen voor je op een rijtje. 
 
TEKST MAARTEN 'T HOEN  
BEELD MERIDA

Hardtail of 
fully?
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‘Met een fully 
heb je meer  
grip en controle’
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naast is het essentieel om voorvork en 

achterdemper op de juiste manier af te 

stellen, zodat ze goed samenwerken. 

Bij een mountainbike met enkel voor-

vering is dat afstellen een stuk een-

voudiger. Op zich logisch, een full 

suspension zit qua ontwerp en bouw 

nou eenmaal veel ingewikkelder in el-

kaar. Dat zie je dan ook meteen terug 

aan het hogere prijskaartje van een 

fully, niet alleen van de fiets, maar ook 

van het onderhoud. De achterdemper 

is een geavanceerd onderdeel en moet 

regelmatig uit elkaar worden gehaald. 

Een klus die je maar beter kunt overla-

ten aan een specialist. Die relatief 

hoge onderhoudskosten en aanschaf-

prijs drijven de prijs per volgeveerde 

kilometer op.  

Hoe rijdt een fully? 
Jakker jij altijd met een hardtail door het 

bos? Dan zullen de eerste meters in het 

terrein best wennen zijn. De achterkant 

van de fiets voelt niet strak aan, alsof je 

wegzakt in de kussens van een zachte 

bank. Het klinkt misschien gek, maar 

dat hoort zo. Als je op het zadel gaat zit-

ten dan duw je de demper een stukje in, 

sag heet dat. Door de sag kan de achter-

vork niet alleen in, maar ook uitveren. 

In feite zit je dus met je billen bovenop 

een luchtbel. Als je uit het zadel klimt  

of aanzet, dan lijkt het of slechts een  

gedeelte van je pedaalkracht het achter-

wiel bereikt.  

 

Verwar dat gevoel niet met de reactie van 

de achtervering op jouw bewegingen. 
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Pluspunten fully 
+ meer grip en controle 
+ meer comfort 
 
Minpunten fully 
- meer gewicht 
- afstelling minder  

eenvoudig 
- duurder in aanschaf 
 





Zie voor meer tips en  

techniek FIETSSPORT.NL/ 

MATERIAAL
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Aan de huidige veersystemen zijn 

jaren van ontwikkeling vooraf ge-

gaan en ze zijn zo ontworpen dat pe-

daal- en remkrachten nauwelijks 

invloed hebben op de werking ervan. 

 

Toegegeven, een hardtail voelt direc-

ter. Maar je zult ook merken dat je op 

een fully meer grip en controle hebt, 

de foutmarge groter is, je makkelijker 

je lijn kiest, met een hogere snelheid 

over boomwortels en door kuilen den-

dert en aan het eind van je rondje 

minder moe bent. Klok je eindtijd,  

je zult versteld staan van je gemid-

delde snelheid. 

 

Your first fully? 
Is jouw interesse gewekt? Veel fietsmer-

ken organiseren testdagen, een prachtige 

gelegenheid om eens een keer een proefrit 

op een full suspension te maken. Vraag 

wel om een juist afgestelde testfiets.  

 

Een niet naar behoren werkende fully 

maakt tijdens zijn eerste date een 

slechte indruk. De luchtdruk in zowel 

voorvork als demper moet zijn afge-

stemd op jouw lichaamsgewicht. Neem 

ook de tijd om de mate van demping, 

ofwel de rebound in te stellen. Leer de 

fiets kennen, wie weet is er een klik.  

Of misschien kom je wel tot de conclusie 

dat je prima zonder achtervering kan. 

Hardtail of fully? Die keus is aan jou. •

‘Met een fully 
heb je meer  
grip en controle’



ADVERTENTIES

Alles voor de fietser
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Fietssport.nl heeft 
een schat aan routes 
die je gratis kunt 
downloaden. In deze 
serie brengen we bij-
zondere routes aan 
het voetlicht. Deze 
aflevering: Drenthe 
op z’n Mooist van  
De Peddelaars.
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ROUTES 

Op fietse
Drenthe op z’n Mooist
TEKST/BEELD BRAM DE VRIND



De VAM-berg in Drenthe was jarenlang 

een stortplaats voor huisvuil uit de Rand-

stad. Het vuil werd per trein naar de bult 

in Wijster gevoerd, waar er compost van 

werd gemaakt ter verbetering van de 

schrale Drentse gronden. Dat gebeurde 

door de Vuil Afvoer Maatschappij (VAM) 

waaraan de berg zijn naam ontleent.  

Maar waar de vuilstort vroeger vooral 

werd gemeden, is hij nu een publieks-

trekker met nationale allure. Er is in 2018 

een wielerparcours geopend dat zijn 

weerga in de noordelijke provincies niet 

kent. De 2,1 kilometer lange route telt drie 

beklimmingen met een gemiddelde stij-

ging van 10 procent.  

 

Klapstuk is de steile strook (15 procent) 

die over een lengte van 160 meter is be-

straat met flinten, ofwel Drentse kas-

seien. Op de top van het parcours (48 

meter boven NAP) word je beloond met 

een 360 graden panorama over de bos-

rijke ommelanden en de vuilverbran-

dingscentrale van Attero – het 

afval bedrijf zit er nog steeds. 

Het nieuwe wielerwalhalla zou deze 

maand extra in de spotlights worden 

gezet tijdens het NK wielrennen. De coro-

nacrisis gooide roet in het eten, maar 

onze belangstelling voor de fietsprovincie 

Drenthe is gewekt. 

 

De routebouwers 
De VAM-berg is het hoogtepunt van de 

117 km tellende route Drenthe op z’n 

Mooist die we fietsen vanuit Hoogeveen. 

Hij voert langs een aaneenschakeling van 

weilanden, bossen, zandverstuivingen, 

beekdalen, esdorpen en hunebedden in 

de natuurrijke provincie. Drenthe heeft 

meer te bieden dan de bult in Wijster. 

De route is gemaakt door wielervereni-

ging De Peddelaars uit Hoogeveen. De 

club heeft zo’n 550 leden, waarvan onge-

veer 400 recreanten en 150 wedstrijdren-

ners. Routebouwer is Jacob Oost, die ook 

coördinator is van de Roodtoer die de 

club jaarlijks in augustus houdt. Het eve-

nement met ‘road’, ‘off-road’ en ‘strade 

bianche’ heeft de VAM-berg als anker-

punt en trok vorig jaar 600 deelnemers. 

De route Drenthe op z’n Mooist staat bij 

de club jaarlijks op de kalender, zegt se-

cretaris Richard Frans. “We rijden hem in 

het voorjaar of najaar als het niet te druk 

is op de fietspaden. De natuurgebieden 

op de route zijn prachtig, net als de slin-

gerende klinkerwegen en typisch Drentse 

dorpjes met rietgedekte boerderijen.” 

 

Bollenvelden en zandverstuivingen 
We starten vanaf het clubhuis met aanpa-

lende wielerbaan van De Peddelaars. Al 

gauw doemt de VAM-berg aan de horizon 

op, geflankeerd door de blauwe schoor-

stenen van de centrale. Draaiend en ke-

rend tussen de weilanden, geeft de 

parcoursbouwer je een indruk van de 

bult die volgt in de finale. 

Koffiestop 

De Koningsherberg,  

Brinkstraat 2, Anloo.  

DEKONINGSBERG.NL 
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Het is lente. De zon schijnt uitbundig. 

Bollenvelden trekken felgekleurde  

strepen door het landschap. De stevige 

noordoostenwind laat ons zwoegen op  

de onbeschutte landwegen. 

 

Bij Hooghalen draaien we het fietspad op 

dat dwars door het Groote Zand kronkelt. 

Het natuurgebied dankt zijn naam aan de 

uitgestrekte zandwoestenij waarvan het 

ooit deel uitmaakte. We fietsen door de 

zandverstuivingen met verdwaalde 

naaldbomen en geurende heides.  

De vogels zingen terwijl een Schotse 

hooglander kalf zoogt bij z’n moeder - 

een idyllisch tafereel.  

 

We vervolgen de route over klinkerwegen 

en een enkel strookje flinten, de Drentse 

tegenhanger van de kasseistrook. De 

kleine keien zijn nog lastiger te berijden 

dan de bekende kinderkopjes. In Balloo 

maakt de postbode zijn dagelijkse ronde, 

terwijl rietdekkers bezig zijn met het ver-

vangen van de kap van een oude Saksi-

sche boerderij. 

 

Grafheuvels en hunebedden 
De noordelijke lus brengt ons in Natio-

naal Landschap Drentsche Aa, dat zich 

afficheert als ‘het best bewaarde esdor-

penlandschap van West-Europa’. De es-

dorpen worden gekenmerkt door een 

centrale brink (weide) met eiken, die 

samen met de kerktoren de contouren 

van het dorp markeren. De boeren werk-

ten op de omringende akkers (essen). 

Je vindt in het gebied tevens de grootste 

concentratie prehistorische monumenten 

van ons land, waaronder grafheuvels en 

hunebedden. In dorpen als Anloo en 

Eext hinten grote zwerfkeien en wit-

groene borden erop dat de hunebedden 

in de buurt zijn. Drentser wordt het niet!  

In Eext stoppen we bij hunebed D-14 voor 

een rustpauze met prehistorische allure. 

In de provincie zijn nog 52 dergelijke 

grafkamers te vinden.  

‘Klapstuk is een strook van 15%  
die over een lengte van 160m  
is bestraat met flinten, ofwel 
Drentse kasseien’



Ze werden zo’n vijfduizend jaar geleden 

gebouwd van reusachtige zwerfkeien die 

in de ijstijd door landijs vanuit Scandi-

navië werden aangevoerd. De keien wer-

den op hun plek gerold over 

boomstammen.  

Het is mijn eerste kennismaking met de 

hunebedden en ik ben onder de indruk. 

Zittend op het 18 meter lange bouwwerk, 

verbaas ik me erover dat de oermensen 

de 20.000 kilo zware stenen ooit op hun 

plek hebben gekregen. Niet voor niets 

werd lange tijd aangenomen dat de hu-

nebedden door reuzen (huynen) waren 

gebouwd.  

 

Op naar de Col du Vam 
Als de teller 100 kilometer aantikt, 

speuren we naar de VAM-berg aan de 

horizon. Op een klinkerweg bij Wijster 

zien we hem liggen achter een bomen-

rij. De spanning loopt op. Even be-

kruipt me het gevoel van een wedstrijd-

finale. 

Via een smal pad enteren we het par-

cours dat als een achtbaan op de berg 

ligt. We beginnen met de onregelmatige 

beklimming aan de noordkant (600 

meter, max. 11%). Wij kiezen de asfalt-

beklimming, maar je kunt op het einde 

ook de vinnige flintenstrook pakken. 

De jus is uit de benen, maar ik ga vol 

aan. Een scherpe linkerbocht aan de 

voet leidt naar het steilste stuk. Mijn 

benen lopen vol, maar ik heb net ge-

noeg over om door te trekken op het 

buitenblad. De helling vlakt af, waar-

door ik genoeg snelheid kan meene-

men naar de laatste bult voor de top. 

Een heerlijke beklimming! 

 

Het echte koersgevoel 
De zuidelijke helling is venijnig, met de 

eerste 200 meter maximaal 14 procent. 
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Drenthe op z’n Mooist 

117 km, 200 hm 

Startplaats: Clubhuis  

De Peddelaars Hoogeveen 

Bijzonder: route door het  

natuurrijke Drenthe, met  

als klapstuk de VAM-berg 

FIETSSPORT.NL/ 

MOOIDRENTHE 

‘Mijn eerste kennismaking  
met hunebedden en ik ben  
onder de indruk’
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Als je fit bent, haal je dat op het buiten-

blad. Zo niet, dan ontplof je net als ik er-

gens halverwege. De route leidt je na deze 

beklimming van het parcours af. Maar wij 

besluiten ook de derde beklimming mee 

te pakken. Het gaat om de klassieke hel-

ling, bekend van de Ronde van Drenthe, 

die er al lag voor het terrein door Attero 

werd opengesteld. Over een lengte van 

400 meter leidt de klim rechttoe rechtaan 

naar de top, met een stukje 12 procent aan 

de voet. De letters ‘VAM’ op het wegdek 

geven je het echte koersgevoel. Voldaan 

en buiten adem maak ik een selfie bij het 

bord met opdruk ‘Col du VAM Altitude 

4800 cm +NAP’ (wat is er mis met de Ne-

derlandse benaming ‘VAM-berg’?). We 

kijken uit over de bosrijke ommelanden 

en de rokende centrale. Rustige landwe-

gen, natuurgebieden en cultuurhistorie 

had de provincie al genoeg. Maar de 

klimsensatie op het wielerparcours 

maakt je Drentse dag ‘op fietse’ pas  

echt compleet. • 
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Heimwee

liep bliep. Een oproep in de WhatsApp-

groep van Tempo Rood: “Wie gaat zaterdag 

mee naar de toertocht in Bennekom? Tour 

de Haute Veluwe. Ik ga voor de 150 km.” 

Er ontstaat een hele conversatie in de app-

groep. “Ik ga graag mee, maar moet op tijd thuis zijn. 

Ik zie dat je ook 115 km kan doen.” “Ik wil de 150 km 

doen. Kan ik met iemand meerijden?” “We hebben acht 

man bij elkaar. “Ja! Leuk #zinin”. De toon is gezet en de 

sfeer zit er nu al in. 

Prima temperatuur en bijna geen wind. Wegkapitein 

Ronald heeft DiDo Kockengen op het programma staan. 

“Lekker vlak. De heuveltjes komen zaterdag wel.” De 

mannen die zaterdag niet meegaan, mogen wat meer 

kopwerk doen, maar natuurlijk slaan de deelnemers 

aan de Tour de Haute Veluwe hun beurt ook niet over.

Na afloop worden in het clubhuis de chocomelk, cola’s 

en biertjes besteld. Het is een prachtige avond. We kun-

nen zelfs buiten zitten. De logistiek is snel geregeld. We 

gaan met drie auto’s en hebben een groepje van drie 

voor de 115 km en een groepje van vijf voor de 150 km.  

Fiets controleren. Bandjes oppompen. Check. Ketting 

schoonmaken en voorzien van een druppeltje olie. 

Check. Heb ik nog reservebandjes? Check. Kleding 

klaarleggen. Check. Helm, schoenen en bril in de 

sporttas. Check. Bidons alvast vullen. Check. Energie-

reepje en bananen. Check. En brood klaarmaken, want 

dat scheelt morgenochtend weer tijd. Check. In Ben-

nekom is het een gezellig drukte. Fietsen uit de auto, 

omkleden en op naar de start. Een gezonde spanning 

maakt zich van mij meester. Want Maarten, Jan en 

Petra staken donderdag wel in hele goede vorm. Als 

dat maar goed komt in de Veluwse heuvels.  

 

Nog snel even een kop koffie, scan & go! De zaterdag 

is van ons. We gaan genieten van een prachtige dag 

in een prachtige omgeving in goed gezelschap. De 

route is heel goed uitgepijld en ook de GPS functio-

neert prima. Onderweg halen wij groepjes in en wor-

den we ingehaald. Haken deelnemers bij onze groep 

aan en weer af. Halverwege pauze voor koffie met na-

tuurlijk appelgebak.  Moe, maar voldaan komen we 

terug in Bennekom. Daar wordt op het terras nog een 

biertje gedronken en worden de onderlinge resultaten 

op Strava vergeleken, kudo’s uitgedeeld en ontvangen. 

Wat verlang ik naar deze tijd. •  

 

Reageren? Mail naar redactie@fietssport.nl 

“Een gezonde spanning 
maakt zich van mij meester”

B

TEKST ERIK TOLBOOM



Hét overzicht van alle NTFU-toertochten in 
Nederland voor racefiets en mountainbike!

Kalender september 2020 (onder voorbehoud)
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VERZEKERING 

Schade aan je fiets, na een vervelende val. Met de NTFU-fietsverzekering heb je geen 

zorgen. Jouw fiets en eigendommen zijn namelijk goed verzekerd tegen schade.  

+ Al je fietsen verzekerd 

+ Geldig bij trainingen en toertochten 

+ 24/7 verzekerd 

+ Geldig in heel Europa 

+ Snel en makkelijk schade indienen 

+ Vrije keuze in fietsenmaker 

FIETSSPORT.NL/VERZEKERING 

 

Direct op kop m 
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et Fietssport PLUS!

KLEDING 
Kies voor onze exclusieve Fietssport- 

kleding van Bioracer. Wielrenner of moun-

tainbiker, man of vrouw, onze kleding past 

iedereen. Verkrijgbaar in de kleurencombi-

naties blauw/zwart/wit of groen/zwart/wit. 

Voor nog geen 100 euro heb je een set in 

huis. Zie FIETSSPORT.NL/KLEDING

ROUTES 
Op Fietssport.nl vind je mooie en uitdagende fietsroutes van en voor sportieve 

fietsers. Deze routes zijn aangeleverd door lokale fietsverenigingen. Liefheb-

bers die hun omgeving goed kennen en weten waar jij als wielrenner of moun-

tainbiker blij van wordt. Bekijk alle voordelen op FIETSSPORT.NL/VOORDEEL 

DIRECT OP KOP MET 
FIETSSPORT PLUS! 
NTFU-leden profiteren van veel voordeel: 

ze ontvangen korting op ruim 2.500 toer-

tochten, ontvangen 4x per jaar Fietssport 

Magazine én hun fiets is verzekerd tegen 

schade. Met een PLUS-account haal je nog 

meer uit je lidmaatschap. Je download gra-

tis routes en vind daar je digitale Scan & 

Go-code. Maak jouw PLUS-account op 

FIETSSPORT.NL 

MAGAZINE 
Fietssport Magazine is hét tijdschrift voor fanatieke wielrenners en avontuurlij-

ke mountainbikers. Ontvang inspiratie, persoonlijke verhalen, nieuws uit de 

fietsbranche, reisverhalen en tips over training, voeding en gezondheid, 4x per 

jaar op je deurmat.
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Deze Fietssport kalender bevat informatie over de plaats waar de tocht 
van start gaat, de te kiezen afstanden en starttijden. De kwaliteit en de 
faciliteiten worden aangegeven met behulp van onderstaande iconen.

Legenda

Kwaliteit

Extra Goed Geregeld

Faciliteiten

Douches 

Douches voor vrouwen 

Damestoiletten 

Fietsafspuitplaats 

(Bewaakte) fietsenstalling  

Doelgroepen

Tocht speciaal voor dames 

E-bikes welkom 

Handbikers welkom

Route en veiligheid

Gepijlde route 

Route in GPS beschikbaar

Organisatie

Scan & Go 

Voorinschrijving mogelijk 

Kwaliteitskeurmerk 
Iedere tocht die op de Fietssport kalender staat is NTFU Erkend. Dit houdt in dat deze aan de basiseisen voldoet voor een goed 

georganiseerde tocht. Worden de deelnemers extra in de watten gelegd met bijvoorbeeld Scan&Go, gratis bevoorrading, een  

bewaakte fietsenstalling, dan komt de tocht in aanmerking voor het keurmerk ‘Extra Goed Geregeld’. Kijk op 

FIETSSPORT.NL/KWALITEIT onder Keurmerk voor meer informatie over het kwaliteitssysteem. 

NTFU Erkend  

Algemeen Voldoende beoordeeld op Fietssport.nl door deelnemers - Ja 

Organisatie Korting voor NTFU-leden Ja Ja 

Vlotte doorstroming Ja Ja 

NTFU voorinschrijving en Scan & Go - Ja 

Bewaakte fietsenstalling - Ja 

Parkeergelegenheid bij start en finish - Ja 

Toiletten en douches M/V - Ja 

Gratis bevoorrading - Ja 

Noodreparatiemateriaal beschikbaar - Ja 

Communicatie Gedragsregels en tochtreglement bekend Ja Ja 

Eigen website voor tocht - Ja 

Routes Volledig uitgepijlde route Ja Ja 

GPS - Ja 

Natuur en Milieu Bewegwijzering milieuvriendelijk opgehangen Ja Ja 

Afvalbakken Ja Ja 

Veiligheid EHBO en hulpverleningsvoertuig Ja Ja 

Wat kun je verwachten bij een NTFU tocht?

Alle vermelde toertochten zijn onder voorbehoud in verband met de overheidsmaatregelen omtrent het coronavirus.




















