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VAN DE REDACTIE

e laatste jaren kunnen we niet bepaald 

spreken van een herfstig seizoen als dit 

magazine half september bij je op de 

mat verschijnt. Je fietst rond in je korte 

broek, de arm- en beenstukken heb je in de vroege 

ochtend wel even nodig, maar verdwijnen al gauw in 

de achterzak. Het zomert maar door. We noemen 

Fietssport 3 dan ook geen herfsteditie meer, maar het 

nazomernummer. We gaan ervan uit dat je de ko-

mende weken het zomergevoel nog wel even vast-

houdt. Mocht dan toch, als je dit leest, de regen met 

bakken uit de lucht komen, duik dan lekker weg in 

deze Fietssport! 

 

Wat hebben we allemaal voor jou verzameld? We 

zochten het dichtbij huis, op één grensoverschrijdende 

reportage na bij onze zuiderburen. Aangezien voor de 

profs de voorjaarsklassiekers vanwege corona najaars-

klassiekers zijn geworden, hadden we alle tijd om het 

onlangs geheel bewegwijzerde parkoers van de Bra-

bantse Pijl te verkennen. Afzien en bourgondisch ge-

nieten. Ook schotelen we je een route voor door het 

Brabantse land van de gewelddadige roversbende de 

Bokkenrijders. Kom maar op, als je durft. 

 

En we trokken naar het oosten van het land waar hard 

wordt gewerkt aan het uitbreiden en opwaarderen van 

de mountainbikeroutes in de Achterhoek. Christine Ros 

ging voor jou de splinternieuwe singletracks uitprobe-

ren. Wist je trouwens al dat er voor de mountainbike-

routes een nieuw kleurensysteem in de maak is, dat de 

moeilijkheidsgraad van de routes aangeeft? Zo kan de 

ervaren en technisch begaafde mountainbiker het 

meeste speelplezier vinden in de zwarte routes, en 

minder technische of beginnende mountainbikers zijn 

het beste af bij de groene of blauwe trails. 

 

Ik val in die laatste categorie. Af en toe een mountain-

bike huren in de vakantie, daar blijft het bij. Doe mij 

maar strak asfalt. Hoewel ik ook plezier beleef aan on-

verharde paden, waardoor je weer nieuwe routes ont-

dekt. Die afwisseling maakt het fietsen eindeloos leuk. 

Nee, ik ben nog lang niet uitgefietst. 

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

Nazomeren

Volg Fietssport

“Mocht dan toch de regen met  
bakken uit de lucht komen, duik 
dan lekker weg in deze Fietssport”





De “najaarsklassieker” Brabantse Pijl.

Routes12
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De dagen worden korter, de bladeren vallen, maar de winter is 
nog ver weg. De felle zomerzon zwakt af naar een zachte gloed. 
In combinatie met een ochtend- of avondmist een magisch 
schimmenspel. Het najaar roept! Je hebt de zomerconditie nog 
in de benen, geniet! 
 
BEELD BRAM DE VRIND
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In elke editie nieuws, 
weetjes en gadgets.

MTB  Zuid-Limburgse 
routes in kaart 
Het heuvelachtige landschap van 

Zuid-Limburg vormt een speeltuin 

voor iedere mountainbiker, van begin-

ner tot prof. In deze brochure vind je 

de 22 MTB-routes (in de regio Echt-

Vaals-Eijsden). Zo vind je altijd de 

route die bij jou past. Lastig kiezen? 

De routes zijn allemaal onderling ver-

bonden, dus via de A3-insteekkaart 

kun je handig de routes aan elkaar 

koppelen. De Zuid-Limburgse routes 

zijn voorzien van een nieuw classifi-

catiesysteem, vergelijkbaar met de 

kleuren die gebruikt worden op de 

skipistes. De zwaarte wordt bepaald 

door de mate van techniek die vereist 

is om de route af te leggen, de fysieke 

gesteldheid van de route (percentage 

singletracks, asfalt, hoogtemeters) en 

de lengte van de route. De brochure is 

voor € 6,25 te bestellen via  
LIMBURGWINKEL.NL    

ACTIE  Afzien voor Pink Ribbon 
Binnen wielerclub HPZ (Het Pijnlijke Zadeltje) in Steenwijk is vorig jaar een 

vrouwenteam opgericht. Omdat in dit vrouwenpeloton twee dames getrof-

fen zijn door borstkanker, besloten de andere teamleden een goede-doe-

len-actie te starten: drie dagen 100km fietsen om zoveel mogelijk geld in te 

zamelen voor Pink Ribbon, een organisatie die zich inzet voor borstkanker-

onderzoek. De acht vrouwen zijn allen beginnende fietsers en hebben nog 

nooit 300 km gefietst in drie dagen. Ze gaan starten en finishen in Steen-

wijk in het weekend van 2 t/m 4 oktober. Zie voor meer info over deze actie 

(en je kunt nog doneren!)  HETPIJNLIJKEZADELTJE.NL

CAMPAGNE  Heren en dames in het verkeer 
Ex-profwielrenner Laurens ten Dam speelt de hoofdrol in de campagne 

‘Wees een heer, ook in het verkeer’ van NTFU en Bicycling. Met deze cam-

pagne spreken NTFU en Bicycling wielrenners aan op hun gedrag. Onder de 

noemer ‘dame of heer, de echte wielrenner gedraagt zich in het verkeer’ laat 

Laurens ten Dam, tegenwoordig hoofdredacteur van Bicycling, in een video 

zien hoe het wel moet. Met de gezamenlijke campagne breken NTFU en Bi-

cycling een lans voor de wielrenners die zich wel aan de gedragsregels op 

de weg houden, want een kleine aantal wielrenners verpest ons imago en 

daar hebben alle wielrenners last van. “Op sommige plekken is het erg druk 

met wielrenners en andere weggebruikers. Het belangrijkste is dat we reke-

ning houden met elkaar. Op een vriendelijke manier”, zegt Laurens ten 

Dam. De video is te zien op FIETSSPORT.NL
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BOEK  De man 
Het complete fietswerk (1990-2020) van 

Wilfried de Jong. We kennen hem 

vooral van zijn prachtige documentai-

res over de wielersport die hij ook zelf 

met passie beoefent.  Maar hij schrijft 

er ook al ruim 30 jaar wielerverhalen 

en columns over. Met De man en zijn 

wielerverhalen creëerde De Jong zo zijn 

meer dan 500 pagina’s dikke ‘wielerbij-

bel’ waarmee je als lezer direct mid-

denin het peloton zit. Je mag op zijn 

stang meerijden in de grote rondes en 

klassiekers, langs valpartijen en mod-

derstromen, in massasprints en een-

zame tijdritten. En natuurlijk met alle 

grote, maar soms ook minder gekende 

namen. Prijs: € 22,50.   

UITGEVERIJPODIUM.NL 

VOORDEEL VOOR JOU  20 deals van FuturumShop 
Speciaal voor NTFU-/Fietssport Plus-leden heeft FuturumShop 20 nieuwe 

aanbiedingen online staan met kortingen tot wel € 40,- op onder andere 

Garmin Edge fietsnavigatie, Assos, Wahoo en diverse fietskledingproduc-

ten. Op deze manier kan jij dit najaar volop doortrainen met het juiste ma-

teriaal. Omdat de aanbiedingen exclusief voor NTFU-/Fietssport 

Plus-leden zijn, vraagt Futurumshop je eenmalig je lidnummer in te voe-

ren ter verificatie, zodat je daarna altijd toegang krijgt tot de aanbiedin-

gen. Ga snel naar FUTURUMSHOP.NL/FIETSSPORT

ROUTE   Vol verhalen 
Mocht je nog vakantiedagen over hebben, dan is de Werelderfgoed route 

een mooi doel voor een bike packing avontuur in eigen land. Bijna 800 km 

vol bijzondere afstapmomenten die ons land uniek maken. De route is ge-

baseerd op de veelgebruikte fietsknooppunten en neemt je mee langs Ne-

derlands UNESCO Werelderfgoed. Proef het zout op je lippen bij de 

Waddenzee, tel de molens bij Kinderdijk, dompel jezelf onder in de Gou-

den eeuw op de Grachtengordel van Amsterdam, ga op visite bij Gerrit 

Rietveld, ploeg door de polders in de Beemster, ervaar de verlichting bij 

de Van Nellefabriek en fiets terug in de tijd op het voormalige eiland 

Schokland. De route kun je downloaden op FIETSNETWERK.NL
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Sport en bewegen is niet langer de belangrijkste bijzaak in het 

leven. Sport en bewegen is hoofdzaak. De COVID-pandemie heeft 

ons dat wel geleerd. Ik zou bijna willen zeggen: dat is ook het enige 

positieve aan het coronavirus. We willen fietsen, hardlopen, 

wandelen, voetballen, tennissen en nog veel meer. Wij zijn vooral 

van het doortrappen, het ritme en de duur. We genieten vooral in 

de groep en van de natuur om ons heen. Dat is vrijuit fietsen.  

We genieten ook van de Tour de France. Zou het dit jaar de derde 

Nederlander ooit worden op de finish in Parijs? Sport als 

entertainment is ook van serieuze waarde in onze huidige 

maatschappij. 

 

Het is uiteraard niet alleen fietsen wat de klok slaat. Andere 

mensen zwemmen. Genieten van de opwaartse druk van het water. 

Of wandelen. Willen misschien wel een medaille bemachtigen van 

een zelf uitgestippelde avondvierdaagse. Dat kan tegenwoordig hè. 

Weer anderen volgen Max Verstappen, de Champions League, 

hockey of het internationale tennis. Als we zelf niet willen sporten 

dan missen we het wel genadeloos op tv. Digitaal komt er een 

second best aanbod, maar het meest interessant en uitdagend blijft 

het fysieke bewegen.  

 

Sport is hoofdzaak geworden. We willen fit zijn, gezond blijven en 

corona van ons afschudden. Gebleken is dat vrijwel elke 

Nederlander ergens verlangt naar sport en bewegen. Het is een 

belangrijk deel van ons bestaan. Actief of passief, voor elk wat 

wils. Gebleken is dat sport en bewegen hoog op de politieke agenda 

hoort. We varen er allemaal wel bij.  

 

Arjan de Vries, directeur NTFU

COLUMN

Sport is 
hoofdzaak

BOEK  Verlaten straten 
Dit voorjaar was het, vanwege het zich wereldwijd versprei-

dende coronavirus, ineens mogelijk de normaal drukstbezochte 

plekken ter wereld in alle rust te fotograferen. Stel je ook voor 

dat je er toen had kunnen fietsen! Overal lege pleinen, onbe-

mande gebouwen en verlaten straten. De Spaanse Trappen in 

Rome, de Karelsbrug in Praag, het Rode Plein in Moskou, de Taj 

Mahal in Agra of de Sagrada Família in Barcelona: compleet uit-

gestorven. In dit boek zijn de markantste foto’s bijeengebracht. 

De schoonheid van de leegte.  Voor 22,50 euro te bestellen bij 

UNIEBOEKSPECTRUM.NL

PARTNER  Cyclon sluit zich aan bij de NTFU 
Cyclon is vanaf 1 juli preferred supplier van de NTFU voor 

schoonmaak- en onderhoudsproducten. Samen trekken ze op 

om het fietsplezier van wielersporters, en specifiek de 

NTFU/FietssportPlus-leden, te vergroten door ze te helpen bij 

het klein onderhoud aan hun fiets. Om de samenwerking 

kracht bij te zetten, maakten Cyclon en NTFU samen bij het 

Omnisport te Apeldoorn de grootste racefiets van Nederland 

schoon. In het najaar zal Cyclon bij meerdere kleine en mid-

delgrote toertochten aanwezig zijn om wielersporters te  

helpen met het onderhoud aan hun fiets. 
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De Druivenstreek in 
Vlaams-Brabant biedt 
een vermakelijke af-
wisseling van smalle 
baantjes, verborgen 
holle wegen en verras-
sende kasseistroken. 
De Brabantse Pijl route 
leid je er in het spoor 
van de wielerklassie-
ker die vorig jaar werd 
gewonnen door  
Mathieu van der Poel. 
De nieuwe route is een 
goed uitgangspunt 
voor een fietsdag of -
weekend, met Bour-
gondische omlijsting.

De Brabantse Pijl 
In het spoor van Mathieu 
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ROUTES

TEKST / BEELD BRAM DE VRIND



Natuurlijk zijn er de Vlaamse Arden-

nen, de bekende streek met zijn hellin-

gen en wielerhistorie. Maar Vlaanderen 

is meer dan de regio van de Ronde van 

Vlaanderen. Zoveel is mij de voorbije 

jaren wel gebleken. Zo ontdekte ik de 

weidse landschappen van het Heuvel-

land in West-Vlaanderen en de glooien-

de landerijen met fruitgaarden in Lim-

burg. Wielerregio’s waar je net als op 

het Ronde-parcours heerlijk kunt 

draaien en keren over hellingen en kas-

seistroken die zijn omgeven met koers-

historie. Denderend met je fietsmaten 

over een kasseistrook voel je je soms 

even wielerprof. Na afloop evalueer je 

je fietsbelevenissen onder het genot 

van een stevige pasta of smaakvol 

Vlaams bier. 

 

De Druivenstreek mag op het lijstje 

Vlaamse wielerregio’s niet ontbreken. 

De regio ligt ten zuidoosten van Brussel 

in Vlaams-Brabant. Het wordt geken-

merkt door zijn glooiende landschap-

pen met heuvels rond 100 meter hoogte, 

bossen en – je raadt het al – druiven-

teelt. Gelegen op zo’n twee uur rijden 

van Utrecht is de streek vanuit de Rand-

stad ook te bezoeken als dagtrip. 

 

Van voor- naar najaarsklassieker 

In de wielerwereld is de regio bekend 

van De Brabantse Pijl, die als Vlaamse 

voorjaarsklassieker dit jaar op 7 oktober 

gepland staat. De koers start vanuit 

Leuven, waarna de renners over een 

lengte van 200 kilometer ruim dertig 

hellingen krijgen voorgeschoteld. Na 

twee lokale rondes in het westelijke 

Beersel trekt het peloton richting Ove-

rijse voor de finale. Daar wordt de koers 

vaak betwist in de drie lokale rondes 

over de Hagaard, Hertstraat, Holsthei-

de, IJskelderlaan en ‘t Schavei. Op de 

laatste klim haalde Mathieu van der 

Poel vorig jaar een huzarenstukje uit. 

‘De klimmen beginnen vaak steil, 
waarna ze afvlakken en vals plat 
naar de top lopen’
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Hij won de eindsprint met fietslengtes 

verschil van zijn naaste belagers Julian 

Alaphilippe en Tim Wellens. 

 

Bordjesroute 

Voor degenen die graag een dag in het 

spoor van ‘MvdP’ willen fietsen is er 

goed nieuws. Er was al De Brabantse 

Pijl toertocht, met keuze uit drie afstan-

den over het parcours door de Druiven-

streek. Maar sinds dit jaar is er ook een 

permanente bordjesroute: De Brabantse 

Pijl cycling route. De route door Vlaams 

Brabant en een stukje Wallonië is bijna 

100 kilometer en voert over de bekende 

hellingen uit de klassieker.  

Vooruitlopend op de opening van de 

route, verkennen we de streek op uitno-

diging van Toerisme Vlaanderen. We 

ontdekken een wirwar aan landwegen, 

betonbaantjes, beklimmingen over hol-

le wegen en kasseistroken dwars door 

glooiende akkers. Het is draaien en ke-

ren, klimmen en afdalen, zoals wel va-

ker in Vlaanderen ‘never a dull mo-

ment’. De streek telt vooral kortere hel-

lingen tot 1 kilometer. Ze beginnen vaak 

steil, waarna ze afvlakken en vals plat 

naar de heuveltop lopen.  

 

In volle vaart 

We rijden een andere route dan De Bra-

bantse Pijl cycling route die tijdens ons 

bezoek nog niet helemaal gereed is. De 

opeenvolging van hellingen maakt deze 

route pittig. Je start vanuit Huldenberg 

en overwint op 85 kilometer 1000 hoog-

temeters. Je klimt door Overijse over de 

bekende S-bocht langs de ‘frituur’ en 

kerk, waar het peloton in de finale van 

De Brabantse Pijl in volle vaart naar be-

neden duikt om te positioneren voor de 

finaleklim van ’t Schavei. 

Al gauw volgt de beklimming van de 

Hertstraat. Deze helling loopt over een 

lengte van 700 meter en maximaal 8 

procent vanuit Overijse omhoog. Niet 

het bescheiden stijgingspercentage, 

maar kasseien vormen hier de grootste 

uitdaging. Waarbij het vooral de vraag 

is: wie durft door het smalle gootje te 

rijden zoals de profs doen? Mijn ad-

vies: bij twijfel niet oversteken. 

 

Bij de kruising met de Nijvelsebaan 

neem je niet de brede afdaling zoals de 

profs, maar blijf je de Hertstraat vol-

gen. Na een afdaling volgt dan een 

prachtige kasseienklim tussen de ak-

kers waar de tijd lijkt te hebben stilge-

staan. “Niet gekend, maar wel 

schoon”, zegt gids Dries Verclyte van 

Cycling in Flanders. 

Drinken 

‘t Klein Verzet In Terlanen is een typisch Belgisch dorpscafé met een werkplaats waar je 

fiets opnieuw ‘ingespannen’ kan worden voor een volgende etappe.  

TKKLEINVERZET.VLAANDEREN 



Ongestoord doorfietsen 

Een lus door Wallonië volgt, met lange-

re beklimmingen en minder kasseien. 

Net als aan de Vlaamse kant vind je 

hier veel lintbebouwing, waardoor het 

landschap een meer gesloten karakter 

heeft. Daar moet je van houden. Maar 

ondanks dat het gebied relatief dichter 

bevolkt is, kun je er toch vrij onge-

stoord doorfietsen. 

 

Terug in Vlaanderen mag vanuit het 

dorp Terlanen de zware kasseienklim 

van de Moskesstraat (maximaal 17 pro-

cent) niet ontbreken. De vlakke aan-

loop biedt je kans om tempo te maken. 

Dan begint de lijdensweg op de kassei-

en. In de bocht liggen plakken asfalt 

die verlichting bieden, maar op het ein-

de is er geen ontkomen meer aan. Dan 

is het stoempen over de kasseien totdat 

je het kapelletje op de top bereikt. 

 

Slechte of goede benen 

Nog een klim waarop je de benen kunt 

testen is de Smeysberg: een brede muur 

die over een lengte van 600 meter door 

een dorp omhoog loopt. Bij de voet 

waarschuwt een bord voor een stij-

gingspercentage van 17 procent. Tijd 

om naar het binnenblad te schakelen! 

Halverwege piekt het stijgingspercenta-

ge, waarna het zwaarste achter de rug 

is. Wie goede benen heeft, trekt nog 

even door naar de top. Heb je slechte 

benen, dan zal dit afvlakkende stuk als 

een bevrijding voelen. Bovenop sla je 

linksaf naar een afdaling met zeer 

slecht wegdek. Daar is het oppassen ge-

blazen. 

 

Tijdens de noordelijke ‘finalelus’ rich-

ting Leuven wordt het landschap ope-

ner. Als uitbrander krijg je de opeenvol-

ging Keersmakerstraat – Oliestraat voor 

de wielen, een prachtige kasseiweg tus-

sen de glooiende akkers. De 1,3 kilome-

ter lange strook zou niet misstaan in de 

Ronde van Vlaanderen. Hij begint licht 

bergop langs de raapzaadvelden om na 

een kruising bergaf als holle weg te ver-

zinken in het landschap. Bij regenach-

tig weer liggen de kasseien er glad bij 

en worden in de afdaling je stuurmans-

kunsten op de proef gesteld. Dan is het 

een kwestie van vertrouwen op je mate-

riaal en gaan!  

 

Bourgondisch genieten 

De streek biedt volop mogelijkheden 

voor een Bourgondische omlijsting van 

je fietstocht. Na het fietsen kun je neer-

ploffen voor een pintje bij ’t Klein Ver-

zet in Terlanen.  
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Eten 

Brasserie Baron’s House 

In het koetshuis van kasteelpark Neer-

ijse is brasserie Baron’s House geves-

tigd. Dateert van rond 1700 met unieke 

ligging in natuurreservaat.  

BARONSBRASSERIE.BE 

 

Slapen 

B&B Park 7, een kasteelpark in Engelse 

landschapsstijl in Huldenberg. 

PARK7.BE 

 

Brabantse Pijl  

98 km / 1033  hm  

Startplaats: Overijse of Oud-Heverlee 

De route kun je downloaden op  

TOERISMEVLAAMSBRABANT.BE 
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‘De streek biedt volop mogelijk-
heden voor een Bourgondische 
omlijsting van je fietstocht’

Deze ‘afspanning’ ademt de sfeer van 

een oude herberg. Voor streekbier en een 

goede lunch of diner kun je ook terecht 

bij de historische Brouwerij De Kroon in 

Neerijse. Brasserie Baron’s House in 

Neerijse biedt plek om ’s avonds na te 

kaarten over je fietstocht onder het genot 

van Bourgondische specialiteiten. 

Wil je kilometers maken over glad weg-

dek, dan is de streek minder geschikt. 

Lintbebouwing geeft de regio een minder 

open karakter, hoewel je er wel lekker 

kunt doortrappen. Maar koershistorie 

heeft de regio van de Brabantse Pijl ge-

noeg, net als verrassende klimmetjes en 

verborgen kasseistroken. Een goed alter-

natief als je eens wat anders wilt dan de 

Oude Kwaremont en de Paterberg. • 





Lezyne onderscheidt zich in de markt 

door de pijlers waarop het merk steunt, 

zo zegt Carol Noordam. “Wij zijn sterk in 

innovatie, minimalistisch design, kwali-

teit en functionaliteit. Onze producten 

kennen geen overbodige toevoegingen. 

What you see is what you get. Door het 

strakke design passen de producten ook 

mooi op de fiets. We kunnen met recht 

zeggen dat we marktleider zijn op het 

gebied van fietsaccessoires met produc-

ten die verschillende internationale prij-

zen hebben gewonnen. Engineered 

design is daarbij het uitgangspunt. De 

kwaliteit moet hoog zijn, maar het oog 

wil ook wat. De prijs-kwaliteitverhou-

ding is in dat opzicht prima.” 

Lezyne opereert vanuit de Verenigde 

Staten en Taiwan, aldus Noordam. “Dat 

is het leuke. We zijn de klok rond bezig 

met onze producten en distribueren ze 

vanuit die locaties wereldwijd. We den-

ken daarbij ook duurzaam. Zo zorgen we 

ervoor dat onze producten opnieuw op 

te bouwen zijn. Mocht er een onderdeel 

kapot zijn van bijvoorbeeld een pomp, 

dan kun je dat zelf vervangen zonder 

een nieuwe pomp te hoeven kopen.”  

 

Alerte lampen 

Met de korter wordende dagen wordt de 

rol van fietsverlichting weer prominen-

ter. Ook in dat segment heeft Lezyne de 

nodige innovatieve producten met lange 

batterijduur die de zichtbaarheid en het 

fietsgemak verhogen. “We hebben dit 

najaar een primeur in de vorm van de 

Alert LED-lamp”, zegt Noordam. “Deze 

serie achterlichten is uitgerust met de 

Custom Alert technologie. Zodra de 

lamp detecteert dat de fietser afremt, 

treedt een remlicht in werking door het 

knipperen van de lampen. Fietsers die 

achter je zitten, weten dan dat er voor 

hen iets gebeurt, waardoor ze alerter 

zijn. Zodra je weer vaart maakt, zal de 

lamp weer in de normale modus schij-

nen.” In totaal zijn vier modellen met 

deze functie uitgerust. 

Compact en kleurrijk 

Lezyne heeft in zijn assortiment ook nog 

de Stick Drive, een compacte LED-lamp 

voor mensen die weinig plek hebben voor 

een achterlicht. De lamp is gemakkelijk te 

plaatsen of te verwijderen door middel 

van de magnetische sluiting. Voor fietsers 

die meer van kleur houden, zijn er ook in 

het LED-verlichtingssegment lampen in 

Neo Metallic. Samen met de bidonhou-

ders in dezelfde kleur maken zij van je 

fiets een bijzondere verschijning. 

 

Meer info: LEZYNE.COM 

Lezyne is marktleider op het gebied van fietsaccessoires. Bidon-
houders, fietspompen, gps-systemen en fietstassen behoren tot 
het brede portfolio van dit Amerikaanse merk dat sinds 2007 aan 
de weg timmert. “Ook op het gebied van LED-verlichting hebben 
we sinds 2011 uitstekende producten.”

Gezien!
ADVERTORIAL
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SAMENSTELLING: JOHAN VAN OOSTEN

GIANT  Beschermd van alle kanten 
De Rev Pro MIPS van Giant is gemaakt voor fietsers die op zoek zijn naar 

één helm voor een breed scala aan gebruiksdoelen en omstandigheden. 

Het ontwerp biedt meer ventilatie, gewichtsbesparing, comfort én veilig-

heid dankzij het geïntegreerde MIPS-systeem. De twintig brede ventilatie-

openingen zorgen voor interne luchtstroming en daarmee voor comfort. De 

padding van antimicrobieel TransTextura bevordert de afvoer van vocht en 

houd je koel en droog. De Giant Rev Pro MIPS weegt 230 gram en is ver-

krijgbaar in drie maten in zwart, zilver en wit. GIANT-BICYCLES.COM

BIORACER 
Compressiesokken 
De Epic Ultimate Performance 

sokkencollectie zijn speciaal ontworpen 

met buisweefsels voor het onderbeen, 

een geïntegreerde kous en geleidelijke 

compressie voor verbeterde 

ondersteuning. Het klassieke geweven, 

slanke voetbed geeft je de zachte, 

comfortabele zweetafvoer die je van een 

hoogwaardige fietssok mag verwachten. 

Met een ademend bovenwerk van mesh 

zijn deze sokken ontworpen voor 

intensief rijden of racen. Met deze 

Bioracer sokken fiets je er gesoigneerd 

bij. BIORACER.COM 

 

CONTINENTAL  Kleur op de wangen 
Omdat gekleurde wangen van banden populair zijn onder gravelbikers 

springt Continental in op de skinwall-trend met een cream-uitvoering bij de 

Terra-serie. Deze serie bestaat uit de Terra Speed en Terra Trail en worden met 

de hand gemaakt. De Terra-banden zijn tubeless ready en voorzien van de be-

kende BlackChili Compound. Deze speciale samenstelling van polymeren en 

carbondelen zorgt ervoor dat de band geschikt is voor zowel asfalt als onver-

hard. In combinatie met de ProTection-technologie biedt de BlackChili Com-

pound veel grip en een lage rolweerstand, zonder dat dat ten koste gaat van 

de lekbestendigheid. Bovendien geeft de ProTection-technologie demping op 

alle soorten paden, voor meer comfort en de kans op snakebites is klein. 

PBG.NL/WHEEL 

€19,-

€199,95

€58,95
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Lange afstandsrijders opgelet. Maak kennis met 
de Reveal Four Disc van het Duitse merk Rose, 
een racefiets gemaakt voor marathons. 
De ideale fiets voor toerrijders? 
TEKST  MAARTEN ‘T HOEN   BEELD  PIETER VAN LEEUWEN

Kilometer- 
vreter 
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De Reveal Four Disc is een endurance 

racefiets. Maar wat is er zo speciaal aan 

die endurance klasse? Is in principe niet 

elke racefiets geschikt om er fietsmara-

thons mee te rijden? Daar denken ze bij 

Rose anders over. Om tijdens lange toer-

tochten voorin mee te kunnen doen 

draait het niet alleen om uithoudingsver-

mogen, maar ook om krachten sparen. 

Daarvoor heb je een fiets nodig die jouw 

trapenergie op efficiënte wijze omzet in 

voorwaartse beweging en daarnaast je li-

chaam zo veel mogelijk ontziet. Om die 

reden stonden zowel prestatie als com-

fort centraal bij het ontwerp van de Re-

veal Four. 

 

Prestatie 
Om dat te bereiken ontwierpen de Duitse 

ingenieurs een stijf frame, gebouwd van 

carbon. De liggende achtervorken van de 

Reveal Four hebben een flinke omvang 

en komen samen in het overbemeten 

brackethuis. Vanuit dat powerhouse ver-

trekt de oversized onderbuis. Die onder-

buis heeft de doorsnede van een flinke 

‘afvoerpijp’ en loopt op zijn beurt naad-

loos over in het volumineuze balhoofd. 

Bij het ontwerp werd naast stijfheid ook 

aandacht besteed aan aerodynamica. Het 

balhoofd heeft de vorm van een druppel, 

de zitbuis en de zadelpen die van een 

vleugel en de poten van de voorvork zijn 

ellipsvormig. Daarnaast is de zadelpen-

klem geïntegreerd in de zitbuis, lopen 

alle kabels door de framebuizen en heb-

ben de wielen 30 mm hoge carbon vel-

gen. Dat alles met als doel om zoveel 

mogelijk meters uit elke pedaalslag te 

persen. 

 

Comfort 
Jouw lichaam ontzien. Om dat te berei-

ken heeft de Reveal Four een relatief 

hoge balhoofdbuis in combinatie met een 

wat kortere bovenbuis. Daardoor zit je op 

de Reveal niet al te diep. Daarnaast is de 

Rose leverbaar met een in hoogte verstel-

bare stuurpen. Die pen omklemt een alu-

minium stuur van het merk Ritchey met 

een niet al te ruime bocht en ergono-

misch gevormde schakel- en remgrepen 

uit de Ultegra groep van Shimano. Het 

zadel is een SLS uit de stal van Selle Ita-

lia, dat met zijn breed gevormde achter-

zijde je billen veel steun geeft.  

TEST



‘Heerlijk is het 
gemak waar-
mee de kilo-
meters onder 
de wielen door 
vliegen’ 

En ten slotte zorgen 28 mm brede banden 

van bandenproducent Continental voor 

luchtvering. Dat alles met als doel om 

jouw rit zo comfortabel mogelijk te 

maken. 

 

Kilometers maken 
Na deze korte kennismaking is het hoog 

tijd om kilometers te maken. Typisch Hol-

lands weer stelt de Reveal Four Disc met-

een op de proef. Een krachtige 

westenwind jaagt de wolken voort, giert 

om de huizen, rukt aan de boomtoppen 

en schopt tegen het voorwiel. Het is zaak 

om het stuur stevig beet te houden. De 

harde wind krijgt makkelijk vat op de 

hoge velgen van de Reveal. Datzelfde 

geldt voor de berijder, die vanwege de 

niet al te diepe zit de wind flink van 

voren krijgt. Ondanks die tegenwind lukt 

het om er stevig de vaart in te houden.  

De Reveal is geen bierfiets en aanzetten 

betekent versnellen. Heerlijk is het 

gemak waarmee de kilometers onder de 

wielen door vliegen, waardoor het ge-

bruikelijke trainingsrondje ineens een 

stuk korter lijkt. Een belangrijke bijdrage 

hieraan levert de Ultegra aandrijving.  

Tevreden spinnend draait de ketting zijn 

rondjes en schakelen verloopt soepel, 

trefzeker en snel. Rose levert de Reveal 

ook met elektronisch schakelende ver-

snellingsbakken van Shimano en Sram, 

maar je moet jezelf serieus afvragen of 

dat de meerprijs waard is. 

 

De geometrie van de Reveal is uitgewo-

gen. Je voelt je snel thuis op de fiets en 

door de comfortabele zithouding hou je 

het uren achter elkaar vol. Maar de mate 

van comfort wordt ook bepaald door het 

vermogen om trillingen en schokken op 

te vangen en dat valt helaas een beetje 

tegen. De hoge, carbon velgen zijn weinig 

vergevingsgezind en je hoeft ook geen 

medelijden te verwachten van frame en 

24 •   SEPTEMBER 2020



FIETSSPORT MAGAZINE   •   25

zadelpen. Comfort moet je uit de banden 

halen. Gelukkig bollen de 28 mm brede 

GP 5000 banden van Continental prima 

bij een bar of zes.  

 

Zo uit de doos 
Rose is een internetaanbieder. Je koopt 

de Reveal Four Disc online bij de produ-

cent, die de fiets vervolgens in een grote 

doos bij jou thuis bezorgd. Stuur rechtzet-

ten, pedalen vastschroeven en rijden 

maar. Ook profiteer je door rechtstreeks 

te shoppen bij de fabrikant van een 

scherpe prijsstelling. Maar, een postor-

derfiets bestellen heeft ook een keerzijde. 

Wie graag een proefritje maakt, moet 

naar de Rose winkel in het Duitse Bo-

cholt. En kun je voor een technisch pro-

bleempje aankloppen bij de plaatselijke 

fietsenmaker? 

 

Een voorbeeld van zo´n probleempje is 

een naar beneden zakkende zadelpen. In 

de zitbuis, verstopt achter een minuscuul 

rubber dopje, zit het boutje waarmee je 

de zadelpen vastzet. Ondanks het feit dat 

dit boutje tot het maximale aanhaalmo-

ment is aangedraaid, zakt de carbon pen 

na elke hobbel steeds een stukje verder in 

het frame. Da’s irritant. De oplossing is 

gelukkig eenvoudig. Een dun laagje  

carbonpasta op het oppervlak van de  

zadelpen geeft voldoende wrijving om 

het ding op zijn plaats te houden. In de 

meegeleverde etui is naast een algemene 

gebruiksaanwijzing en wat losse 

 onder delen echter geen tube pasta te  

vinden. Een verbeterpuntje. 

 

Voor asfaltjunkies? 
Is de Reveal Four Disc dé racefiets voor 

kilometervreters? Dat hangt ervan af. Is 

comfort voor jou het allerbelangrijkste? 

Dan kun je beter gaan voor een fiets met 

een wat meer vergevingsgezind karakter. 

En wie altijd als eerste over de streep wil 

komen kiest een racer die puur op snel-

heid is gebouwd. Maar ben jij op zoek 

naar een racefiets die een compromis 

biedt tussen die beide eigenschappen? 

Dan wordt je door de Reveal Four op je 

wenken bediend. • 

Plussen 
- rijeigenschappen 
- bouw en afwerking 

frame 
- kwaliteit van de  

onderdelen 
- thuis bezorgd 
 
Minnen 

- comfort enkel uit de 
banden 

- geen dealer in de buurt 
 

PRIJS € 2.846,- 

ROSEBIKES.NL
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Ooit wel eens op een mountainbikeroute gereden 
waarbij je je afvroeg wanneer die uitdagende 
drop-off, singletrack en jump nou kwam of, om-
gekeerd, met het zweet in de handen de zoveelste 
steile afdaling indook en nog maar net overeind 
bleef? Met een nieuw classificatiesysteem voor 
MTB-routes zal dit tot het verleden gaan behoren. 
Je kiest de route die het beste bij jouw vaardighe-

Nieuwe kleurcodering  
voor MTB-routes 
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UITHETVELD

De NTFU werkt momenteel aan een lan-

delijk systeem dat de moeilijkheidsgraad 

van MTB-routes aangeeft. Net zoals bij 

het skiën geven verschillende kleuren 

aan hoe technisch de route is. Groen is 

makkelijk, blauw gemiddeld, rood moei-

lijk en zwart zeer moeilijk. Op groene rou-

tes zullen weinig singletracks voorkomen 

en deze zijn dus prima als je een begin-

ner, of gravelbiker, bent. Rode en zwarte 

routes komen niet veel voor in Nederland, 

maar de ervaren mountainbiker die hier 

specifiek naar op zoek is, weet straks met-

een waar hij/zij moet zijn. Zo is er voor 

elke type mountainbiker een geschikte 

route en draagt het classificatiesysteem 

bij aan de veiligheid op de routes.  

De kans dat je onverwacht ‘north shores’ 

en ‘rock gardens’ tegenkomt, wordt na-

melijk een stuk kleiner. En andersom 

geldt: wil je meer uitdaging, dan kom je 

gegarandeerd jumps en drop-offs tegen. 

 

Zuid-Limburg loopt voorop 
In Zuid-Limburg hebben ze reeds een 

begin gemaakt met de nieuwe kleurcode-

ring. “Het systeem komt voor ons als ge-

roepen,” vertelt Jean Debeij, secretaris 

van de stichting Mountainbikeontwikke-

ling Zuid-Limburg (MOZL), die al ruim 

TEKST WILMA VORSELMAN / ELLEN DOBBELAAR  
BEELD NTFU / VISIT ZUID-LIMBURG



twintig jaar werkt aan de ontwikkeling 

van de MTB-routes in zijn omgeving. Hij 

zag het afgelopen jaar het aantal gebrui-

kers van de 22 MTB-routes explosief toe-

nemen, met 50 procent, terwijl de 

afgelopen maanden er door de corona-

maatregelen nog meer nieuwe gezichten 

bij kwamen. “Sporters met nauwelijks 

mountainbike-ervaring, die tijdelijk niet 

in de sportschool terecht konden of bij 

hun voetbalvereniging. Zonder helm… 

Dat is echt levensgevaarlijk hier, want je 

moet voor de zwarte routes behoorlijke 

skills in huis hebben. We hebben dan 

ook ons routenetwerk voorzien van de 

nieuwe kleuren, zodat elke mountainbi-

ker kan zien welke route welk niveau 

heeft. Bij het beginpunt van elke route 

staat nu een bord met alle 22 routes en de 

bijbehorende kleuren. Op termijn zullen 

we het landelijke classificatiesysteem op 

de routepaaltjes toevoegen, zodat je ook 

onderweg kunt zien op wat voor soort 

route je je bevindt.” 

Bordje erbij 
Op bestaande routes krijgen de beweg-

wijzeringspaaltjes er dus een extra bordje 

bij met de nieuwe normering. Je vindt de 

nieuwe bordjes straks onder de be-

staande bordjes met het internationale 

MTB-teken. Borden met dit teken – de 

driehoek en twee rondjes – zijn de  

bewegwijzering van de route. Volg je 

goed de kleurcodering én de bewegwijze-

ring, dan voorkom je als beginner dat je  

onverwacht op een technisch zware route 

komt. Een route heeft één kleur voor de 

moeilijkheidsgraad. Parallelle paden met 

een afwijkende moeilijkheidsgraad wor-

den afzonderlijk uitgepijld met de betref-

fende kleur. Een route kan dus 

bijvoorbeeld de kleur blauw hebben, met 

rode en zwarte parallelle paden.  

 
Duidelijk verhaal 
“Voor nieuwe routes verwachten we dat 

het classificatiesysteem wordt meegeno-

men in het ontwikkelingsproces”, voegt 
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Verenigingen, onderhouds-

groepen en terreineigenaren 

die meer informatie willen 

over het nieuwe classificatie-

systeem kunnen contact  

opnemen met Eric Kuijt,  

Belangenbehartiging MTB 

via ekuijt@ntfu.nl

FIETSSPORT MAGAZINE   •   29

Eric Kuijt, werkzaam als belangenbe-

hartiger MTB bij de NTFU, toe. “We 

werken namelijk nauw samen met Pa-

trick Jansen van Tracks&Trails, die bij 

de meeste routeplannen betrokken is. 

Zo streven we, samen met IMBA Eu-

rope, naar een landelijk classificatie-

systeem, want dat maakt het voor elke 

mountainbiker een duidelijk verhaal. 

Het is voor routebeheerders echter 

geen verplichting om het kleurensys-

teem te gebruiken, wel kan een terrein-

eigenaar het als voorwaarde 

opleggen.” 

 

De verwachting is dat aan het eind van 

dit jaar de eerste routes de nieuwe 

bordjes gaan gebruiken en dat binnen 

twee jaar het systeem per regio of rou-

tenetwerk verder wordt uitgerold. • 

‘We streven naar een landelijk  
systeem, duidelijkheid voor alle 
mountainbikers’

Bart Brentjens en Anna van der Breggen onthulden deze zomer de nieuwe informatieborden voor 
het MTB-netwerk in Zuid-Limburg.
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Ivar Slik, renner ABLOC CT: “Het beste 

voorbeeld is de Sibiu Cycling Tour, die 

begin juli gehouden wordt. Deze ronde 

begint met een proloog van ongeveer 2 

km door het historisch centrum van 

Sibiu. Dit betekent veel bochten en kas-

seien. Bandenkeuze én -druk spelen 

hierbij een grote rol. In 2017 reed ik de 

proloog op 23 mm tubes met 7 bar. Ik 

had totaal geen grip en stuiterde alle 

kanten op. Normaal gesproken zijn korte 

prologen mijn specialiteit, maar nu 

kwam ik niet verder dan de 49e plaats.“ 

 

Door de bocht vliegen 
2018 was het eerste seizoen dat wij met 

Schwalbe tubeless banden reden. Voor 

de proloog koos ik dit keer voor extra 

brede banden (28 mm) en een lagere 

druk (4.0 bar, 78 kg). Ik kon overal grip 

houden en vloog door de bochten. Dit 

resulteerde in een mooie derde plaats. 

In 2019 had ik mij nog beter voorbereid 

dan het jaar ervoor. De proloog had ik 

tien keer op snelheid ingereden met ver-

schillende bandendrukken, waardoor ik 

het parcours kon dromen. Met twee se-

conden verschil op de Italiaan Riccardo 

Stacchiotti wist ik de proloog te winnen 

en de eerste gele trui te pakken.“ 

 

Nooit helemaal plat 
Max van der Linden, mechanieker 

ABLOC CT: “Tubeless banden zijn voor 

mij een groot voordeel. Ze monteren 

een stuk makkelijker dan tubes. Nog 

een voordeel van tubeless is dat je met 

minder druk kan rijden en minder snel 

lek rijdt. Mocht je toch lek rijden, dan 

vult de DocBlue het gaatje en kom je 

nooit helemaal plat te staan. Soms 

hebben renners niet door dat ze lek 

hebben gereden, dan is er minder dan 

1 bar verloren. Qua rolweerstand mer-

ken zij dit verschil amper op. De jon-

gens die niet gewend zijn om tubeless 

te rijden, willen in het begin te veel 

druk in de banden. Na verloop van tijd 

werd hun mening bijgesteld. Zij merk-

ten ook dat je met een lagere banden-

druk meer comfort en grip hebt. De 

keuze van Tubeless banden heeft mijn 

werk een stuk makkelijker en effectie-

ver gemaakt. Zo hebben wij in 2019 de 

minste lekke banden gehad in het 16-

jarige bestaan van de ploeg.” 

 

Meer info: SCHWALBE.COM  

Meer rijders raken overtuigd van tubeless rijden. Verschillende 
professionele wielerploegen hebben reeds de overstap gemaakt 
naar deze bandentechniek. Hoe hebben zij dit ervaren? Wij stel-
den deze vraag aan Continentaal wielerteam ABLOC CT. In 2018 
stapten zij over naar Schwalbe en van tubes naar tubeless. 

De overstap naar tubeless
ADVERTORIAL
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Fietssport.nl heeft een 
schat aan routes die 
je gratis kunt down -
loaden. In deze serie 
brengen we bijzon-
dere routes aan het 
voetlicht. Deze  
aflevering: De  
Bockenreijderstocht 
van FTC Rosmalen.

Gouden  
herfst 

ROUTES

TEKST / BEELD BRAM DE VRIND

FIETSSPORT MAGAZINE   •   33



In de achttiende eeuw maakten 

goddeloze roversbendes de Kempen 

onveilig. De ‘Bokkenrijders’ teister-

den met gewelddadige strooptoch-

ten de boerderijen en pastorieën op 

het platteland. Eens per jaar trok-

ken ze naar de Mookerheide bij Nij-

megen om hun meester de duivel te 

aanbidden. De bendeleden speel-

den hoog spel, want wie in de 

kraag werd gevat, riskeerde de 

doodstraf. 

 

De Efteling-attractie Villa Volta in 

het vervloekte huis van ‘bendelei-

der’ Hugo van den Loonsche Duynen 

houdt de herinnering aan de Bok-

kenrijders nog altijd levend. Ook de 

bekende herberg ‘In den Bockenrey-

der’ in de bossen bij het Brabantse 

Esbeek is vernoemd naar de bende. 

Het inspireerde FTC Rosmalen om 

een toertocht door het land van de 

Bokkenrijders te organiseren, vertelt 

secretaris van de club, Jan Oonincx. 

“We fietsten al graag naar de her-

berg en vonden het verhaal prachtig 

dat erbij hoort.” 

 

Goede-doelen-tocht 

FTC Rosmalen is een hechte club van 

zo’n dertig leden waarbij gezelligheid, 

veiligheid en veel kilometers maken 

hoog in het vaandel staan. Er wordt 

gereden op woensdag, vrijdag en zon-

dagochtend. Veel leden, waaronder 

Oonincx, fietsen mee vanaf het eerste 

uur. “De gemiddelde leeftijd is inmid-

dels 65 plus. We zijn oud geworden”, 

lacht hij. 

 

De Bockenreijderstocht werd in het 

leven geroepen als goede-doelen-tocht 

ter gelegenheid van het tienjarig be-

staan van de club in 1993. De opbrengst: 

twee tandems voor verstandelijk be-

perkten en hun begeleiders.  

Nu, 27 jaar later, wordt de Bockenreij-

derstocht nog altijd als toertocht georga-

niseerd. De routes (70 en 110 kilometer) 

voeren vanuit Rosmalen door het 

Groene Woud en de Kempische landgoe-

deren in Brabant. De tocht wordt traditi-

oneel in het laatste weekend van juni 

verreden en trekt jaarlijks zeker 200 

deelnemers. Het parcours is al die tijd 

nauwelijks gewijzigd, zegt Oonincx. “De 

route staat als een huis. Enige variatie is 

dat we hem elk jaar andersom rijden.” 

 

Stralende herfstdag 
De bosrijke route leent zich in het na-

jaar goed voor een dagje genieten van 

Bockenreijders tocht 

110 km, 150 hm 

Startplaats: Biercafé d’n 

Beer, Rosmalen 

Bijzonder: Bosrijke route met 

mooie herfstkleuren en gou-

den koffiestop in het spoor 

van de Bokkenrijders. 

FIETSSPORT.NL/ 

BOCKENREIJDERSTOCHT 
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de Brabantse herfstkleuren.  

We downloaden de 110 km-route op  

Fietssport.nl en trekken er tijdens een 

stralende herfstdag op uit. Langs het 

fietspad rapen verzamelaars kastan-

jes van de grond. De bomen verschie-

ten in kleur van groen naar goudgeel 

en brons. De grijze wolkenmassa 

maakt plaats voor blauwe luchten. 

Het kwik komt vandaag misschien 

wel voor het laatst dit jaar boven de 

20 graden.   

 

Afkomstig uit Den Bosch, voert de 

tocht voor fietsmaatje Mark en mij 

door bekend gebied. Maar omdat het 

parcours andere wegen pakt dan ik 

gewend ben, leer ik mijn regio toch 

op een andere manier kennen. 

 

We kronkelen over rustige landwegen 

met knotwilgen en populieren door het 

Groene Woud. Een boer snoeit de heg, 

er worden walnoten verkocht vanuit 

een kist voor een boerderij, op de  

weides ligt vers gemaaid gras. Bossen, 

weilanden en kerkdorpjes wisselen  

elkaar feilloos af. Waar grote delen van 

Nederland door ruilverkaveling zijn 

strakgetrokken, vind je hier nog plek-

ken waar de tijd lijkt te hebben stilge-

staan. Het gebied is vanwege zijn rijke 

‘De route staat als een huis.  
Enige variatie is dat we hem  
elk jaar andersom rijden’



cultuurhistorie dan ook uitgeroepen 

tot Nationaal Landschap. 

 
Vermakelijk parcours 
We steken de meanderende Dommel 

over en slingeren over landwegen met 

uitzicht op de stompe toren van Oir-

schot, met 60 meter hoogte een baken 

in het landschap. Bij landgoed Baest 

kleuren de boomkronen goud- en 

bronskleurig onder de zon. Dit is de 

Brabantse herfst op zijn mooist! Dan 

draaien we het fietspad op door Land-

goed De Utrecht, in de negentiende 

eeuw opgericht als ontginningsproject 

door de gelijknamige verzekerings-

maatschappij. Het fietspad volgt een 

vermakelijk parcours dwars door de  

natuur. Het kan er wel druk zijn, dus 

wees met name voorzichtig als je er in 

een groep rijdt. We stoppen om ‘d’n  

Flaestoren’ te beklimmen, een markant 

uitzichtpunt van staal en hout. Vanaf 

24 meter hoogte kijken we uit over de 

Kempen met zijn naaldbossen, zand-

gronden, heides en vennen. Zo moet de 

streek er in de tijd van de bokkenrijders 

uit hebben gezien. 

 

Brabantse gezelligheid 

“Ge zed welkom bè herberg In den Boc-

kenreyder”, lezen we een paar honderd 

meter verderop op een boomstam.  

We hebben het keerpunt van de tocht 
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Koffiestop 

Herberg In den  

Bockenreyder 

Dunsedijk 3, Esbeek 

INDENBOCKENREYDER.NL 
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bereikt, de plek die de mannen van 

FTC Rosmalen al decennia als koffie-

stop gebruiken. De herberg bestaat uit 

een verzameling gebouwen en schuren 

rond een gezellig plein met terrassen, 

die vandaag vol zitten met wandelaars 

en fietsers. Het wekt geen verbazing 

dat deze Brabantse oase door Misset 

Horeca in 2015/16 werd uitgeroepen tot 

beste café van Nederland. De arm- en 

beenstukken gaan uit en we genieten 

in de zon van koffie met gebak. 

Met nieuwe energie gaan we er als 

een stel bokkenrijders vandoor. De 

wind blaast op de terugweg in de 

rug. We halen makkelijk snelheden 

boven de 35 kilometer per uur. We 

passeren de negentiende eeuwse to-

renspits van het voormalige Theresi-

aklooster dat op een plantsoen in 

Diessen is geplaatst en denderen bij 

Heikant over een heraangelegde 

klinkerweg die er in de beginjaren 

van de Bockenreijderstocht zo slecht 

bij lag dat hij in een kasseientocht 

niet zou misstaan.  

 

Terwijl de avondzon langzaam naar 

beneden zakt en lange schaduwen op 

het asfalt drukt, maken we de laatste 

kilometers vol naar Den Bosch. De 

buit van onze Bockenreijderstocht: 

geen goud, zilver en andere kostbaar-

heden, maar een mooie route met bij-

zondere koffiestop die we nadien nog 

verschillende keren zullen rijden.• 

‘Ge zed welkom bè herberg  
In den Bockenreyder!’
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SAMENSTELLING: JOHAN VAN OOSTEN

EUROSPORT NUTRITION  Energy boost 
Eurosport nutrition biedt energiegels, energierepen, havermoutrepen en iso-

tone sportdrank. Ze maken uitsluitend gebruik van ingrediënten met een  

natuurlijke basis. Dat betekent dat er geen kunstmatige zoetstoffen in hun 

producten zit. Waar nodig zit er wel de natuurlijke zoetbron Stevia in.  

De producten worden bereid uit verse ingrediënten, er wordt dus vers fruit 

aan toegevoegd. De energiegels zijn er in twee varianten: met magnesium of 

cafeïne. De uitgekiende 2:1 verhouding van glucose en fructose maakt dat je 

lichaam per uur wel 70 tot 80 gram koolhydraten kan opnemen. Dat is aan-

zienlijk meer dan de maximaal 60 gram bij andere verhoudingen van glucose 

en fructose. Je lichaam krijgt daardoor aanzienlijk meer energie beschikbaar.  

Een energiegel bevat 26 gram koolhydraten. Door de langere verpakking  

kun je de gels snel uit jouw achterzak halen. Te koop bij Futurumshop.  

OUTDOOR-FANATICS.COM 

RIDLEY Wendbare hardtail 
Als je je snelheid en behendigheid wil verbeteren, dan leent de Ignite SLX 

van Ridley zich daar zeker voor. Door zijn stijfheid heeft hij een uitste-

kende krachtoverbrenging. De Ignite is geschikt voor mechanisch en elek-

tronisch schakelen. De kabelroutering is intern. De 27.2 mm zadelpen zorgt 

voor wat comfort. De combinatie van balhoofdhoek, vork offset en korte 

achtervork maken een goede controle en wendbaarheid bij hoge snelhe-

den mogelijk. De Ignite SLX is verder uitgerust met een Fox 32 Float 29er 

Rhythm 100mm voorvork, een Shimano XT groep met SLX M7100 schij-

fremmen, Forza Stratos stuur, stuurpen en zadelpen, Selle Italia X-LR Air-

Cross Light zadel, DT Swiss X 1900 Spline wielen en Vittoria Barzo banden. 

Deze Ignite SLX weegt circa 9 kg. RIDLEY-BIKES.COM 

SHIMANO  Kettingchecker 
Op tijd je ketting vervangen is belang-

rijk. Maar wanneer moet je die vervan-

gen? Om te bepalen of je de ketting moet 

vervangen, kun je gebruik maken van 

een kettingchecker. Met de TL-CN42 ket-

ting checker kan de Shimano-ketting 

snel, nauwkeurig en eenvoudig op slij-

tage worden gecontroleerd. Wanneer de 

uiteinden van de kettingchecker in je 

ketting vallen, is hij versleten. De slij-

tage-indicator meet de lengte van de ket-

ting zonder speling tussen roller en 

rollerverbindingsplaat door de rollers in 

dezelfde richting te geleiden. Als je op 

tijd de ketting vervangt, gaat je cassette 

langer mee, dit bespaart kosten. Wan-

neer je zelf de ketting wil vervangen, let 

er dan op dat je de ketting ontvet voor-

dat je hem monteert, want nieuwe ket-

tingen zijn bewerkt met een 

conserveringsmiddel.  

SHIMANO-EUROPE.COM  

€37,-

€2899,-



Dit wordt een ervaringsverhaal. Zelf heb 

ik net de overstap van 26 naar 29 inch ge-

maakt. Tot voor kort reed ik op 26 inch 

Scalpels. Ik heb net een 29-er gekocht - 

een tweedehands uit 2017 - en heb nu als 

testfiets de volgende generatie, de Scal-

pel SI Hi MOD 1, model 2021. Een mooie 

gelegenheid om eens te kijken wat er dit 

decennium is veranderd. Dat is veel meer 

dan grotere wielen. 

 

Plussen en minnen 
Maar eerst die wielen. Ik had twijfel. 

Twaalf procent, zoveel verschil kan dat 

toch niet maken? Dit is de theorie. Grote 

wielen rollen makkelijker ergens over-

heen. Rijd in gedachte maar eens met een 

mini morris en een monstertruck over 

een stoeprand. Daardoor remmen ze over 

oneffenheden minder af. Bij dezelfde 

brandbreedte en bandenspanning is het 

contactvlak groter. Dat zorgt voor meer 

grip. Alsof de band ruim een maat breder 

is. Nadelen zijn er ook. Groter is zwaar-

der, kwetsbaarder en buigzamer.  

Nu de praktijk. Voel je het echt? Oneffen-

heden voelen inderdaad minder oneffen. 

Dat geldt voor de wortelpartij die je af en 

toe tegenkomt, maar ook voor de ontel-

bare kuiltjes en bultjes. Het grotere con-

tactvlak bleek al snel nuttig in los zand. 

Daar drijf je wat meer op, waardoor je er 

makkelijker overheen komt. De extra grip 

benut je bij steile klimmetjes waar je zon-

der slippen boven komt. Uit voorzichtig-

heid probeer je het niet bij de eerste 

ritten, maar je hebt ook meer grip in de 

bochten. Daar staat tegenover dat ze 

graag recht vooruit willen. Dat geeft een 

stabiel gevoel, maar je moet actiever stu-

ren. Toen kwam de testfiets met een 300 

gram lichtere carbon wielset dan op de 

scalpel die ik net zelf had gekocht. Die 

stuurt net zo licht en direct als mijn 26 

inch. Mijn Stravatijden suggereren dat 29 

inch sneller is. Op vier rondjes van een 

uur gingen de twee ritten op 29 inch 4 mi-

nuten sneller. Bovendien verandert de 

fietservaring. Als iets makkelijker gaat, 

ga je meer proberen.  

 

Buigend carbon 
Nu over de Scalpel zelf. De de eerste Scal-

pel was ooit bedoeld als een volgeveerde 

crosscountry wedstrijdfiets. Licht en effi-

ciënt. Cannondale deed dat door een 

softtail te maken. De liggende carbon 

achtervork kon buigen, en flink. Dat 

maakte een zwaar en onderhoudsgevoe-

lig draaipunt overbodig. De vering 

diende niet om grote stenen te pakken of 

drops te nemen als in down hill wedstrij-

den. Je ging er vloeiend over kleine onef-

fenheden mee wat energie spaart. 

Stuiteren werd verminderd en dat levert 

grip en vertrouwen. De ongewone for-

mule sloeg aan. De scalpel werd een hit 

in het race- en marathoncircuit. Dit was 

ook mijn eerste Scalpel met 5000 km op 

de teller. In 2008 kwam een nieuw ont-

werp waarbij ook de staande achterbui-

zen iets bogen. Dat scheelde een extra 

Klein of groot?
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In de fietswinkel zie je ze niet meer, 26 inch 
mountainbikes, maar op de tracks volop. We zijn 
nog steeds aan het overstappen. Dus nog een 
keer over kleine en grote wielen. Aan de hand 
van een oude en nieuwe Cannondale Scalpel. 
TEKST / BEELD  PIETER VAN LEEUWEN

‘Met de bijzon-
dere voorvorken 
kun je heel  
precies sturen, 
de éénpotige  
Lefty’s zijn heel 
stijf’



draaipunt. Dit model liep door tot 2013. 

Ik heb op de laatste versie uit dat jaar 

25.000 km gereden. Op de 29-ers kwamen 

de scharnierpunten terug. Cross country 

werd ruiger, en de vering groeide mee. 

Van 6,7 naar 10 en 12 cm nu. Die is pro-

gressief ingesteld. De eerste centimeters 

zijn soepel, daarna wordt de vering har-

der, en de laatste paar centimeter zijn be-

doeld als foutreserve. Buigend carbon 

voldeed niet meer. Niet omdat het niet 

goed werkte, maar omdat het buigpunt 

niet op de efficiëntste positie boven de 

trapas kon worden geplaatst. Maar er 

buigt nog altijd wel iets. Bij de testfiets 

buigen de liggende achterbuizen vlak 

voor de achteras tot 6 mm. Het is een van 

de meest opvallende vernieuwingen.  

Beweging daar is een beproefd idee om 

het verstarren van de vering bij het rem-

men, het inzakken bij het optrekken en 

het deinen bij het trappen apart aan te 

pakken. En de nieuwe verstart en bobt  

inderdaad minder.  

 

Fietsformaat 
Als je overstapt naar een 29-er krijg je 

meer nieuws dan grote wielen. De ont-

werpen zijn flink veranderd. De ontwik-

kelingen bij de Scalpel illustreren de 

algemene tendens. Naast efficiëntie is 

stabiliteit en vertrouwen speerpunt ge-

worden. Fietsen zijn langer en sturen bre-

der. De nieuwste Scalpel is ruim 6 cm 

langer dan de eerste. Toch zit je niet ge-

strekter. De stuurpen is kort en de voor-

vork staat schuiner naar voren. Je gaat zo 

minder snel over je stuur. Platter liggende 
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Meer over de 

Cannondale Scalpel zie 

CANNONDALE.COM



voorvorken zorgen bovendien voor 

koersvastheid. Vergeleken met het vo-

rige model heeft de testfiets er 1,5 graad 

bij. De voor nog ruiger terrein aange-

paste Scalpel SE met in plaats van 10 cm 

12 cm veerweg nog een extra graad. 

Omdat crosscountry om wendbaarheid 

vraagt, heeft Cannondale het luie boch-

tengedrag weer wat getemperd. De as 

van het voorwiel staat verder voor de 

voorvorkbuis dan normaal. Met de bij-

zondere voorvorken kun je heel precies 

sturen. De eenpotige Lefty’s zijn heel 

stijf. Daardoor sturen ze zuiver. Een paar 

jaar geleden is de Lefty door een nieuw 

ingenieursteam opnieuw ontworpen. 

Dat heeft geleid tot de anders ogende 

Ocho. Hij zit niet op twee, maar op één 

plek aan de stuurbuis vast,. Heel onge-

woon is dat hij minder stijf is dan kan. 

Tot het maximale gaan blijkt nadelen te 

hebben. Als je voorwiel iets schuins 

raakt, is het veiliger als het zijdelings 

iets meegeeft. Je kunt dan makkelijker 

door een steenpartij of langs de zijkant 

van een dijkje rijden. Bij het sturen merk 

je het niet. 

 

Compenseren  
Het spreekt voor zich dat ingenieurs het 

uitdagend vinden om de nadelen van 29 

inch te compenseren. Grote wielen 

zwaarder, kwetsbaarder en buigzamer? 

Gebruik carbon als velgmateriaal en 

spaak ze anders. Cannondale nam af-

scheid van het asymmetrische spaak-

werk in achterwielen met als gevolg een 

sterker wiel. Andere merken maakten 

onder de treffer ‘boost’ de assen wat 

breder met hetzelfde effect. In de 

nieuwe Scalpel vind je beide. De achter-

vork steekt naar rechts uit voor ruimte 

voor de cassette en is nu ook breder. De 

velgen zelf zijn breder, zodat de banden 

beter zitten.  

Voor de ontwerpers gaven de grote wie-

len nog een probleem. Waar laat je ze? 

Om ze de ruimte te geven, zie je steeds 

meer bochten in de frames. Met aanvul-

lende bochten wordt ruimte voor bidons 

geschapen, en voor je kruis als je staat.  

 

Doorontwikkelen 

Koop je een nieuwe 29-er dan krijg je nog 

meer nieuwigheden cadeau. Zo is het  

versnellingssysteem versimpeld door de 

voorderailleur te laten vervallen. Op 

onze testfiets zit een Shimano XTR 1x12 

systeem, met een XT 11 tot 51 cassette en 

een derailleur die de grote maar precieze 

stappen goed aankan. Op onze testfiets 

als ras cross country renpaard zit hij 

niet, maar op de SE- versie zit een drop-
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perpost. Het zadel kan met een klik op 

het stuur omlaag, zodat je meer bewe-

gingsvrijheid hebt bij lastige manoeu-

vres. Vanaf je stuur klik je ook de voor- 

en achtervering tegelijk uit.  

Carbon wordt steeds algemener. Alle 

nieuwe Scalpel frames zijn ervan ge-

maakt, en vaak ook de sturen en zadel-

pennen. Bij onze testfiets zijn ook de 

voorvork en velgen van carbon. Carbon 

biedt veel meer ontwerpvrijheid dan de 

buizentechniek van weleer. Je kunt exact 

bepalen waar je een frame sterk en stij-

ver wilt hebben en waar het mag buigen. 

Illustratief voor die verfijning zijn de ver-

schillen tussen de framematen. Waren 

die ooit gewoon kleiner of groter, tegen-

woordig is iedere maat zo aangepast dat 

de verschillende maten rijders er het-

zelfde rij- en veergevoel op hebben. Dat 

is nieuw bij deze Scalpel. Frames maken 

wordt een steeds subtielere kunst. •
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Plussen 29 inch 

+ Betere rollover 

+ Meer grip 

 

Minnen 29 inch  
- Zwaarder 

- Actiever sturen 

 

‘Om de wielen  
de ruimte te 
geven, zie je 
steeds meer  
bochten in de 
frames’





Helemaal exact weet ik het niet meer, 

maar ik zal een jaar of elf geweest zijn 

toen ik begon met fietsen. Ik en mijn 

tweelingbroer op een tot racefiets omge-

bouwde stadsfiets en mijn vader op een 

fiets van TI Raleigh. In de zomer gingen 

we samen met mijn vader op pad. In 

mijn puberjaren vervaagde de passie 

voor het fietsen om vanaf mijn dertigste 

weer in alle hevigheid op te bloeien. 

Mijn vader overleed in 2006. Ik denk met 

veel plezier terug aan onze ritten samen. 

Niet alleen als elfjarig jochie, maar ook 

later toen de liefde voor de fiets weer op-

bloeide. Alleen een tastbare herinnering 

aan die tijd had ik niet. Daar moest ver-

andering in komen. De TI Raleigh-fiets 

moest die herinnering worden. 

 

Een echte of een nepperd? 
De zoektocht kon beginnen. De fiets van 

mijn vader was niet meer te traceren. 

Het had het verhaal nog mooier ge-

maakt, maar een Reynolds TI Raleigh 

fiets uit de jaren zeventig/tachtig heeft 

voor mij net zoveel waarde en de mooie 

herinneringen zijn net zo sterk. 

 

Op Marktplaats worden de Raleigh fiet-

sen regelmatig aangeboden, maar hoe 

onderscheid je een echte Reynolds TI 

Raleigh fiets van de neppers die ook 

vaak worden aangeboden? Onder andere 

lette ik op de volgende kenmerken: de 

kleursetting van de fiets (rood, geel en 

zwart), de originele metalen Raleigh Not-

tingham naamplaat op het balhoofd (bij 

de replica’s is dit vaak een sticker), het 

sierlijke lug-design van het frame/de 

voorvork en ten slotte het framenummer. 

De zoektocht 
Mijn lokale fietsenmaker John Hickox 

van Zofietsje) deelt dezelfde passie voor 

de fiets als ik. Hem heb ik gevraagd mij 

te helpen. Vooral om te voorkomen dat 

ik een kat in de zak kocht. De eerste fiets 

die ik vond, keurde hij resoluut af. Nep, 

niet doen! Met de tweede vondst op 

Marktplaats hadden we meer geluk.  

Op een stoffige zolder in Utrecht stond 

Soms heb je spijt dat je in je jonge jaren de waarde van be-
paalde dingen niet inzag. Zoals de emotionele waarde van de 
fiets waar je vader op fietste. Had ik toen geweten wat ik nu 
weet, dan was die racefiets nooit bij het oud ijzer beland. 
Ruim dertig jaar later ben ik op zoek gegaan naar de fiets waar 
mijn vader toen vele kilometers op wegtrapte. 
TEKST / BEELD GERRIT VERMEULEN

Pa’s fiets
MATERIAAL
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‘De restauratie 
van zo’n oud 
beestje kan 
mee- en  
tegenvallen’

al jaren een TI Raleigh fiets te wachten 

op een nieuwe baas. De eigenaar had de 

fiets overgenomen uit een inboedel en 

had geen idee wat hij met de fiets moest 

beginnen. John en ik wisten dat geluk-

kig wel. Aan het framenummer konden 

we zien dat op deze Utrechtse zolder 

een echte Reynolds TI Raleigh fiets uit 

1978 stond. We (lees: John) kon aan de 

restauratie beginnen. 

 

Een krat met onderdelen 

De restauratie van zo’n oud beestje kan 

mee- en tegenvallen. Ik wilde de fiets 

weer in nieuwstaat laten restaureren. 

Daarvoor moest de hele fiets uit elkaar 

worden gehaald. De angst voor vastge-

roeste onderdelen bleek ongegrond. 

Toen ik mijn fiets bij John kwam opha-

len om hem naar Cycle Colors te bren-

gen om het helemaal opnieuw te laten 

spuiten, was mijn fiets onherkenbaar. 

In de werkplaats stond een krat voor mij 

klaar met alle onderdelen, frame en 

wielen. 

 

Net als bij John gingen bij Thomas van 

Cycle Colors de ogen glimmen toen ik 

met mijn kratje aan kwam zetten. Het 

deed me een beetje pijn toen de 

schuurmachine op het frame werd 

gezet. Om de fiets weer helemaal als 

nieuw te maken, moet hij echter eerst 

helemaal ontvet worden. Daarna kan 

het frame helemaal worden kaal ge-

schuurd. Doe je dat niet, dan schuur je 

het vuil in het frame. Vervolgens wordt 

het frame van een eerste laag metaal 

primer voorzien. Daarna wordt het 

weer geschuurd voor een goede hech-

ting van de kleuren. Bij Cycle Colors 

worden de frames met professionele 

lak gespoten, lak die ze ook gebruiken 

bij autoschadebedrijven. 
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De onmisbare schakels in  

deze Raleigh renovatie zijn: 

 

De lokale fietsspecialist  

Zofietsje ZOFIETSJE.NL 

 

De lakspecialist Cyclecolors 

CYCLECOLORS.NL 

 

Voor het ophangsysteem, zie 

BOTLAMSTERDAM.COM 
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De wederopbouw 

John was sceptisch over mijn idee niet 

in de originele kleuren te spuiten. Hij 

heeft gelijk dat de puristen onder de 

fietsrestaurateurs of verzamelaars er 

moeite mee zullen hebben. De fiets is 

ook in de nieuwe kleuren voor 100% 

herkenbaar als een fiets van de roem-

ruchte TI Raleigh ploeg. Met de nieuwe 

kleurstelling heb ik de fiets van een mo-

dern jasje voorzien. Vrijwel alle overige 

onderdelen van de fiets zijn nog uit het 

bouwjaar 1978. Alleen de wielen moes-

ten opnieuw gespaakt worden. John 

ging aan de slag en op mijn verjaardag 

stond hij voor mijn deur met een fantas-

tisch cadeau. Een ware eyecatcher!  

 

Aan de muur 

Zo’n fiets zet je niet bij de overige fiet-

sen in de schuur. Nee, zo’n fiets hang je 

aan de muur. Het thuisfront moest even 

wennen aan het idee, maar uiteindelijk 

kreeg ik goedkeuring om de fiets als een 

kunstwerk aan de muur te hangen. Bij 

BOTL in Amsterdam vond ik de juiste 

steun om de fiets op te hangen. BOTL 

specialiseert zich in kleine, hippe en 

multifunctionele meubels. Zij zijn ervan 

overtuigd dat 'iets handigs' niet ten 

koste hoeft te gaan van de esthetische 

waarde van een product. Daar kan ik 

het alleen maar mee eens zijn.  

Met de meegeleverde schroeven en 

pluggen hangt de fiets binnen een 

handomdraai op de gewenste plek. 

Een mooi project dat gerealiseerd kon 

worden met mooie partners. Dank! Aan 

de muur hangt nu een fraai kunstwerk 

en een waardevolle herinnering aan 

mijn vader. En af en toe, laat ik de fiets 

uit en maken we een ritje. • 



Maat en Maaskant fietsten elk apart al 

de nodige kilometers op een gewone 

fiets, voordat ze zes jaar geleden be-

sloten een racefiets te kopen en naar 

Londen te fietsen. “Dagtrips, apart van 

elkaar, fietsten we al wel. Maar we wil-

den graag samen iets doen én naar 

Londen, tja waarom niet? We wilden 

kijken of we het leuk zouden vinden 

en zijn er eigenlijk zonder ons verder 

voor te bereiden ingestapt. Rugzakje 

om, eten en binnenbanden mee, ge-

woon een spijkerbroek aan en gaan”, 

zegt Maat.  

 

Al doende leert men 

De motivatie voor de trip naar Londen 

was niet om zoveel mogelijk kilome-

ters achter elkaar te fietsen. “Voor ons 

was het puur zoveel mogelijk ontdek-

ken”, zegt Maaskant. “Het avontuur, 

kijken wat er te zien en is en vooral 

rustig aan doen. Maar op die manier 

fietsten we toch wel tachtig kilometer 

per dag.” De dames leerden op die eer-

ste trip meteen het bestaan van allerlei 

nuttige zaken die het fietsende leven 

kunnen veraangenamen. “Zoals fiets-

broekjes en andere bepakkingsmoge-

lijkheden dan een rugzak”, lacht 

Maaskant terugblikkend. “Onze in-

steek was ‘je gaat op reis met gewone 

kleren en rugzak, dus waarom ook niet 

zo op de fiets?’ Ook kwam het tweetal 

erachter dat niet overal fietspaden 

zijn. “Soms moesten we delen over een 

drukke autoweg fietsen.” 

 

Eten, eten, eten 

Na de tocht naar Londen werden fiets-

broeken aangeschaft en inmiddels fiet-

sen Maat en Maaskant ook zonder 

rugzakken. Maar verder bereiden ze 

zich zo min mogelijk voor op hun fiets-

avonturen, zeggen ze. “Je moet het ook 

niet te groot maken. In principe zou je 

het op een gewone fiets ook moeten 

kunnen. Het plezier moet voorop 

staan, en niet de prestatie. Niet uitstel-

len, gewoon gaan! Maar een beetje 

voorbereiding is uiteraard wel nodig. 

We weten inmiddels dat je de juiste 

kleding bij je moet hebben en nood-

voeding voor als er eens een keer ner-

gens een supermarkt te vinden is. 

Gewoon gaan!
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‘Het plezier moet 
voorop staan, en 
niet de prestatie’

Irene Maaskant en Laura Maat kochten in 2014 
op Marktplaats twee oude fietsen en fietsten 
ermee naar Londen. Daarna volgde onder an-
dere een zeven maanden lange reis door Europa 
en deze maand fietsen de dames de 610 kilome-
ter lange LF Kustroute. Van de term ‘monster-
tochten’ willen ze echter niets weten. “Het is 
vooral genieten en geen kilometervreten.” 
TEKST JOHAN VAN LEIPSIG  BEELD IRENE MAASKANT



Denk aan nootjes of repen. Die moeten 

wel lekker zijn, dus geen gelletjes voor 

ons”, lacht Maat. “En je komt erachter 

dat de één meer energie nodig heeft 

dan de ander. Maar sowieso genoeg 

meenemen is echt een must. We heb-

ben wel eens eten ingeslagen in een 

supermarkt onder aan een berg. Toen 

moesten we de berg weer op om terug 

bij de route te komen. En was het eten 

alweer op. Niet handig dus. We bespa-

ren dus echt niet op eten. Beter te veel 

dan te weinig.”  

 

Vooral genieten 
Aan het begin van de dag bekijken de 

dames hoe ze zich voelen en wat het 

weer is. “Op basis daarvan bekijken 

we waar we zin in hebben en wat mo-

gelijk is. Luister goed naar je lijf. We 

gaan ons niet over de kop fietsen, 

maar genieten vooral van wat er te 

zien is. Dat is een les die we geleerd 

hebben. Plan je dag niet te vol. Je komt 

vaak mensen tegen onderweg die je 

wijzen op iets in de omgeving wat de 

moeite waard is om te bezoeken. Zorg 

dus dat je in je schema de ruimte hebt 

om ook uit te wijken. Dat maakt het 

avontuur des te groter. En is dat op een 

dag maar twintig kilometer, dan is dat 

ook helemaal prima. Je hoeft ook niet 

heel erg getraind te zijn. Dat gebeurt 

stapsgewijs terwijl je onderweg bent.” 

 

Slapen en navigeren 
Allemaal leuk, dat uitwijken en spon-

taan ergens heen fietsen, maar aan het 

eind van de dag moet je wel ergens 

slapen. “Daar maken we ons eigenlijk 

helemaal niet druk om”, zegt Maas-

kant. “Dat merkten we vooral toen we 

Meerdaagse Hollandse routes, 

zoals de LF Kustroute,  

vind je op  

NEDERLANDFIETSLAND.NL 
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zeven maanden door Europa fietsten. 

Mensen zijn dan nieuwsgierig. We 

worden vaker aangesproken of spre-

ken mensen aan met de vraag naar 

een slaapplaats. Dan zie je pas hoe 

gastvrij men is. Ze nodigen ons uit of 

stellen ons voor aan vrienden of fami-

lie met een logeerkamer.” Maar ook 

via internet en navigatieapps komen 

de dames een heel eind bij het vinden 

van de mooiste routes en een slaap-

plaats.  

 

“In Londen gebruikten we alleen 

Google Maps en was er ook niet overal 

internet. Tegenwoordig heb je zoveel 

goeie navigatieapps en is er overal wel 

een internetverbinding. We gebruiken 

zelf het liefst Komoot. Dat systeem 

maakt onderscheid tussen bijvoor-

beeld racefietsen of toeren en onder-

scheidt ook de verschillende soorten 

ondergrond. En het bevat heel veel 

leuke plekjes die in het systeem zijn 

ingebracht door mensen die op locatie 

wonen en dus weten wat je als bezoe-

ker niet mag missen. Superhandig.  

En via internet kijken we waar we 

onze tent kunnen opzetten of waar een 

leuk hotelletje in de buurt is. Wat we 

ook wel eens doen, is het zoeken naar 

Warm Showers, een wereldwijde on-

line community voor en van fietsers 

die elkaar onderdak bieden. Soms  

beland je in een logeerkamer, soms 

mag je je tent opzetten in een achter-

tuin. Het leuke is dat er overal waar je 

komt deelnemers zitten. Je hoeft je dus 

echt niet druk te maken. En het hele 

gegeven is gebaseerd op goed vertrou-

wen en het ontmoeten van nieuwe 

mensen, dat spreekt ons ook erg aan.”   

      

Alles op de fiets 
De dames houden van hun fietsavon-

turen niet alleen een fietsblog bij, 

maar werken momenteel ook aan een 

boek. Maaskant: “Na onze reis door 

Europa zijn we benaderd door een uit-

geverij om een boek te maken met een 

mix van persoonlijke verhalen, tips en 

routes. Het wordt een mooie uitgave 

over onze ervaringen, met ook veel  

fotomateriaal. Het verschijnt het  

komend voorjaar en gaat ‘Alles op de 

fiets’ heten. Hopelijk maakt het  

andere mensen enthousiast om ook  

op de fiets te stappen en de wereld  

te verkennen!” 

 

Langs de kust 
Vanaf 19 september fietsen Maat en 

Maaskant de LF Kustroute. Ruim zes-

honderd kilometer aan Nederlandse 

kust. “Delen ervan hebben we al ge-

zien, maar grote stukken kennen we 

nog niet”, aldus Maat. “Het mooie is 

dat je er een boekje bij krijgt met infor-

Win een fietscomputer 

Navigeren, zelf routes  

uitstippelen of je laten  

verrassen met de 

SurpriseMe-functie.  

Met de MIO Discover kun  

je je bike packing avontuur 

goed voorbereid beginnen. 

Wij hebben er één voor je 

klaar liggen!  

 

Mail ons voor 1 oktober 

waarom jij graag met de 

MIO op pad wil  

en met vermelding van  

je lidnummer  

redactie@fietssport.nl 
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matie over alle stadjes en dorpen en de 

natuur waar je doorheen rijdt. Het is 

een les aardrijkskunde en geschiede-

nis in één. Je gaat op de fiets met hele 

andere ogen naar een gebied kijken 

dan wanneer je er met de auto of trein 

doorheen gaat. Dat hebben we ook ge-

zien bij de Zuiderzeeroute. Ik wist dat 

Nederland mooi was, maar zo mooi? 

Die ervaring was echt een ‘eye opener’ 

voor me”, zegt Maat. Het tweetal hoopt 

de LF Kustroute binnen een dag of tien 

te voltooien. Maaskant: “Maar we heb-

ben geen haast, we gaan vooral genie-

ten onderweg en zien wel wat er op 

ons pad komt. We hopen in elk geval 

dat er een mooie nazomer aankomt!” 

mooi? Die ervaring was echt een ‘eye 

opener’ voor me”, zegt Maat. Het twee-

tal hoopt de LF Kustroute binnen een 

dag of tien te voltooien. Maaskant: 

“Maar we hebben geen haast, we gaan 

vooral genieten onderweg en zien wel 

wat er op ons pad komt. We hopen in 

elk geval dat er een mooie nazomer 

aankomt!” • 
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Volg de avonturen van Laura en Irene via Instagram @WEAREONABIKE.NL
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ADVERTENTIES Fietsen in...
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ROUTES

Achterhoek
Verrassend veelzijdig
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De Achterhoek ademt 
rust en ruimte, maar 
wist je dat het gebied 
ook een ruige kant 
kent? Het vernieuwde 
routenetwerk daagt 
mountainbikers uit te 
draaien en te keren, te 
klimmen en te leren. 
 
TEKST CHRISTINE ROS  

BEELD OUTDOOR ACHTERHOEK /SVEN 

SCHOLTEN /  CHRISTINE ROS 
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Slechts een krap uurtje van huis karren 

doemt taveerne De Wildenborcherhof 

op. Het weiland is gestoffeerd met 

koeien, paarden grazen er lustig op los 

en het hotel kent zelfs een stal voor 

onze fietsen. In dit rennerskwartier zul-

len we starten en finishen tijdens onze 

ontdekkingstocht door De Graafschap, 

een natuurrijk gebied met een opper-

vlakte van 42.000 hectare in de Gelderse 

Achterhoek tussen Zutphen, Borculo, 

Zelhem en de grens met Overijssel.  

Er is de afgelopen maanden hard ge-

werkt om het routenetwerk in een 

nieuw, mountainbikewaardig jasje te 

hijsen vol bochtige singletracks, hoogte-

meters en snelle paden met doorkijkjes 

op het Nationaal Landschap. Dit met 

het doel de streek te verjongen en het 

avontuurlijke en actieve karakter in de 

schijnwerpers te zetten. In totaal is er 

een aaneengesloten route met een 

lengte van zo’n 110 km te fietsen. Er is 

ook een koppeling met naastgelegen  

gebieden. Dit najaar gaat de upgrade en 

uitbreiding van de MTB-routes verder in 

de overige deelregio’s van de Achter-

hoek. Op die manier wordt er toege-

werkt naar één groot Achterhoeks 

MTB-netwerk.  

 

In de flow 
Omdat het voor mij een totaal nieuw 

stukje Nederland is, steken we onszelf 

snel na aankomst al in het lycra om de 

routes Vorden (30 km) en Lochem (15 

km) te combineren. Onder het genot van 

een cappuccino vragen we de gast-

vrouw, genaamd Liesbeth, waar we de 

route op kunnen pakken, maar het be-

hoeft geen uitleg. Net als we de taveerne 

afdraaien zien we het eerste bordje al 

richting een uitdagende slinger door het 

bos. Kundig aangelegd door een grote 

groep vrijwilligers met verstand van 

mountainbiken, zo merk je al gauw. De 

bochten en uitdagende hoogteverschil-

len zitten op de juiste plek, waardoor je 

meteen in een flow schiet. Mijn concen-

tratie staat op scherp, de pedalen 

draaien in een rap tempo rond en er  

verschijnt een grote glimlach op mijn 

gezicht als ik het sparrenbos vol varens 

verruil voor een goudgeel decor van 

graanakkers. Zo veelzijdig als de route 

is met haar singletracks, dubbeltracks 

en zandpaden, zo gemêleerd is het cou-

lisselandschap ook. Elke paar kilometer 

heb je weer een ander venster op mais-

velden, grillige begroeiing of landerijen.  

 

Klimmen en dalen  
Als we zo’n 25 km plezier in de benen 

hebben draaien we van route Vorden af. 

“Is dit Lochem meteen al?’’, vraag ik 

een beetje verbaasd. In mijn beleving 

Eten en slapen 

De Wildenborcherhof be-

staat uit een camping, vier 

appartementen en een ta-

veerne met acht hotelka-

mers. Het is gelegen in het 

rustieke buitengebied van 

het achtkastelendorp Vor-

den, grenzend aan natuurge-

bied Het Grote Veld. 

Wandelaars, fietsers, men-

ners en ruiters vinden hier 

vele routes met onovertrof-

fen schoonheid per strek-

kende kilometer. 

WILDENBORCHERHOF.NL  
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begint die een eindje verderop pas. Al-

leen het pad dat we volgen is haast te 

tof om slechts een verbindingsroute te 

noemen. Het stukje pumptrack rijd ik 

wel drie keer voor we koers zetten naar 

het officiële parcours van Lochem. Een-

tje die je doet verbazen. Je laat zweten. 

Waar je al je energie aan de Paaschberg, 

de Lochemse Berg en de Kale Berg kunt 

geven. De relatief steile hoogteverschil-

len en het feit dat de Lochemse Berg 

een 50 meter hoge inborst kent en opti-

maal is benut, maken dat je al je kracht 

kunt geven in de klim en je een handvol 

techniek wilt inzetten in de goedge-

bouwde, snelle afdaling om te vlammen 

op de fiets.  

 

“Voor mij een ‘sunny side up’, bestel ik 

mezelf iets later een vrolijke uitsmijter 

om de laatste sectie van vandaag te 

kunnen voltooien. We snoepen er zelfs 

nog wat kilometers bij, voor we ons 

laten verwelkomen door de Blonde 

‘Kundig aangelegde trails door 
een grote groep vrijwilligers,  
zo merk je al gauw’



d’Aquitaine’s. Dit zijn de huiskoeien die 

bij de taveerne horen en ’s avonds een 

hoofdrol spelen in het kakelverse diner. 

Een mooie gelegenheid om de volgende 

dag eens door te nemen. Ofwel, de rou-

tes Gorssel-Noord (11 km), Gorssel-Zuid 

(18 m) en Zutphen (12 km). Op internet 

lees ik dat er in verhouding veel brede 

gravel- en zandpaden in deze combina-

tie zit. “Yes!’’, knipoog ik. “Dat wordt 

een snelle tocht!’’  

 

Mountainbiken én gravelen 
Taveerne De Wildenborcherhof vormt 

weer het startblok van de fietsdag. Wat 

perfect uitkomt, want ik rijd met liefde 

nog een stukje van de route Vorden, 

voordat we aanhaken op het parcours 

van Zutphen. Met een lekker vaartje 

jagen we door naar het eerste deel van 

Gorssel-Zuid.  

Het is goed om je in te stellen op een 

route die minder technisch van aard is, 

maar daarentegen een streling voor je 

netvlies vormt. Waar we gisteren nog 

het draaien, keren, klimmen en leren 

voorgeschoteld kregen, ontmoeten we 

vandaag de schoonheid van de Achter-

hoek.  

Wie op een gravelbike rijdt geniet meer 

uitdaging. Toch heb ik er op mijn Trek 

SuperCaliber niet minder plezier om.  

De tracks die er liggen, lopen lekker.  

Nou, fietsen bedoel ik natuurlijk.  

58 •   SEPTEMBER 2020



MTB-netwerk Achterhoek 

Bijzonder is de rijke afwisse-

ling in het landschap met een 

lekker lopend parcours voor 

zowel zeer ervaren als minder 

ervaren mountainbikers. 

De upgrade van de routes is 

en wordt verzorgd door vele 

vrijwilligers, routebouwer  

Patrick Jansen van Tracks & 

Trails, Stichting MTB Achter-

hoek en Stichting Achterhoek 

Toerisme. Voor de laatste ont-

wikkelingen zie  

OUTDOORACHTERHOEK.NL 
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Er is zoveel mogelijk gebruik gemaakt 

van bossages, waar een singletrack ver-

vaardigd kan worden. Langs het Twen-

tekanaal treffen we zelfs onverwacht 

nog een echte achtbaan aan. Wat bete-

kent nog even flink rouwdouwen, el-

kaars stof happen en door de bochten 

shredden, voordat we gesoigneerd halt 

houden bij Huize De Voorst. Een schitte-

rend stukje aderlijke cultuur. Voor ons 

de kroon op het werk van een veelzijdig 

mountainbikeavontuur binnen onze 

eigen landsgrenzen. Rest ons alleen nog 

gastvrouw Liesbeth vriendelijk te be-

danken voor de minivakantie in Achter-

hoekse stijl en te besluiten met een 

welgemeend ‘tot ziens’. •

‘Waar we gisteren 
nog aan het draaien, 
keren en klimmen 
waren, ontmoeten 
we vandaag de 
schoonheid van de 
Achterhoek’
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COLUMN

Überhaupt kein Thema!” riep ze me 

toe. Ik reed op een heel smal paadje 

bij Monschau en kwam daar een 

vrouw tegen. Ik stapte van mijn bike en zij stapte te-

gelijkertijd opzij de helling op. Ik bedankte haar en 

zij reageerde er zo op. In ons tweede deel van de va-

kantie zaten we in Zuid-Frankrijk. Daar werd ik met 

name op steile, rotsige klimmen vrijwel standaard 

aangemoedigd door wandelaars met het welbeken-

de ‘courage’ en ‘allé’.  

Nog maar net een dag terug in Nederland had ik al 

weer de eerste negatieve opmerking van een wande-

laar te pakken. Welkom terug in Nederland. Ik vraag 

me dan af waardoor dat komt, want ik gedraag me 

toch niet anders. Is het de volksaard dat we elkaar 

niet veel (meer) gunnen? Of spelen andere zaken 

een rol?  

 

In de directe omgeving van Monschau waren nog 

best veel mensen aan het wandelen, maar één kilo-

meter daarbuiten was het heel rustig. In een week 

tijd heb ik ook maar twee mountainbikers gezien. In 

Frankrijk zag ik ook zelden wandelaars en in twee 

weken tijd maar één mountainbiker. Wandelaars en 

mountainbikers komen elkaar daar dus zelden te-

gen en dan is rekening met elkaar houden (blijk-

baar) geen enkel probleem. 

In Nederland zitten we op elkaars lip. Veel mensen 

gaan in Nederland de natuur in om te ontkomen aan 

de drukte en de stress; om zichzelf te recreëren. Dit 

geldt uiteraard niet alleen voor wandelaars. Talloze 

studies tonen aan dat dit ook een belangrijke reden 

is voor mountainbikers. Hoe vervelend is het dan 

om toch weer rekening te moeten houden met ande-

re mensen: rustig fietsen, je hond bij je roepen, aan 

de kant gaan, waarschuwen.  

 

Ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik op een 

plek woon waar ik met mijn bike kan rondzwerven 

door de bossen van de Zuid-Veluwe én kan genieten 

van new skool mountainbikeroutes. Maar ik merk 

dat er steeds slechter gereageerd wordt op vrij fiet-

sen. Fietsen op een route is dan soms een verade-

ming. Geen gezeik aan je kop. Samen met de NTFU 

ben ik achter de schermen hard aan het knokken 

om vrij fietsen overeind te houden, onder andere op 

de Veluwe. Maar eerlijk gezegd vraag ik me wel af of 

dit toekomstbestendig is. Veel zal afhangen van de 

houding van de verschillende recreatiegroepen en 

een intelligente recreatiezonering.  • 

Vrij fietsen

“Fietsen op een route is een  
verademing, geen gezeik  
aan je kop”

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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SAMENSTELLING: WILMA VORSELMAN

SILCA 
Stroef en dempend 
Het Nastro Fiore stuurlint van Silca is 

geschikt voor rijders die graag veel 

demping willen. Ideaal voor gravel, 

veldrijden en bike packing, maar ook 

voor indoor training tijdens de winter-

maanden. Daarnaast biedt het veel 

comfort in zowel natte als warme om-

standigheden en voor diegene die graag 

zonder handschoenen rijdt. Het 2,5 mm 

dikke stuurlint zorgt voor een aange-

name demping en vermindert de schok-

ken om beter met vermoeidheid om te 

gaan tijdens lange ritten. De grip is aan 

te passen door de wikkelrichting om te 

draaien. De Nastro Fiore wordt geleverd 

met aluminium stuureinddoppen en is 

te bestellen bij SILCA.CC  

MEGMEISTER  Bijzondere basislaag 
Een ondershirt moet doen wat het doen moet. Je wil dat je zweet efficiënt 

wordt afgevoerd en je huid dus droog blijft én je lekker comfortabel voelt 

als je even stilstaat voor een kop koffie. De basisshirts van het jonge Neder-

landse merk Megmeister beloven dat: snelle afvoer van zweet, houd je 

warm, voelt als een tweede huid en neemt geen zweetgeur op. Om dit voor 

elkaar te krijgen heeft Megmeister de stof Drynamo ontwikkeld, die volgens 

de Nederlandse oprichter veel warmer en sterker is dan traditionele of syn-

thetische stoffen. We mochten een ondershirt testen en kunnen de beloftes 

alleen maar bevestigen: het naadloze ontwerp zit heel lekker, droogt super-

snel, dus je koelt niet snel af en als je het uittrekt, ruikt het alsof je het niet 

gebruikt hebt. Bijzonder! Megmeister biedt onderkleding en inmiddels ook 

fietsshirts voor zowel dames als heren. Wel met een stevig prijskaartje, da’s 

dan wat minder. MEGMEISTER.COM 

AFTERSHOKZ  Muziek op je oor 
Op de fiets oortjes in is niet bepaald een veilige manier om rond te rijden. Je 

hoort je omgeving niet, zoals achteropkomend verkeer, wat tot schrikreacties 

kan leiden. De Aeropex van Aftershokz sluiten je oren niet af, maar zitten 

voor je oor. Deze koptelefoon gebruikt namelijk botgeleidingstechnologie om 

geluidsgolven naar het bin-

nenoor te sturen, waardoor 

de trommelvliezen worden 

omzeild. Je plaatst de gelei-

ders op je jukbeenderen, net 

voor je oren. Zo blijven de ge-

hoorgangen vrij, waardoor je 

bewust blijft van je omge-

ving, maar wel van je muziek 

kunt genieten of een podcast 

kunt luisteren. De Aeropex 

maakt via Bluetooth verbin-

ding (tot maximaal 10 meter) met je smartphone om toegang te krijgen tot 

jouw muziek. Geen paniek als je wordt overvallen door een regenbui, want 

de koptelefoon is waterdicht. Eén keer opladen, via een USB-kabel, levert je 

tot acht uur aan muziek. De Aeropex is verkrijgbaar in de kleuren zwart, 

grijs, blauw en rood. AFTERSHOKZ.NL 

€54,95

€45,-

€169,95



en foute afstelling van de 

schoenplaatjes zou kunnen 

leiden tot blessures aan de 

achilles- en kniepees. 

Meestal is men tevreden als de plaatjes 

voldoende vastzitten, maar het goed 

plaatsen van de schoenplaatjes draagt 

sowieso ook bij aan een optimaal ener-

giegebruik van je spieren, en dat is 

gratis winst!  

 

De achillespeesklacht is zo'n bij fiet-

sers geziene blessure die vaak wordt 

veroorzaakt door onjuiste afstelling 

van het schoenplaatje. Het plaatje 

staat in dit geval te ver naar voren, 

waardoor de belasting op de kuit te 

groot is geworden. De achillespees is 

de pees waarmee de kuitspieren aan-

hechten op het hielbot, de hak, en 

deze door overbelasting geïrriteerd 

raakt. Een buitengewoon vervelende 

blessure die als je die niet aanpakt de 

fietspret voor langere tijd kan beder-

ven. Een te ver naar achteren geplaatst 

plaatje is soms de oorzaak van evenzo 

vervelende kniepeesklachten.  

 

De juiste afstelling 
Afstelling van de schoenplaatjes is een 

individuele aangelegenheid, maar je 

kunt een aantal vuistregels hanteren. 

Ten aanzien van plaatsing op de verti-

cale as van de schoen kun je aanhou-

den dat de bal van de voet zich 

ongeveer boven de pedaalas moet be-

vinden – soms wordt echter een fractie 

ervoor, dan weer een fractie erna be-

weerd. Gebruik voor bepaling van de 

bal van de voet de kop van het binnen-

ste middenvoetsbeentje, dus aan de 

grote teenzijde.  

Voor plaatsing op de horizontale as is 

het belangrijk dat de voeten, eens in-

geklikt, in een ontspannen stand kun-

nen staan. Is dit niet het geval, 

ontstaat misschien een verkeerde be-

lasting van het kniegewricht, die geïr-

riteerd kan raken.  

 

De meeste pedalen en plaatjes hebben 

zijwaarts enige speling, waardoor het 

meestal volstaat om de middellijn van 

het plaatje in lengterichting samen te 

laten vallen met de middellijn in leng-

terichting van de schoen. Staan je voe-

ten in ruststand erg naar buiten – 

controleer dit door je been onder je 

knieholte iets op te tillen en te kijken 

hoe je voeten er dan bij hangen –, dan 

kunnen de plaatjes een heel klein 

beetje naar binnen worden gedraaid. 

Wijzen de voeten iets naar binnen, 

De komst van het klikpedaal en daarmee de klik-
schoen is revolutionair geweest in de fietssport. 
Naast duwen kon men plotsklaps trekken, waar-
door de trapefficiëntie gigantisch toenam. Vaak 
worden de schoenplaatjes achteloos op de schoe-
nen geschroefd en dat is zonde want, hoewel 
deze nonchalance heus niet direct tot blessures 
hoeft te leiden, kan het wel problemen geven. 

De schoenplaat-
blessure

GEZOND

TEKST DAAN SINDELKA

E
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draai de plaatjes dan iets naar buiten. 

Het kan goed zijn dat dit bij beide voe-

ten niet exact gelijk is en het is 

daarom niet gek als het plaatje op de 

ene schoen iets anders staat dan op de 

andere schoen! 

 

Invloed op je zadelpositie 
Zitten de plaatjes goed, wacht dan nog 

even met inklikken en wegfietsen, er 

resten nog een paar aandachtspunten. 

Ten eerste kan het zijn dat als je over-

schakelt van fietsen met gewone 

schoenen naar fietsen met klikschoe-

nen, je hele positie ten opzichte van de 

fiets verandert. De zadelhoogte die zo 

goed was ingesteld, kan ineens niet 

meer optimaal zijn. Meestal moet het 

zadel een fractie omhoog, maar con-

troleer dit door met de nieuwe schoe-

nen ingeklikt op de fiets te gaan zitten, 

de crankarm aan één kant loodrecht 

naar beneden te laten wijzen en de 

voet evenwijdig aan de grond te hou-

den en te kijken of er dan een lichte 

knik in het kniegewricht is. Het is be-

langrijk dat het kniegewricht niet te 

veel gebogen, maar ook niet volledig 

gestrekt is.  

 

Oefen tot slot voor vertrek een aantal 

keer met het in- en uitklikken, en denk 

op je eerste fietstochtje bij iedere stop 

bewust na over het feit dat je jezelf 

moet “bevrijden”. Je zult niet de eerste 

zijn die te laat uitklikt en de berm in-

duikt… 

 

Bovenstaande handvatten zorgen voor 

blessurevrij fietsplezier en je kunt op-

timaal profiteren van die eens zo revo-

lutionaire uitvinding. • 
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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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Als je goed wilt presteren is het belangrijk om je 
hormoonbalans in de gaten te houden. Is de balans 
zoek, dan heeft dat grote invloed op je lichaam en 
je fietsprestaties. Hoe gaat het hormoon dopamine, 
een echte blijmaker, te werk, hoe herken je een te-
kort en wat kun je daar zelf aan doen?

Maak me blij!
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Hormonen zijn biochemische stoffen 

die het lichaam aanmaakt en die via 

ons bloed door ons lichaam reizen. De 

naam ‘hormonen’ is afgeleid van het 

Griekse woord ‘hormazones’ wat bete-

kent: aanzetten tot activiteit. Hormonen 

zetten niet alleen aan tot, zij reguleren 

ook. Ze bepalen eigenlijk bijna alles. 

Zoals hoe jij je voelt, of je zin hebt in 

fietsen, je gedachten, werking van je or-

ganen en het regelen je slaap. 

 

Fietshormonen 

De hormonen dopamine en serotine zijn 

erg belangrijk om goede fietsprestaties 

te leveren. Dopamine zorgt voor fitheid, 

een goed concentratievermogen en blij-

heid. Serotonine zorgt er voor dat je zin 

hebt in een fietstocht en ook wilt preste-

ren. Het maakt je blij en je kunt genie-

ten. Mis je één van deze twee 

hormonen, of zijn ze veel te laag, dan 

zul je al snel merken dat je geen zin 

meer hebt om de fiets te pakken. 

Dopamine is een hormoon met vele 

functies en als het voldoende aanwezig 

is, dan heb je een goede drive om te 

gaan fietsen. Je immuunsysteem doet 

het goed, je zenuwstelsel is in balans. 

Toch wordt bij vele sporters onvol-

doende dopamine aangemaakt. Er zijn 

namelijk vele factoren die hier een ne-

gatief effect op hebben, zoals stress, een 

slecht dag- en nachtritme, te weinig 

slaap, roken, te weinig antioxidanten, 

een ongezonde voeding met veel sui-

kers, witte bloem, cafeïne en alcohol, 

een tekort aan eiwitten (vooral bij vege-

tarisch en veganistisch of een tekort aan 

vitamine en mineralen. 

Het voorstofje van dopamine is tyrosine. 

Dit is een aminozuur (eiwit). Het amino-

zuur komt veel voor in alles wat eiwit-

ten bevat zoals dierlijke eiwitten: vlees, 

vis, ei en melkproducten, maar ook 

plantaardige eiwitten: noten, zaden en 

peulvruchten. Eet hier voldoende van 

en daarnaast ook veel groenten (400 

gram) en fruit (twee stuks) om genoeg 

antioxidanten binnen te krijgen.  

Dopamine oxideert namelijk gemakke-

lijk, oftewel verdwijnt snel. De oxidatie 

wordt door antioxidanten, die in groen-

ten en fruit zitten en bijvoorbeeld in  

VOEDING

TEKST IRENE LELIEVELD



vitamine C tabletten, tegengehouden. 

Bananen, amandelen en avocado’s be-

vatten ook tyrosine. Zet deze elke dag 

op je menu. 

 

Verslavingen 
Vaak maken mensen op een verkeerde 

manier dopamine aan. Een voorbeeld 

is verslavingsgedrag. Dat kan met kof-

fie, alcohol en roken, maar ook door 

lekkere dingen te eten en te drinken 

of… veel en te fanatiek te fietsen. Door 

ergens verslaafd aan te zijn, is juist de 

aanmaak van die dopamine zo fijn. Dit 

is uiteraard niet de bedoeling. Hier-

door zul je verkeerd gedrag gaan ont-

wikkelen, omdat je verslaafd raakt aan 

het gevoel wat dopamine geeft. Uitein-

delijk kan dit tot uitputting of erger lei-

den, omdat er teveel stresshormonen 

aangemaakt worden, zoals cortisol en 

adrenaline.  

 

Bovendien is de opleving door dopamine 

maar kort. Het gevoel wat je daarna hebt, 

is vreselijk en je wilt het weer; dat is 

waarom het verslavend werkt. Wanneer 

je in balans bent, zonder verslaving, voel 

je je lekker, omdat je op een natuurlijke 

manier dopamine aanmaakt. Het komt 

ook voor dat mensen dit niet van nature 

aanmaken door tekorten en vervallen 

hierdoor in verslavingen. 

 

Hoe herken je een dopaminetekort? 
Als je een of meerdere van de volgende 

punten herkent, is het goed mogelijk 

dat je te weinig dopamine aanmaakt. 

(let op: deze opsomming past ook bij 

een cortisoltekort) 

• Opstaan in de ochtend is moeilijk 

• Om de dag te starten, heb je produc-

ten nodig die opwekkend werken 

zoals koffie, brood, chocolade 

• Je merkt dat je minder zin hebt om te 

gaan fietsen of je gaat juist tot het  

uiterste 

• Je staat in een robotmodus en doet 

wat je moet doen, maar veel inspira-

tie of creativiteit ervaar je niet meer 

op andere vlakken 

• Je bent onrustig en slaapt niet lekker 

• Je bent afstandelijk naar je omgeving 

en ervaart weinig seksuele gevoelens 

• Je hebt moeite met concentratie 

• Je voelt je vaak geestelijk moe en  

verdrietig 

• Je vindt het moeilijk om beslissingen 

te nemen 

 

Wat te doen? 
Fietsen, op een niet te intensieve wijze, 

in de buitenlucht stimuleert op een na-

tuurlijke wijze de dopamine.  

Meer lezen? 

Over de verschillende soor-

ten hormonen en hun wer-

king valt nog veel meer te 

vertellen. Zoals het hormoon 

serotonine, net zo’n blijma-

ker als dopamine.  

Zie FIETSSPORT.NL/ 

HORMONEN 
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Verder is het belangrijk dat je voeding 

genoeg tyrosine en voedingsstoffen be-

vatten, want van tyrosine moet het li-

chaam zelf dopamine maken. Bij een 

tekort aan foliumzuur, calcium, B-vita-

mine, vitamine C en ijzer, kan het li-

chaam de omzettingen niet maken 

vanuit voeding.  Om genoeg voedings-

stoffen binnen te krijgen, moet je ge-

zond en gevarieerd eten. Ook je darm-

werking is belangrijk. Wanneer je 

darmproblemen hebt, zoals vaak buik-

pijn, slechte ontlasting, winderigheid of 

een opgeblazen gevoel in je buik, dan 

heb je kans dat je spijsvertering zwak is 

en de vertering/opname ook zwak is. 

Eet daarom dagelijks 400 gram groen-

ten en twee stuks fruit, vermijd koffie, 

zwarte thee, chocolade, alcohol, slaap 

voldoende (minimaal zeven uur), scha-

kel op tijd af voor het slapen gaan (geen 

blauw licht) en eet elke dag noten en 

peulvruchten voor voldoende eiwitten 

voor de aanmaak van tyrosine. •

‘Om genoeg voedingsstoffen  
binnen te krijgen, moet je  
gezond en gevarieerd eten’
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Net een half jaar ge-
opend en toen kwam 
corona… Voor de uit-
baters van Bike and 
Eat, een combinatie 
van lunchroom en 
mountainbikeverhuur 
in Loenen, was het 
geen reden om bij de 
pakken neer te zitten. 
“We zijn maar één dag 
gesloten geweest voor 
het inrichten van een 
aanlooproute en over 
te schakelen op de af-
haalmodus”.
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FIETSSPOT

Bike  
and Eat

TEKST WILMA VORSELMAN     

BEELD ROBIN BRITSTRA



‘We bevinden ons 
op een populaire 
route richting de 
heidevelden van 
de Loenermark en 
de kuitenbijters 
op de Posbank’

Het geeft de mentaliteit weer van deze 

twee jonge ondernemers, Barney Klin-

genberg en Daphne den Hartog. Vorig 

jaar gingen ze op zoek naar een locatie 

buiten de Randstad om een fietsver-

huurbedrijf op te starten. “We woonden 

onder de rook van Rotterdam, Baren-

drecht, en hadden genoeg van de files, 

criminaliteit en de drukte. Daarnaast 

zijn de huizen daar voor ons als starters 

onbetaalbaar geworden. We wilden 

eigen baas zijn, met meer rust en 

ruimte om ons heen. Zo kwamen we al 

snel op de Veluwe uit. Vervolgens zijn 

we gaan kijken in welk dorp we de 

meeste kansen zagen liggen.” De voor-

zieningen verschillen sterk per dorp op 

de Veluwe. In het ene dorp heb je alles 

bij de hand, in het andere verdwijnt 

door de vergrijzing de een na de andere 

voorziening. In Loenen was nog nauwe-

lijks fietsverhuur, tenminste niet van 

mountainbikes, terwijl er wel veel aan-

bod voor toeristen, zoals vakantiewo-

ningen en campings, in de directe 

omgeving is. Plus, de mountainbike-

routes liggen er om de hoek. 

Van opening naar omschakeling 
Met de locatie in Loenen, een voorma-

lige kringloopwinkel, aan een relatief 

drukke weg middenin het dorp, kwam al 

snel het idee in beeld om de fietsver-

huur te combineren met een lunchroom. 

In de kelder staan nu dertig Cube moun-

tainbikes, waaronder negen e-mtb’s,  

opgesteld met een aangrenzende ruimte 

voor onderhoud en reparatie. Op de be-

gane grond is een knusse lunchroom  

ingericht met een klein terras aan de 

voorzijde van het pand. Na een volledige 

opknapbeurt van het lunchroomge-

deelte konden ze een jaar geleden de 

deuren openen van hun eigen zaak.  
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Bike and Eat 

Eerbeekseweg 12a 

7371 CG Loenen 

BIKEANDEAT.NL 

 

Meer leuke fietsspots  

ontdekken? Zie  

FIETSSPORT.NL/FIETSSPOT 

 

Ken jij een leuke fietsspot?  

Tip ons!  

REDACTIE@FIETSSPORT.NL 

 

 

Maar ruim een half jaar later, met het 

fietsseizoen net op gang, kon de deur 

weer dicht vanwege de coronacrisis. 

Voor het kersverse ondernemersstel 

geen reden om bij de pakken neer te 

gaan zitten. Daphne: “We zijn één dag 

gesloten geweest om een aanlooproute 

in te richten en over te schakelen op de 

afhaalmodus, maar een vetpot was de 

eerste maand niet. De tweede maand in 

de coronacrisis speelden we quitte, in-

middels gaat het weer beter. Vooral wiel-

renners weten onze lunchroom goed te 

vinden. We bevinden ons op een popu-

laire route richting de heidevelden van 

de Loenermark en de kuitenbijters op de 

Posbank. We bieden goede koffie en 

thee met diverse soorten gebak of een 

vers belegd broodje en je kan je bidon 

laten bijvullen met energiedrank.” 

 

Biken en eten 

Barney en Daphne houden er een duide-

lijke taakverdeling op na. De mountain-

bikeverhuur is Barney’s afdeling, in de 

lunchroom is Daphne de baas. Barney: 

“De combinatie van lunchroom en fiets-

verhuur werkt heel goed. In de vroege 

ochtend komen de klanten hun bike  

ophalen en help ik ze op weg.  

Later in de ochtend wordt het in het 

lunchgedeelte drukker en kan ik 

Daphne daarbij ondersteunen. In de na-

middag vang ik de terugkerende moun-

tainbikers weer op en als ze trek 

hebben, kunnen ze ook nog wat eten. 

We merken dat dat laatste echt een 

meerwaarde heeft, omdat bij de meeste 

fietsverhuurbedrijven geen horecavoor-

ziening aanwezig is.” 

 

Als fervent mountainbiker sleutelt Bar-

ney al jaren aan zijn eigen mountainbi-

kes. Dat komt hem nu goed van pas, 

want het onderhoud aan de huurfietsen 

hoeft hij niet uit te besteden, dat doet hij 

zo veel mogelijk zelf. “Na elke huurbeurt 

zorg ik dat de ketting weer schoon en ge-

smeerd is, het lekker schakelt en de ban-

den de juiste spanning houden.” 

 

Nieuwe plannen 

Het naastgelegen pand van de bloemist 

komt waarschijnlijk vrij. Als Barney en 

Daphne deze ruimte er bij kunnen 

huren, komt daarmee hun plan voor een 

brood- en banketbalie in een stroomver-

snelling. “En met een groter terras voor 

de deur zijn we veel beter zichtbaar,” 

 besluit een enthousiaste Daphne.• 
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ADVERTENTIES

Alles voor de fietser
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COLUMN

Lantaarnpaal 
ijn kijk op motorrijders was niet zo 

gunstig. Bijvoorbeeld als ze je 

rakelings passeren met een non-

chalant uitgestrekt been. Of uitslo-

vend slalommen. Die voet uitste-

ken, begreep ik later, is vaak een groet of dankjewel. 

Met de voet om beide handen aan het stuur te houden. 

Dat slalommen kan zijn om de zijkant van de (ronde) 

banden schoon en warm te rijden, zodat ze meer grip 

hebben in de bochten. Ai. Deze kennis geeft me een an-

der beeld over motorrijders. En daardoor gedraag ik me 

ook anders, meer welwillend. 

 

Veel automobilisten weten niet hoe een groep race-

fietsers functioneert in het verkeer. Bijvoorbeeld dat 

zij minder wendbaar is en traag in het afremmen. Of 

het voor velen irritante roepen van racefietsers: dat 

dat meestal niet bedoeld is voor andere weggebrui-

kers, maar om elkaar te coachen. Of dat fietsers niet 

strak aan de kant rijden bij hoge snelheid of slechte 

zijkanten van een weg. 

 

Automobilisten weten vaak ook niet wat voor rijgedrag 

het leven van een groep fietsers moeilijk maakt. Bij-

voorbeeld snel naar een kruising toe rijden of uit een 

uitrit komen. Zodat je als fietser gaat twijfelen of de 

autorijder op tijd op de rem trapt. 

 

Het zou handig zijn als automobilisten dat soort za-

ken zouden weten over groepen racefietsers. Dan 

zouden ze meer begrip hebben en ook anders han-

delen. Maar dat weten ze dus (nog) niet. Hoe ga je 

daar als racefietser mee om? Wat kun JIJ doen? 

Trek opvallende kleding aan. Zoek oogcontact. Geef aan 

dat je de automobilist gezien hebt. Bijvoorbeeld als laat-

ste van een groep als een auto erachter rijdt. Geef aan 

dat je hem inseint wanneer hij veilig kan inhalen.  

Verleid tot vriendelijkheid. Ga je misschien iets te krap 

voorlangs, steek een handje op. Je zal zien dat in de 

milliseconde dat een reactie op de situatie wordt be-

paald, die eerder vriendelijk uitvalt dan agressief. 

Weet dat warm weer korte lontjes geeft, ook bij jezelf.  

Wees geen ‘lantarenpaal’ bij tegenliggers. Ga niet te 

vroeg aan de kant. Laat zien dat je er bent. Merk je 

een reactie bij de automobilist (hij gaat bijvoorbeeld 

iets naar rechts of iets langzamer), dan ga je ook naar 

rechts. Op deze manier zijn wij niet alleen weggebrui-

kers, maar ook medeweggebruikers.  

 

Meer lezen over hoe je moet omgaan met  

medeweggebruikers? 

FIETSSPORT.Nl/ACTUEEL 

Reageren? redactie@fietssport.nl

Theo Heuzen is amateur wielrenner/schaatser,  
organisatieadviseur en auteur van SlimmerFietsen.

“Verleid tot  
vriendelijkheid”



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

Kalender september - november 2020
(onder voorbehoud)
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VAN DIJKEN TOT HEUVELS 
Of je nou rustig met je vrienden hoogtemeters wilt maken in Limburg of wilt genieten 

van een prachtige rit door de polder. Van de Friese dijken bedwingen tot uitkijken naar 

dat welverdiende biertje. En van rustig peddelen en bijkletsen tussen de molens tot in 

een gecontroleerde groep met strak tempo naar de tussenstop knallen. Nederland barst 

van de prachtige toertochten. En op Fietssport vind je het grootste aanbod van Neder-

land. FIETSSPORT.NL/TOERTOCHTEN 

 

We mogen weer:  
ontdek de mooiste  



FIETSSPORT KALENDER 2020  •   81

 toertochten

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

GOED VERZEKERD TIJDENS JE TOCHT 
Een goede voorbereiding is het halve werk. Toch kan er tijdens een toertocht 

iets gebeuren, een ongeluk zit in een klein hoekje. Gelukkig zijn jouw fiets en 

persoonlijke eigendommen met Fietssport PLUS goed verzekerd. Bekijk de 

voorwaarden op FIETSSPORT.NL/VERZEKERING 

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 

SNEL VAN START 
Geen papieren formulieren invullen of afkoelen in een lange wachtrij. Met 

Fietssport PLUS kun je snel van start bij toertochten. Tik Fietssport.nl in op 

jouw mobiel, laat je persoonlijke barcode scannen bij de inschrijftafel en geniet 

van je rit. FIETSSPORT.NL/SCANGO
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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.
























