
Winter
Buiten of binnen,  
blijf jij actief 
op de fiets?

Training Fietsspot
Lange duurritten in de winter: 
zinvol of nutteloos? blz. 72

Brood, biken en bed bij BBB Leo 
in het Zeeuwse Renesse, blz. 74 

NR 4 -DECEMBER 2020 
JAARGANG 65  - €6,95 
FIETSSPORT.NL

MAGAZINE





FIETSSPORT MAGAZINE   •   3

VAN DE REDACTIE

e laatste editie van dit bijzondere jaar 

gaan we het winterseizoen in. Zullen we 

al die nieuwe gezichten die we dit voor-

jaar op de weg en in het bos tegenkwa-

men ook blijven zien als het kouder en natter wordt? 

Met de juiste kleding kom je een heel eind, mits je je 

dat natuurlijk kunt veroorloven als je dit jaar ook al een 

racefiets of mountainbike hebt gekocht.  

Om in conditie te blijven kun je ook binnen gaan fiet-

sen, in de sportschool of thuis op een indoortrainer, óf 

overstappen op andere sporten als schaatsen, hardlo-

pen, zwemmen of fitness. Onze schrijvende fysiothe-

rapeut Daan Sindelka zet voor je uiteen waarop je 

moet letten om te voorkomen dat je volgend voorjaar 

met een blessure het nieuwe fietsseizoen in gaat. 

 

Fiets je deze periode zoveel mogelijk door in de buiten-

lucht met lange duurtrainingen? Lees dan het interview 

met trainer Martin Lukasse, die de zin en onzin van 

lange duurritten voor je uiteenzet. De zelfsleutelaars 

grijpen deze donkere maanden aan om de fiets eens 

goed onder handen te nemen of op te pimpen met 

nieuwe onderdelen. Wat dacht je van zelf je race-

fiets bouwen? Wij ontvingen een foto in de mailbox 

van Brabander Peter Langenhuizen met wel een heel 

bijzonder exemplaar; een raceframe van zijn eik uit 

de achtertuin. Dat leverde een prachtig verhaal op. 

 

Nieuwe routes ontdekken doen we dit jaar vooral in 

eigen land.  Voor deze editie kozen we voor de pro-

vincie Flevoland met een weidse wielerroute en de 

verrassend veelzijdige vernieuwde MTB-routes bij 

Almere. Maar toch, toen het reizen weer even kon, 

glipte onze kersverse aanwinst bij de redactie,  

Ard Krikke, de grens over naar een mountainbike-

walhalla in de Noord-Duitse Harz. Hij kwam met een 

grote grijns op zijn gezicht terug.  

 

Dus, ga er maar eens lekker voor zitten, lees zijn  

belevenissen en de overige 70 pagina’s die we voor 

jou op papier hebben vastgelegd. Veel leesplezier 

en tot volgend jaar! 

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

Winter 

Volg Fietssport

“Nieuwe routes ontdekken doen  
we dit jaar vooral in eigen land”





Met grote trappen door Flevoland.

Routes12
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Berg je je fiets op en stel je de indoortrainer op of ga je door, 
weer of geen weer? Met de milde winters van de afgelopen 
jaren kan het maar zo zijn dat je winterstop van korte duur is. 
Lekker blijven fietsen zolang het kan! 
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In elke editie nieuws, 
weetjes en gadgets.

BOEK  Magische beklimmingen 
Het bedwingen van een col is de aller-

mooiste dat je als wielertoerist kan 

meemaken. Van de ontelbare cols die er 

in wielerwedstrijden worden beklom-

men zijn de dertig meest aansprekende 

gebundeld in een prachtig salontafel-

boek. De auteur Frederik Backelandt is 

zelf een fanatiek fietser die verslingerd 

is aan fietsen in de bergen. Samen met 

boezemvriend en topfotograaf David 

Stockman realiseerde hij dit bergen-

boek. Geniet van de Tourmalet, de Stel-

vio en de Galibier zoals je ze nog nooit 

eerder zag. Als je ze al hebt beklommen 

is het boek een prachtig naslagwerk, 

als je van plan ben dat nog te doen, is 

het op voorhand genieten van het 

moois dat je onderweg te wachten 

staat.  Het kost € 39,99 en is te  

verkrijgen via LANNOO.BE

WINACTIE  Irma wint een gravelbike! 
Weet je het nog? Bij een bezoek aan onze Fietssport-stand op de Bike  

MOTION-beurs kon je meedingen aan onze actie waarin je een Giant race-

fiets, mountainbike of gravelbike kon winnen. Irma Onland uit Markelo is 

de gelukkige winnares geworden en mocht haar keuze maken. Het werd 

een gravelbike, de onlangs gelanceerde, vrouwspecifieke variant, de Liv 

Devote. Bij Giant-Store Van Hest in Apeldoorn kreeg ze onlangs de splin-

ternieuwe fiets uitgereikt van Jan Weevers, eventmananger bij Giant  

Benelux. Gefeliciteerd Irma! 

GOEDE DOEL  Live toertocht 
De tiende editie van de Zuiderzee Klassieker, het jaarlijkse fietsevenement 

van de Maag Lever Darm Stichting (MLDS), heeft tot nu toe 101.786 euro op-

geleverd. De MLDS organiseerde haar jaarlijkse fondsenwervende activiteit, 

de Zuiderzee Klassieker, voor de eerste keer in de vorm van een livestream 

vanwege de verscherpte coronamaatregelen. Het enthousiasme, plezier en 

de betrokkenheid van de voorgaande jaren waren er niet minder om.  Fiet-

sers, supporters en sponsoren stonden de hele dag in verbinding met elkaar 

via een radio-uitzending die live werd uitgezonden. De ruim 500 deelnemers 

startten vanuit huis voor een zelfgekozen route, maar fietsten wél de afstan-

den van de Zuiderzee Klassieker: 50, 80, 120 of 180 km.  

ZUIDERZEEKLASSIEKER.NL
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BOEK  De MTB-skills bijbel 
Bike Skills is een boek over mountain-

bike rijtechniek van Michel Romen, dat 

voor het eerst verscheen in 2011. Het is 

inmiddels bekend bij veel mountainbi-

kers in Nederland en België, wordt ge-

bruikt door verschillende 

MTB-instructeurs en is aanbevolen  

literatuur voor diverse instructeursop-

leidingen. Onlangs is de vierde uitgave 

van het boek verschenen, die volledig is 

geactualiseerd en uitgebreid met 

nieuwe inzichten, tips & tricks. Met 

meer dan 600 (!) foto’s en afbeeldingen 

is de nieuwe editie echt een plaatje. 

Praktisch alle hoofdstukken zijn op de 

schop gegaan, om de technieken en on-

derwerpen nóg duidelijker uit te leggen 

en in beeld te brengen. In totaal telt het 

boek nu 192 pagina’s. Voor € 25,95 te  

bestellen bij BIKESKILLS.NLPOSTVAK IN  Goedemiddag redactie 
en alle lezers van Fietssport, 

Dit is geen zielig verhaal. Na 44 jaar is er een 

einde gekomen aan mijn favoriete sport. Vorig jaar brak ik mijn heup bij 

een ongeval met de fiets. Op 22 januari 2020 heb ik een trombosebeen 

gehad en een dubbele longembolie. Dat ten gevolge van bovengenoemde 

val. 5 augustus heb ik weer een fietsongeluk gehad en daarbij brak ik een 

nek- en borstwervel. Nu moet ik van de chirurg stoppen met mijn geliefde 

sport, want als ik doorga, dan zou het zo maar kunnen dat het de volgende 

keer einde verhaal is. Hierbij wil ik het bestuur en alle leden van de Rail-

ridders bedanken dat ik 40 jaar lid heb mogen zijn en een mooie tijd heb 

gehad bij jullie. Verder wens ik de mensen die bij de NTFU zijn aangesloten 

vele fijne en gezonde kilometers toe tot in lengte van jaren. En laat je zien 

aan medeweggebruikers, steek je hand uit als je van richting verandert, en 

Laat je horen als je andere weggebruikers wil inhalen. Een ieder koopt een 

racefiets van meer dan 1000 euro, maar een bel… helaas dat kan er net niet 

vanaf. Jammer is dat. Bort Koelewijn uit Bunschoten-Spakenburg 

GADGET  Bijnamenbidon 
Heeft iedereen binnen jouw club of fietsgroepje ook een bijnaam? Zoals de 

wegkapitein, klimgeit, superknecht, stoemper of het strijkijzer? Bij Trivio vin-

den ze het hoog tijd dat deze pedaalridders de eer krijgen die ze verdienen. 

Of juist een titel, zodat ze met beide benen op hun pedalen blijven staan. 

Vooral handig voor die ene fietsmaat die juist zijn eigen rol nog niet zo goed 

kent. Dankzij de ludieke bidons van Trivio kan iedereen in jouw team zijn bij-

naam laten vereenzelvigen op een bidon. Trivio brengt zeven bidons op de 

markt met leuke bijnamen. Leuk om te geven voor de feestdagen! Voor 3,99 

euro per stuk kun je deze bestellen op TRIVIO.COM
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Bij onze afgelopen NTFU-ledenvergadering is de voorzitter  

afgetreden. Zijn tijd zat erop. Eens in de zoveel tijd komt er een 

nieuwe, omdat de spelregels dit voorschrijven. Aan Rikus heeft  

de NTFU veel te danken. Wij mochten inderdaad Rikus zeggen,  

in Dwingeloo (gemeente Westerveld) is het burgemeester Jager. 

 

Rikus was één van ons. Geen sportieve fietser, maar ‘een fietser van 

netwerk naar netwerk’, zoals hij altijd zei. Een man met charisma, 

loyaal en zeer toegankelijk voor iedereen. Op mijn vraag hoe je als 

bestuurder het beste je rol kon uitoefenen, zei hij: “Ach Arjan, soms 

moet je een beetje lief zijn en soms een beetje kwaad.” Wat een  

uitspraak hè, voor iemand die onder andere acht jaar in de Tweede 

kamer zat en vele prominente, bestuurlijke rollen bekleedde. 

  

Een aparte vogel eigenlijk die Rikus. Als je kwaad wil, zou je kun-

nen denken: ‘Weer zo’n bestuurder die op het pluche wil zitten.’ 

Want als ras-bestuurder heeft hij inmiddels wat bestuurdersrollen 

vervuld. Maar toen de burgemeester mij na zijn laatste bestuurs -

vergadering op de terugweg naar Drenthe belde en vertelde dat hij 

het jammer vond dat hij het NTFU-team moest verlaten, was het  

mij in elk geval duidelijk dat het hem nooit om het pluche ging. 

 

Rikus wilde zich verdienstelijk maken. Samen met anderen. Wel 

vanuit een centrale positie, in de regie, maar in het midden van de 

groep. Hij heeft de NTFU verder geholpen in de ontwikkeling naar 

een professionele organisatie. Hij deed dat op zijn manier. Soms  

afstandelijk en soms zeer betrokken, met oog voor goed en kwaad, 

met gevoel voor humor en met behoud van zijn rol als de leider.  

 

U kent Rikus (waarschijnlijk) niet persoonlijk, maar neem van mij 

aan dat hij als voorzitter nadrukkelijk zijn stempel heeft gezet. 

Neem van mij aan dat hij een belangrijke rol heeft vervuld. En dat 

hij goed was. Terecht dat zijn medebestuurders hem voordroegen 

als erelid. Uiteraard waren de afgevaardigden het daarmee  

helemaal eens. Bedankt Rikus! 

 

Arjan de Vries, directeur NTFU

COLUMN

Rikus

ACTIE   FuturumShop doet ondershirts  
cadeau aan jeugdleden 
Dankzij NTFU-partner FuturumShop fietst de jeugd van wieler-

vereniging Tour de Force en maar liefst zestien andere NTFU-

verenigingen het hele jaar lekker door. De online specialist 

FuturumShop stelde maar liefst 1.000 FUTURUM ondershirts 

gratis beschikbaar voor de jeugd. Wie de jeugd heeft, heeft de 

toekomst weten ook de NTFU-clubs met een jeugdafdeling.

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

Hartstikke leuk, maar in het begin best lastig. Heb je moeite 

met balans, bochten, steile afdalingen of obstakels? Dan zijn 

onze Start2Bike-trainingen iets voor jou! Onder leiding van een 

ervaren trainer leer je in vier trainingen de technieken van het 

mountainbiken of wielrennen, zodat jij met meer plezier op pad 

kunt. Wil je op je eigen niveau kennis maken met de leukste 

sport, routes ontdekken en nieuwe fietsvriendschappen op-

doen? Schrijf je dan snel in! Start2Bike gaat in het weekend van 

3 april op tientallen locaties van start. START2BIKE.NL
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Op Fietssport.nl vind 
je een schat aan routes 
die je gratis kunt 
downloaden. In een 
serie brengen we bij-
zondere routes aan het 
voetlicht. Deze afleve-
ring: Met Grote Trap-
pen door de Oost -
vaardersplassen van 
Toerclub Flevoland.

Veelzijdig  
Flevoland

FIETSSPORT MAGAZINE   •   13

ROUTES

TEKST / BEELD  
BRAM DE VRIND / DE FIETSJOURNALIST



Wolkenpartijen hangen als reusachtige 

suikerspinnen in de lucht. We slinge-

ren tussen moerassen met sissend riet 

en waterpartijen die het zonlicht als 

een spiegel weerkaatsen. De tegenwind 

lijkt door de beschutting van het groen 

geen vat op ons te krijgen. Tom Sloet-

jes van Toerclub Flevoland wijst naar 

het grasland: “Kijk, daar grazen de  

konikpaarden.” 

 

Veelzijdige provincie 
Bij fietsen in Flevoland denk je mis-

schien aan dijken, polders en windmo-

lens. Maar de jongste provincie van 

Nederland heeft veel meer te bieden, 

zo blijkt al aan het begin van de route 

Met Grote Trappen door de Oostvaar-

dersplassen die we op Fietssport.nl 

hebben gedownload. De route is 95 km 

lang, een prima afstand voor in de 

winter. Al is deze het mooist in het 

voorjaar en de zomer. Bijzonder aan 

het profiel: het grootste deel ligt op 

vier tot zes meter onder zeeniveau. 

Het parcours is uitgetekend door Toer-

club Flevoland-lid Wil Dennissen. 

Doel: de veelzijdigheid van de provin-

cie laten zien. “Je zult verrast zijn door 

de hoeveelheid bossen, moerassen en 

vergezichten. De ruimte is bovendien 

ongekend. Je kunt hier bijna de hele 

dag fietsen zonder een verkeerslicht 

tegen te komen”, zei de routebouwer 

voor onze komst over de telefoon. 

De route loopt vanuit Lelystad langs de 

Oostvaardersplassen, het bekende na-

tuurgebied met zijn grote grazers. Ten 

oosten van Almere volgen het nieuwe 

natuurgebied de Grote Trap en het Hor-

sterwold, één van de grootste aaneen-

gesloten loofbossen van Nederland. 

Dan volgt een fase over de Knardijk, in 

de jaren ’50 aangelegd voor het droog-

leggen van de polders. De laatste kilo-

meters zijn weer beschut, door de bos-

sen van het Hollandse Hout. 

‘Je zult verrast zijn door de  
hoeveelheid bossen, moerassen  
en vergezichten’
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Via een karrenspoor 
‘Het snelverkeer raast voorbij, de voet-

gangers steken over, het water stroomt 

onderdoor, de pomp regelt de stro-

men’. Dit gedicht lezen we op de muur 

van Gemaal Wortman als we Lelystad 

uitfietsen. Het gemaal is gelegen in het 

oudste stukje van de Flevopolder. Het 

naastgelegen eiland ‘Perceel P’ vorm-

de het beginpunt van de omdijking in 

1950. De arbeiders die op het eiland 

woonden, leefden de eerste jaren ge-

ïsoleerd. Voor de boodschappen moes-

ten ze met de boot naar Harderwijk.  

 

Na het voltooien van de Knardijk in 

1956 konden ze het ‘oude land’ via een 

karrenspoor bereiken. De Flevopolder 

is in twee fases drooggelegd. In 1957 

werd de polder Oostelijk Flevoland, 

met hulp van Gemaal Wortman, vol-

tooid. Het aangrenzende Zuidelijk Fle-

voland volgde in 1968. Het grootste 

kunstmatige eiland ter wereld was 

daarmee werkelijkheid. 

 

Kop over kop 
Tom Sloetjes die vandaag met ons 

meefietst, is als geboren en getogen 

Lelystedeling trots op zijn provincie. 

“Je hebt hier nog echt de ruimte, maar 

het is allang niet meer leeg. De steden 

worden langzaam volwassen en de 

bossen worden echt bossen. Nee, ik 

wil hier niet meer weg”, zegt hij terwijl 

we langs het Markermeer fietsen.   

Het is een frisse herfstochtend, de zon 

kruipt richting de wolken. Volgens de 

voorspellingen zullen we het niet 

droog houden vandaag.  

We draaien de Knardijk op met zijn ka-

rakteristieke klinkers. Het is moeilijk 

voor te stellen dat deze dijk vroeger de 

enige verbinding met het oude land 

was. 

Dan dalen we af naar de Oostvaarders-

plassen. Het gladde asfalt van de 

Praamweg kronkelt dwars door het 

moerasland met zijn waterpartijen.  

Dit is een heerlijke weg om kop over 

kop te rijden. We stoppen bij de Grote 

Praambult voor een panoramisch uit-

zicht over het natuurgebied achter de 

spoorlijn Almere-Lelystad. De graslan-

den, rietvlaktes en bossen reiken tot 

aan de horizon, met als blikvanger een 

kudde van honderden konikpaarden. 

“En dan te bedenken dat dit natuurge-

bied ooit als industrieterrein bedoeld 

was!”, zegt Tom. 

Koffiestop 

Dubbel-Op De Kemphaan, Kemphaanpad 8, Almere 

DUBBEL-OP.NL 



Skyline van Amsterdam 
Trappend over het fietspad door het 

Oostvaardersbos zien we een zwerm 

zwanen opstijgen en horen het sissen 

van riet. Een regenbui maakt zijn op-

wachting aan de zwarte hemel. We 

fietsen al bijna dertig kilometer tegen 

de wind in, maar hebben behoorlijk 

beschut gereden. Goed werk van de 

routebouwer! 

 

Op de dijk langs het Markermeer moe-

ten we er dan toch aan geloven. De 

westenwind beukt op kop en blaast de 

regen onze kant op. De witte bootjes 

op het water contrasteren met de zwar-

te hemel. Aan de horizon Strekt de 

skyline van Amsterdam zich uit. Een 

typisch Hollands plaatje. 

 

We worden verlost van de regen tij-

dens de koffiestop bij Kip & Ei restau-

rant Dubbel-Op in Almere. Zoals de 

naam al verklapt, draait het in dit res-

taurant om onze kakelende vrienden. 

Dat merk je aan het interieur en de 

menukaart. De goudgele pannenkoe-

ken en het kakelverse kasteelbrood 

smaken heerlijk. Als de regenbui is 

overgetrokken, gaan we er met volle 

moed weer tegenaan. 

 

Dit nieuwe land 
We fietsen een stukje over de Vogelweg 

die twintig kilometer kaarsrecht rich-

ting Dronten loopt. We hebben uitzicht 

op eindeloze weilanden die zijn beplant 

met talloze windmolens. Dit is Flevo-

land zoals we het kennen. 

Maar dan worden we weer verrast als 

we een fietspad opdraaien dat licht 

glooiend tussen weilanden met her-

eford-koeien kronkelt. Het gaat om de 

acht kilometer lange route De Grote 

Trap, over een nieuwe natuurstrook tus-

sen Almere en Zeewolde. “Het was ooit 

de bedoeling dat hier een brede auto-

weg zou komen, maar de plannen zijn 

veranderd en vorig jaar is dit fietspad 

geopend”, zegt Tom. Zo blijkt nog eens: 

dit nieuwe land is nog lang niet af. 

 

Even later rijden we beschut tussen 

de populieren, varens, slingerplanten 

in het Horsterwold, met 3700 hectare 

één van de grootste aaneengesloten 

loofbossen van Nederland. Dan draai-

en we richting de inktzwarte lucht en 

witte windmolens voor een fase door 

de polders. Kiekendieven cirkelen 

door de lucht. De roofvogels, ook af-

gebeeld op het clubtenue van Toer-

club Flevoland, zijn het symbool van 

de provincie.  

 

Rust en ruimte 
Via de Knardijk zetten we koers rich-

ting Lelystad. Tom waarschuwt:  
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Met Grote Trappen  

door de Oostvaardersplassen 

95 km, 130 hm 

Start: Clubgebouw TC Flevoland 

Bijzonder: laat je Flevoland in al zijn 

veelzijdigheid zien.  

 

NB: de smalle fietspaden op de route 

zijn minder geschikt voor groepen. 

FIETSSPORT.NL/GROTETRAP 
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‘Jullie gaan nu kennismaken met 
de Flevolandse ‘Muur van Woei’

“We krijgen nu tien kilometer wind 

tegen. Jullie gaan kennismaken met 

de Flevolandse ‘Muur van Woei’.”  

We gaan onderin de beugels tussen 

de grazende schapen en de wind -

molens die met hun koppen naar de 

wind wijzen. Een felle bui schampt 

ons terwijl we de polder kop over 

kop doorkruisen.  

 

Eenmaal in het Hollandse Hout belan-

den we weer op een bosrijk fietspad. 

We wijken even af van de route, omdat 

Tom een waterpartij wil laten zien. Het 

lijkt alsof de slenk er altijd al heeft ge-

legen, maar schijn bedriegt. “Een paar 

jaar geleden was dit nog bos. Bijzon-

der, hè?”, zegt Tom. Als we Lelystad 

weer in fietsen, begrijpen we waarom 

Tom zo trots is op zijn (fiets)provincie. 

We zijn verrast door de variatie en rust 

van dit nieuwe land. Waar fietspaden 

in veel andere delen van Nederland 

vaak overvol zijn, konden we hier de 

hele dag prima doorfietsen. Dat is ook 

zo op mooie dagen, verzekert Tom ons.  

Ook opvallend: we werden door vrij-

wel alle wandelaars en fietsers vrien-

delijk begroet. Zou het de nieuwe  

Flevolandse volksaard zijn? Hoe dan 

ook: ons beeld van de provincie is 

voorgoed bijgesteld.• 
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WAHOO Kick-start 
Bij de nieuwste versie van de Wahoo KICKR springen het meest in het oog de 

nieuwe AXIS-feet, die ervoor zorgen dat de wielersporter op een realistische 

manier van links naar rechts beweegt en de automatische kalibratie. De 

automatische kalibratie doet automatisch een spindown zodat je nooit meer 

hoeft na te denken over de kalibratie. Wanneer je tijdens je training of race 

het vliegwiel laat uitlopen herkent de KICKR dit en start vanzelf het 

kalibratie proces. Hiermee blijft de KICKR altijd zo nauwkeurig mogelijk en 

rond de 1%. Om de meest realistische indoor smart trainer te maken heeft 

Wahoo Fitness AXIS-feet toegevoegd. Dit zijn drie verschillende soorten 

voetjes die onder de linker- en rechterpoot gemonteerd worden. Met een 

nieuwe poort aan de achterkant is deze KICKR klaar voor de toekomst. 

WAHOOFITNESS.COM 

MERIDA  Complete metamorfose 
De vernieuwde REACTO 5000 heeft een compleet redesign gekregen. De 

vorige generatie stond bekend om zijn goede aerodynamische eigenschap-

pen en verrassende comfort. Deze eigenschappen zijn gecombineerd met 

de laatste innovaties. Iedereen kan genieten van het doordachte overall 

concept met een clean design, verbeterde aerodynamica, geïntegreerde 

kabels en leidingen, ruimte voor banden t/m 30 mm, comfortabele S-

FLEX-zadelpen en een laag gewicht. Grote veranderingen zijn een nieuw 

design van de voorvork die naadloos aansluit op het frame, een nieuw de-

sign van de cockpit met geïntegreerde kabels en een lagere aansluiting 

van de seat-stays aan de zitbuis. Verder zit de voorste Disc Cooler geïnte-

greerd achter de vorkpoot. Bij het achterwiel is hij geïntegreerd in de ach-

terste driehoek en sluiten de 12 mm steekassen nu naadloos weg in het 

frame. MERIDA-BIKES.COM

€2599,-

LEZYNE  Met remlicht 
De Lezyne Strip Drive Pro Alert Rear is 

een geavanceerd LED-achterlicht met 

‘Alert’-technologie. De Wide Angle Op-

tics van Lezyne zorgt voor een verbe-

terde zijdelingse zichtbaarheid tot 

270°-zicht. Daarnaast heeft het LED licht 

een automatische remsensor. De Alert-

technologie detecteert wanneer je ver-

traagt (remt) en zal dan feller schijnen 

als een remlicht. Het gaat in de flitsmo-

dus wanneer je helemaal bent gestopt. 

Hiermee kan je het achterliggende ver-

keer waarschuwen. Zodra je de fietsrit 

weer hervat, schakelt de lamp weer 

terug naar de originele stand. De lamp is 

compact, waterbestendig en geeft maxi-

maal 360 lumen output. Met 11 licht-

standen, waaronder de zeer krachtige 

Daytime Flash-stand, is de Strip Drive 

Pro Alert een achterlicht voor zowel 

overdag als ’s avonds laat. De maximale 

batterijduur is 28 uur. De Strip Drive Pro 

Alert Rear weegt 66 gram. 

O-W-D.COM 

€54,95

SAMENSTELLING: JOHAN VAN OOSTEN
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Sanne is ambassadeur van Komoot. En 

niet voor niets, want zij is precies het type 

fietser dat veel profijt heeft van de bijzon-

dere mogelijkheden die de app biedt. “Ik 

ben iemand die het avontuur opzoekt. 

Die de gebaande, maar vooral de onge-

baande paden verkent. Zo was ik enkele 

maanden geleden in de Alpen, waar ik 

met een gravelbike en bepakking moun-

tainbiketrails heb gefietst. Pittig, maar 

het was te doen.” 

 

Ondergronden 
Sanne gebruikt Komoot inmiddels zo’n 

twee jaar. “Ik ben destijds op een gewone 

wegfiets naar Berlijn gefietst met een an-

dere routeplanner. Toen bleek dat het 

toch wel handig is als je een routeplanner 

hebt die aangeeft welke ondergronden er 

op de route zijn. Dan had ik minder vaak 

op te slechte bospaden gezeten. Komoot 

zorgt daar uitstekend voor. Je kunt de 

route afstemmen op welk type rijder je 

bent. Avontuurlijk over onverharde paden 

of recreatief over verharde wegen, je kunt 

het allemaal instellen.” 

 

Highlights en inspiratie  
Een leuke feature van Komoot is dat op de 

routes ook highlights worden aangeduid 

die door lokale gebruikers in de app zijn 

gezet. “Mensen ter plekke weten beter 

welke locaties de moeite waard zijn.” Het 

geeft Hitipeuw energie, zegt ze. “Datzelfde 

geldt voor de nieuwe Inspiratie-feed. Ik 

deel de mooiste routes die ik heb gereden 

en zet er korte verhalen en beelden bij. Ge-

bruikers kunnen die routes dan ook gaan 

rijden. Je hoeft niet telkens zelf het wiel uit 

te vinden. En de feed werkt overal waar je 

je bevindt. Onlangs in Oostenrijk heb ik 

hem gebruikt om mooie routes rondom 

Salzburg te vinden waar andere gebrui-

kers enthousiast over waren. Zo steekt ie-

dereen elkaar als het ware aan. Bovendien 

kun je in de Inspiratie-feed soorten routes 

selecteren: mountainbikeroutes, verharde 

wegen, noem maar op.” 

 

Enthousiasme verspreiden 
Met het delen van haar avonturen en de 

routes die ze heeft gemaakt op  

Komoot maakt Sanne veel reacties los 

bij haar volgers.“Ze willen meer weten 

over hoe ik de routes ervaren heb, zoals 

laatst in de Alpen. Het leuke is dat zij 

dan op hun beurt weer enthousiast 

worden om ook weer eens de fiets te 

pakken. En dat is leuk om te merken!”  

 

Bekijk de geweldige avonturen van 

Sanne op haar Komoot-profiel  en 

ontgrendel een gratis Regiopakket 

van Komoot door ingelogd de code  

FIETSSPORT20 in te vullen  

op KOMOOT.NL/G

Wat voor type fietser je ook bent, Komoot is de perfecte app om rou-
tes te plannen. Maar Komoot is ook een platform waar gebruikers 
routes kunnen delen met korte verhalen en beelden om zo andere 
fietsers te enthousiasmeren. Sanne Hitipeuw weet daar alles van.

“Mijn enthousiasme maakt iets los”

ADVERTORIAL





Twee dagen voor ik met mijn fiets aan 

de start verschijn, krijg ik een e-mail 

van de organisatie. Het blijkt geen be-

richt te zijn dat Limburgs Mooiste Noord 

dit jaar niet doorgaat, zoals ik ver-

wachtte. Wel heeft de organisatie te 

kampen met weer nieuwe maatregelen 

die hun kwaliteit en flexibiliteit zwaar 

op de proef stellen. Ze moeten zien te 

dealen met nieuwe regels die in Neder-

land én Duitsland van kracht zijn. Men-

sen uit risicogebieden, zo luidt de 

e-mail, mogen de grens niet oversteken 

en krijgen een alternatieve Duitsland-

vrije route. Fijn! Voor mij als midden- 

Nederlander verandert er niks. Nou ja, 

niks? Natuurlijk is een toertocht van-

daag de dag niet meer dezelfde toer-

tocht als die van vorig jaar. Er krioelen 

geen mensen bij de start en de ravitail-

lering is een lopend buffet geworden 

waar éénrichtingsverkeer gepaard gaat 

met de bekende anderhalve meter.  

 

Even aanpikken 
“Wil je je handen uitsteken?’’, vraagt 

een medewerker, gewapend met plan-

tenspuit voor ik langs de bananen en 

krentenbollen mag lopen. Inmiddels is 

de desinfectiespray al zo gewoon dat ik 

er niet naar taal. Alleen de sfeer. Tja. 

Daar moet ik nog aan wennen. Het wie-

lerevenement mag dan tot in elke bocht 

goed georganiseerd en coronaproof zijn, 

de intimiteit en het onbevangen genie-

ten van het sociale aspect is wat karig. 

En laat dat nou net één van de belang-

rijkste ingrediënten zijn van zo’n event, 

weet ook Michel Drijvers, deelnemer van 

Strade Bianche Achterhoek. Bijna weke-

lijks rijdt hij toertochten op zijn moun-

tainbike of gravelfiets. Natuurlijk 

vanwege de mooie routes, maar net zo 

goed voor de gezelligheid. “De derde 

helft vind ik stiekem heel belangrijk’’, 

knipoogt hij. “Lekker met zijn allen een 

hamburgertje eten en een paar biertjes 

drinken. Dat gebeurde afgelopen keer 

nog steeds wel, alleen het spontane is 

niet te vergelijken met voorgaande 

jaren’’, is Michel van mening. “Normaal 

gesproken vliegt iedereen naar de tafel 

voor zijn startbewijs of een drankje. Dat 

kan niet meer. Overal hing dus beweg-

wijzering om alle duizend deelnemers 

De ene na de andere toertocht loopt spaak, verandert in een live-
stream of krijgt een coronaproof-jasje aangemeten. Dat betekent 
een kluif voor de organisatie en een totaal nieuwe beleving voor 
deelnemers. Hoe ervaart de fietser deze aangepaste vormen?

Coronaproof op pad 
TOERTOCHTEN
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TEKST CHRISTINE ROS BEELD CENTRAL EVENTS



de ruimte te geven.’’ Ook moest Michel 

zijn fiets bij zich houden om de ander-

halve meter te waarborgen. “Wat goed 

is hoor, want je ziet al die enthousia-

stelingen al snel de regels vergeten.’’  

Zelf geeft hij meteen toe dat ‘ie er ook 

niet altijd aan denkt. “Als ‘Old Dutch 

Cyclist’ realiseer is me dat ik zelf bin-

nen de risicogroep val, al beangstigt 

dat me niet. Mijn dochters die op stap 

gaan en thuis komen, daar heb ik 

meer schrik van.’’ Even aanpikken bij 

een voorganger schroomt hij daarom 

niet. “Aanpikken? Zeg maar gerust dat 

ik er zo kort mogelijk op ga. Zodra ik 

van kop kom, rijd ik diep in het wiel. 

Dat is nou eenmaal het spelletje. En 

dan ineens denk je, nondeju, corona’’, 

verzucht hij. “Maar ach, dat het iets 

met de sfeer doet is nou eenmaal zo. 

Uiteindelijk is iedereen blij als er ten-

minste nog íets wordt georganiseerd.’’ 

 

Onbezorgd trappen 

De Classico Giro Utrecht kende het-

zelfde straatbeeld: looprichtingen 

voor een goede doorstroom. Honder-

den fietsers, maar geen massastart 

vanwege de verschillende starttijden. 

En ook mondkapjes maken deel uit 

van het wielertenue. Het is dat Johan 

Klaassen had beloofd het bedrijfsteam 

te versterken, anders was hij niet ge-

gaan. “Als het samen fietsen en het 

koffiedrinken wegvalt, wat is dan nog 

de meerwaarde van een toertocht?’’, 

vraagt hij zich hardop af. “Bij een toer-

tocht wil je inhalen, een groepje bij 

zien te houden, mensen ontmoeten.’’ 

Met duizend deelnemers lukt dat nog 

steeds wel, alleen rest de vraag of je 

dat in deze tijd wilt. Johan: “Hoe een 

organisatie het ook opzet, het gaat 

erom of iedereen zich eraan houdt. 

Natuurlijk had ik gezellig in een pelo-

ton kunnen fietsen. Maar stel dat ie-

mand een foto maakt. Dan rijd ik daar 

in mijn bedrijfsshirtje wiel-aan-wiel. 

Dat vind ik geen reclame.’’  

Bij de splitsing is Johan daarom afge-

bogen naar de 75 km. “Minder kilome-

ters, minder mensen. Vanaf dat 

moment had ik gelukkig weer het 

echte toertochtgevoel. Lekker onbe-

zorgd trappen en van de omgeving ge-

nieten.’’ En wat betreft zijn 

winterplannen? “Het zal stiller zijn, 

we zullen minder meters maken. Maar 

ik zou zeggen; laten we het gewoon in 

2021 vrolijk opnieuw proberen.’’ 

 

Digitaal en live 
Onder het credo: ‘niets doen is geen 

optie’ zette de organisatie van de Zui-

derzee Klassieker misschien wel de 

meest moderne manier van een wie-

lervent op. De livestream.  

De toertochtenkalender is 

behoorlijk ontregeld geraakt 

door de coronacrisis. Gaat 

het wel of niet door? Kijk 

voor de meest actuele info 

op FIETSSPORT.NL/TOER-

TOCHTEN
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Vanuit huis reden de renners de af-

stand waar ze zich voor hadden inge-

schreven. Intussen werd het verkeer 

via de mediakanalen op gang ge-

bracht en zo stond iedereen toch met 

elkaar in verbinding. Een unieke edi-

tie dus. Helemaal speciaal was deze 

gebeurtenis voor Frits Meisenbacher. 

Het draaide bij hem namelijk niet al-

leen om het fietsen. Trouwens, fietsen 

is zelfs nog heel nieuw voor hem, ver-

telt hij in de beweegreden voor zijn 

tachtig kilometerrit. “Mijn vrouw reed 

altijd de Zuiderzee Klassieker voordat 

ze in 2017 overleed. Toen ik in de co-

ronatijd mijn schuur uitmestte en 

haar racefiets zag staan, besloot ik 

hem in haar naam op haar fiets te rij-

den.’’ In juli begon Frits met trainen, 

zodat hij op 3 oktober klaargestoomd 

zou zijn voor deze rit. “Haar broer, 

zus en mijn schoonzus deden ook 

mee. We hadden een eigen route, 

maar toch kwamen we onderweg 

mensen tegen die ook deelnamen. Je 

herkende ze aan hun wielershirt. Tij-

dens ons uithijgmomentje in Doorn 

hebben we nog even staan te kletsen 

met een ander groepje. Het is zo leuk 

dat je weet dat je allemaal met het-

zelfde bezig bent, voor hetzelfde 

doel.’’ Het team haalde tweeduizend 

euro op voor de Maag Lever Darm 

Stichting van waaruit de toertocht is 

ontstaan. “Zonder corona was de 

tocht misschien iets emotioneler ge-

weest. Dan had ik waarschijnlijk bij 

de naam van mijn vrouw gestaan die 

tussen de anderen op het wegdek 

stond geschreven. Maar dat zal er vol-

gend jaar wel van komen.’’ Want fiet-

sen, dat blijft Frits doen. • 

‘Hoe een organisatie het ook 
opzet, het gaat erom of  
iedereen zich eraan houdt’
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Wat doe je met het hout van een omgezaagde 
eikenboom uit je achtertuin? Belandt het in de 
open haard of maak je er een fietsframe van? 
Dat laatste deed Peter Langenhuizen uit het 
Brabantse Heesch.

Fiets uit eigen tuin 
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MATERIAAL

"Het idee om zelf een houten racer te 

bouwen speelde al een tijdje door mijn 

hoofd", vertelt Peter. Een idee, dat tot 

wasdom komt tijdens de eerste corona-

golf. "Ik werk als projectleider bij een 

bouwbedrijf en tijdens de middagpauze 

speel ik altijd tafelvoetbal met drie col-

lega's", vervolgt hij. "Je staat dan vrij 

dicht op elkaar en vanwege het risico op 

besmetting leek het ons verstandig om 

de competitie voorlopig te staken. 

Ineens hield ik tussen de middag tijd 

over." Peter besluit om een houten race-

frame te bouwen en hij krijgt toestem-

ming om de machines in de werkplaats 

te gebruiken. "Mijn lunch werkte ik zo 

snel mogelijk naar binnen", lacht hij, 

"die pauze vloog voorbij!" 

 

Puzzelstukjes 
Hoe bouw je een houten frame? Peter 

is bereid om een kijkje in de keuken te 

geven. Uit zijn schuur haalt hij een 

grote plaat Multiplex tevoorschijn, 

waarop een fietsframe is getekend, op 

ware grootte. "Je begint met het maken 

van een mal", zegt hij enthousiast, 

"dat is je basis. Het frame deel je op in 

losse elementen en met behulp van de 

mal bepaal je van elk stukje de afme-

ting en de vorm. In feite is het een drie-

dimensionale legpuzzel", verklaart 

Peter. Hij legt uit hoe je elk afzonder-

lijk stukje overneemt op een dunne 

plank, in Peters geval afkomstig van de 

stam van zijn eigen eikenboom. Vervol-

gens zaag je die stukjes uit. "Al die puz-

zelstukjes leg je op de juiste plek op de 

mal en zo bouw je een eerste laag op. 

Op die eerste laag komen nieuwe stuk-

jes, die uiteindelijk een tweede laag 

vormen. Na de tweede laag volgen een 

derde en een vierde laag. Eenmaal aan 

elkaar gelijmd heb je één helft van het 

frame. Dat proces herhaal je voor de 

andere framehelft”, grijnst hij triom-

fantelijk. Voordat Peter de twee frame-

helften tegen elkaar lijmt, brengt hij 

aan de binnenzijde met behulp van een 

bovenfrees sleuven aan, waar de kabels 

doorheen kunnen. Daarnaast freest hij 

een sleuf in de zitbuis en het balhoofd. 

Die zijn voor de zadelpen en de buis 

van de voorvork.  

TEKST MAARTEN ‘T HOEN   
BEELD CONNIE SINTEUR



 Technische uitdagingen 
Tijdens het bouwproces moet Peter 

een flink aantal technische problemen 

oplossen. Om de lagers van de trapas 

in het frame te kunnen persen, moet er 

dwars door het brackethuis een gat 

worden geboord, waar vervolgens een 

aluminium bus doorheen kan. "Als je 

dat gat schuin boort, staat de trapas 

scheef en klopt je kettinglijn niet. Dat 

luistert heel nauw", zegt hij met een 

serieus gezicht. 

 

Wat ook heel precies komt, is de stand 

van de vorkbuis die door het balhoofd 

loopt. "De geringste afwijking heeft in-

vloed op de hoek die de voorvork 

maakt en daarmee op de rijeigenschap-

pen", verklaart Peter. “De fiets mag niet 

naar links of naar rechts trekken als je 

even met losse handen rijdt."  

Een verhaal apart is de buis voor de 

zadelpen. "Stad en land zocht ik af 

naar een aluminium buis met de juiste 

binnendiameter", zucht Peter. Zie ik 

ineens in de hoek van mijn schuur 

een oude kruiwagen staan, waarvan 

het handvat precies de goede maat 

blijkt te hebben!" Voor de achterpat-

ten heeft Peter twee strips van vijf mm 

dik aluminium nodig. Hij besluit om 

langs te gaan bij een scheepsbouwer 

in het nabij gelegen Oss, waar luxu-

euze jachten worden gebouwd. "De 

dame achter de balie vertelde me dat 

er voor een slagroomtaart best wel 

wat te regelen was", lacht Peter. De 

deal was dan ook snel gemaakt. Voor 

de zadelpen, het stuur en de stuurpen 

shopt hij wat verder van huis, in 

China. En de wielen? Die komen uit 

zijn eigen racefiets. 
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Meer lezen over materiaal, zoals 

reviews, duurtests, onderhouds-

tips en fietstechniek? Ga naar 

ons online magazine FIETS-

SPORT.NL/MATERIAAL  
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Naamplaatje 
Na vele uren zagen, puzzelen, schuren 

en lakken staat er een houten racefiets 

in zijn schuur te glanzen. Nu alleen het 

naamplaatje nog. De verschillende 

lagen hout waaruit het frame is opge-

bouwd doen Peter denken aan multi-

plex, plywood in het Engels. "Ik maakte 

er vervolgens Plawood van", lacht Peter. 

"Een verwijzing naar mijn initialen." 

Hoe was de eerste rit op zijn Plawood? 

"Dat was spannend", vertelt Peter, "ik 

heb tijdens die proefrit heel voorzichtig 

gereden, bang als ik was dat het frame 

in stukken zou breken". Maar de fiets 

blijkt tegen een stootje te kunnen. Peter 

heeft inmiddels ruim 1500 km met de 

Plawood afgelegd zonder noemens-

waardige problemen. 

 

Hoe rijdt dat nou, een houten racefiets? 

"Het is een heerlijke fiets", antwoordt 

Peter resoluut. “Het is geen lichtgewicht 

racer, maar het frame is stijf, heeft sta-

biele rijeigenschappen en is ook nog 

eens opvallend stil.”  

Met de fiets rustig een rondje rijden is er 

echter niet bij. “De Plawood trekt een 

hoop bekijks”, vertelt Peter trots. Wiel-

renners tikken nieuwsgierig tegen het 

frame om na te gaan of het niet gewoon 

een gespoten aluminium kader is. En 

uiteraard worden ook de nodige grap-

pen gemaakt. “Zet jij je fiets maar tegen 

een boom, dan voelt hij zich thuis, hoor 

ik dan.” Komt er een tweede Plawood? 

“Wie weet”, zegt Peter geheimzinnig, 

“in mijn schuur ligt nog genoeg hout. 

Zonde om in de open haard te gooien.”• 

‘Het is geen lichtgewicht,  
maar het frame is stijf,  
stabiel en opvallend stil’



“Fietskettingen zijn geen bijproduct van 

ons bedrijf”, begint Sylvie Bakker van 

KMC. “Het is ons enige product en hier-

door steken wij alle aandacht en ener-

gie erin.’’ Het resultaat is een duurzame 

fietsketting die op alle systemen en cas-

settes past. Voor de aankoop van je 

KMC-ketting maakt het dus niet uit of je 

met Shimano, SRAM of bijvoorbeeld 

Campagnolo rijdt. “Ook kun je ze voor 

elke discipline gebruiken. Alleen voor 

de e-bike maken wij onderscheid. Ver-

der zit er bij ons geen verschil tussen 

een mountainbike, race- of gravelfiets.’’  

 

Belangrijke trainingsarbeid 
Zelfs schaatsers rijden sinds kort met de 

nieuwste kettingen om de kracht van 

het bedrijf in elk opzicht kenbaar te ma-

ken. Dat zit zo: KMC werkt sinds vorig 

jaar samen met de Schaatsdames, een 

top marathonteam onder bezielende lei-

ding van Elfstedentochtwinnares Klasi-

na Seinstra. “Natuurlijk hebben we bij 

het schaatsen zelf geen fietsketting no-

dig’’, knipoogt Seinstra. “Maar met 

schaatsen gebruik je dezelfde spieren 

als met fietsen. Het is dus een belang-

rijk onderdeel van de training gewor-

den.’’ Een goede reden om de topspor-

ters eens in de watten te leggen.  

 

In samenwerking met de teamleiding 

van Schaatsdames en de firma Belgian 

Cycling Factory voorzag KMC het gehele 

team vorig jaar al van dertien Ridley 

mountainbikes. Dit jaar wilde KMC voor 

de laatste legendarische Elfstedenkam-

pioene iets speciaals doen en schonk 

Klasina een gepersonaliseerde racefiets 

met het Elfstedenkruisje. “Daar zijn we 

ontzettend dankbaar voor.  

Fietsen is tenslotte een belangrijk on-

derdeel van de training’’, aldus Sein-

stra. Zomers stappen de sporters dage-

lijks op de racer en in de winter pakken 

ze de mountainbike. “Daar ga je maxi-

maal op. Lekker kort en pittig’’, vertelt 

de kampioene.  

 

Sterke kettingen 
“Je maakt zoveel uren op de fiets, dat 

het materiaal goed moet zijn en de ket-

ting sterk.’’ Zelf weet ze hoe frustrerend 

het is als het materiaal niet meewerkt 

Ook al is het slechts een klein onderdeel van je 
fiets, een ketting is de gangmaker van je rit. Om die 
reden zet fietskettingspecialist KMC Chain zich al 
meer dan veertig jaar in om een variant op de markt 
te brengen die makkelijk is in gebruik en breed in-
zetbaar. Vele malen langer meegaat dan de equiva-
lenten die andere merken aanbieden en er ook nog 
eens trendy uitziet.

Schaatsdames  
fietsen met KMC 
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ADVERTORIAL

‘Een duurzame 
fietsketting die  
op alle systemen 
en cassettes past’



bij het behalen van een doel of training. 

“Ik was eens in Oostenrijk om de tocht 

op de Weissensee te schaatsen. Natuur-

lijk had ik een mountainbike mee om te 

trainen. Maar in mijn rit bergop knapte 

de ketting. En daar sta je dan’’, weet ze 

nog. “Gelukkig kwam toevallig Eric Hul-

zebosch langs met de auto om me op te 

pikken. Heel fijn, maar liever rijd ik ge-

woon mijn training uit.’’ Met de KMC-

kettingen op de nieuwe fietsen hoeft 

Seinstra daar niet meer bang voor te zijn, 

de ketting is immers sterker dan ooit.  

 

Niet goed, geld terug 
Bij de pin en de roller vindt de meeste 

slijtage plaats, waardoor de ruimte tus-

sen de schakels te groot wordt en de ket-

ting uitrekt. Dit wetende heeft KMC zich 

gericht op het versterken van de pin door 

deze optimaal te harden en te polijsten. 

Dit laatste is belangrijk, omdat dit min-

der wrijving, minder slijtage betekent.  

 

Naast de kwaliteit van de producten 

hecht de fietskettingspecialist net veel 

waarde aan de klant. Het gebruiksge-

mak is dan ook maximaal. Zo worden 

vrijwel alle fietskettingen geleverd met 

een MissingLink, ofwel: een losse ver-

bindingsschakel. Dit maakt de montage 

van de ketting, die overigens ook geen 

rijrichting kent, tot een snel, veilig en 

ongecompliceerd karwei. Ben je om één 

of andere reden toch niet tevreden met 

je aankoop? Dan kun je bij de premium 

producten gebruik maken van de tevre-

denheidsgarantie. • 

Ga voor het laatste nieuws over de 

producten van KMC Chain naar 

KMCCHAIN.NL 
 

Volg het schaatsteam via Facebook 

of SCHAATSDAMES.NL

FIETSSPORT MAGAZINE   •   31



32 •   DECEMBER 2020



Mountainbiken in de 
Flevopolder is een 
beetje als skiën in de 
woestijn: niet echt de 
moeite waard. Ten-
minste, dat dacht ik 
altijd. Totdat ik in Al-
mere kwam. Hier zijn 
namelijk een paar 
trails uit de kleigrond 
gestampt die zelfs de 
meest verwende 
mountainbikers  
(letterlijk) naar adem 
laten snakken. 

ROUTES

TEKST / BEELD ARD KRIKKE
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Bergop in  
de polder



De Flevopolder ligt gemiddeld een me-

tertje of vijf onder zeeniveau en is zo 

plat als een dubbeltje. Niet vreemd als 

je bedenkt dat de Zuiderzee hier eeu-

wenlang de dienst uitmaakte. Zo werd 

menig schip door de woelige baren 

verzwolgen en nam het kolkende water 

regelmatig kletsnatte happen uit het 

achterland. Pas met de aanleg van de 

Afsluitdijk in 1932 werd de onstuimige 

binnenzee definitief de mond ge-

snoerd. Vervolgens werd met man en 

macht de Noordoostpolder (1942), Oos-

telijk Flevoland (1957) en Zuidelijk Fle-

voland (1967) aangelegd. Stuk voor 

stuk kale kleilandschappen die er van-

uit de lucht uitzien als een leeg ruitjes-

vel. Niet echt een ideale omgeving 

voor mountainbikers. Schijn bedriegt. 

In Almere liggen sinds kort namelijk 

een paar verrassend uitdagende moun-

tainbikeroutes. Om te begrijpen hoe 

deze tot stand zijn gekomen, nemen 

we eerst even een duik in het verleden. 

 

Glibberige glijbaan 
Bij Almere denken veel (oudere) 

mountainbikers nog aan de MTB-route 

Kotterbos: een saaie lus die zich via 

hobbel-de-bobbel-paden een weg door 

een zompig polderwildernis baant. Het 

parcours stond bij mountainbikers 

vooral bekend als een rondje voor 

‘veldrijders’; plensbuien veranderden 

de kleigrond regelmatig in een glibbe-

rige glijbaan. Dit was volgens Klaas 

Huttenga, voorzitter van de stichting 

MTB & More, veel mensen een doorn 

in het oog. “Staatsbosbeheer, de eigen-

aar van het bos, vroeg Fiets Race en 

Toerclub Almere een jaar of tien gele-

den of ze mee wilden helpen om de 

kwaliteit van de route te verbeteren. 

De club had hier wel oren naar en 

diende in 2011 bij de gemeente voor-

stellen in voor een nieuwe MTB-route. 

Het plan was om in Almere een aan-

eengesloten parcours aan te leggen”, 

legt Klaas uit.  

 

Na talloze gesprekken en verkennings-

tochten met onder andere een stadseco-

loog, een boswachter, diverse ingeni-

eurs en een paar mountainbikers werd 

in 2013 begonnen met de aanleg van de 

mountainbikeroutes Kromslootpark (in-

middels vervallen omdat het gebied op-

nieuw is ingericht), het Vaartplasbos 

(onderdeel van de huidige Kotterbos-

route) en het Beginbos. Samen goed 

voor zo’n 30 km. “Als we van tevoren 

hadden geweten hoeveel werk het had 

Adoptie door Giant 

Giant/Liv heeft haar naam 

verbonden aan de twee 

nieuwe routes. Het 

Giant/Liv-hoofdkantoor ligt 

immers dichtbij, in Lelystad. 

Zo gebruiken ze de mtb-

tracks voor tests, trainingen 

en clinics in samenwerking 

met fietsenzaak Van der 

Linde in Almere. Doel is om 

regelmatig nieuwe obstakels 

toe te voegen, waarbij de 

tracks uitdagend maar wel 

haalbaar blijven voor elk ni-

veau rijder. 
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gekost, dan hadden we kortere routes 

bedacht”, lacht Klaas. “Met name het 

onderhoud – het maaien van brandne-

tels en berenklauw – vergt ontzettend 

veel tijd.” 

 

Bergen verzetten 
Ondanks de nieuwe routes begon het 

eind 2016 toch weer te kriebelen bij de 

Flevobikers. Dit keer hadden ze het plan 

opgevat om op Stadslandgoed de Kem-

phaan en op de voormalige vuilstort 

Braambergen twee nieuwe trails aan te 

leggen. Het idee viel in goede aarde bij 

zowel de gemeente als de terreinbeheer-

ders. Dus werden de handen weer uit de 

mouwen gestoken. Klaas: “Een route 

aanleggen is duur en daarom besloten 

we om eerst een Europese subsidie 

(voor plattelandsontwikkeling, red.) 

aan te vragen. Speciaal voor dit doel 

hebben we de stichting MTB & More op-

gericht. Vervolgens is routebouwer  

Patrick Jansen benaderd om ons te  

helpen met het uitzetten van de tracks.  

Toen we begin 2018 het bericht kregen 

dat onze subsidieaanvraag was goedge-

keurd, ging de eerste schep de grond in.” 

Met behulp van tientallen vrijwilligers en 

‘Het resultaat is uniek in  
Nederland: altijd berijdbaar,  
ook bij heel droog of heel  
nat weer’



een lokale aannemer, Reimert Almere, 

werdende routes binnen een jaar uit de 

kleigrond gestampt. Om toekomstige 

glibber- en glijpartijen te voorkomen, 

kozen de routebouwers er bij de aanleg 

bewust voor om de singletrails volledig 

te verharden. Zo is bij de Kemphaan 

gerecycled betongranulaat (van ge-

sloopte woonflats) gebruikt en bestaat 

Braambergen uit asfaltgranulaat (tij-

dens wegwerkzaamheden van de nabij-

gelegen A6 afgeschraapt). “We hebben 

bergen werk verzet. Het resultaat is 

uniek in Nederland: beide rondjes zijn 

altijd berijdbaar, ook bij heel droog of 

heel nat weer”, vertelt Klaas trots.  

 

Slalommen als een malle 
Hoogste tijd om zelf te beoordelen wat 

deze noeste arbeid heeft opgeleverd. Ik 

parkeer mijn auto bij Outdoorpark SEC 

Almere, het officiële startpunt van de 

door Giant/Liv gesponsorde Kem-

phaan- en Braambergen-routes.  

Ik haal binnen het verplichte vignet  

(€ 6,50) en zie behalve een gezellige 

hang-out (met openhaardvuur) ook 

een trailcenter dat van alle gemakken 

is voorzien. Denk aan kleedkamers, af-

spuitplekken en MTB-verhuur. Ik pak 

de route vanaf de parkeerplaats op en 

duik vrijwel meteen het dichtbegroei-

de bos in. De track slalomt als een 

malle langs de bomen en ik moet mijn 

best doen om niet meteen uit de bocht 

te vliegen. Opletten dus. Ook het vol-

gende stuk is het remmen, sturen en 

gasgeven geblazen. Na een paar  
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MTB-routenetwerk Almere 

Behalve de rondjes Braam-

bergen en Kemphaan reed ik 

ook het Kotterbos (14 km), 

een ‘old school’ rondje vol 

glibberige grasstukken, 

diepe kuilen en boomwor-

tels. Meer veldrijden dan 

mountainbiken. Toch zou ie-

dereen dit parcours eigenlijk 

moeten fietsen. Pas dan 

snap je hoeveel werk er in de 

nieuwe trails zit. Bekijk alle 

Almere-routes en de laatste 

ontwikkelingen op 

MTBMORE.NL 
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kilometer stuit ik op de verbindings-

route naar Braambergen, aangegeven 

met een blauwgroene MTB-pijl.  

 

De voormalige vuilstort van NV Afval-

zorg torent als een met graszoden be-

tegeld fort boven het landschap uit. 

Middels de cijfercode, die op het vig-

net staat, open ik het toegangshek en 

betreed ik ietwat gespannen het strijd-

toneel. Over de lengte (6 km) maak ik 

me geen zorgen, over het fikse aantal 

hoogtemeters (+200m) ietsje meer. Ter 

vergelijking: het MTB-rondje Ameron-

gen, bekend als pittig, is 18 km lang en 

telt 300 hoogtemeters. Na het hek gaat 

het meteen volle bak omhoog. Venijni-

ge kuitenbijters, steile afdalingen en 

schuin aflopende (off camber) bochten 

volgen elkaar in rap tempo op. Mijn 

hartslag vliegt de lucht in. Bovenop 

neem ik de tijd om uit te blazen en om 

me heen te kijken. De singletrail ligt 

als een lange spaghettisliert over de 

heuvels gedrapeerd. Ook op de twee 

andere bergen heeft mijn hartslagme-

ter moeite om alle pieken bij te hou-

den. Gelukkig zijn de houten brugge-

tjes over de aanwezige hekwerken een 

stuk minder vermoeiend. 

 

Slingeren over de zeebodem    
Als ik weer bij het toegangshek sta, 

werp ik een blik op mijn sporthorloge. 

Ruim 200 hoogtemeters, het staat er 

toch echt. Op mijn dooie akkertje trap 

ik via het fietspad weer naar de Kem-

phaan-route. Hier geen uit de kluiten 

gewassen bulten, maar een opeenvol-

ging van lekkere kombochten, natuur-

lijke pumptracks (oude zeebodemgeu-

len) en kleine jumps. Hoewel het een 

week eerder nog met bakken uit de he-

mel kwam, kom ik ook hier geen 

spoortje nattigheid tegen. Ideaal. On-

derweg passeer ik nog het bezoekers-

centrum van Staatsbosbeheer en zwaai 

ik even verderop naar de spelende 

apen – stichting AAP is op Stadsland-

goed de Kemphaan gevestigd. Hoewel 

het verleidelijk is om hun voorbeeld te 

volgen, weet ik nu al dat ik nog lang 

niet ben uitgespeeld in dit puisterige 

polderlandschap. • 

‘De singletrail ligt als een lange 
spaghettisliert over de heuvels’ 
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Afgelopen zomer  
introduceerde  
Specialized de nieuwe 
S-Works Tarmac SL7, 
waar toppers als 
Anna van der Breg-
gen, Peter Sagan en 
Julian Alaphilippe 
mee rondrijden. Met 
een prijskaartje die  
de 10.000 euro ruim 
passeert, is dit model 
voor de gewone  
sterveling niet te  
betalen. Wij gingen 
op pad met een iets 
goedkopere variant, 
de Tarmac SL7 Expert.
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TEST

Bling- 
bling  
bike
TEKST WILMA VORSELMAN   

BEELD PIETER VAN LEEUWEN



Afgelopen zomer introduceerde Specialized 

de nieuwe S-Works Tarmac SL7, waar toppers 

als Anna van der Breggen, Peter Sagan en Juli-

an Alaphilippe mee rondrijden. Met een prijs-

kaartje die de 10.000 euro ruim passeert, is dit 

model voor de gewone sterveling niet te beta-

len. Wij gingen op pad met een iets goedkope-

re variant, de Tarmac SL7 Expert. 

 

‘One bike to rule them all.’ Zo presenteerde 

Specialized de nieuwe Tarmac SL7, die het 

beste uit twee werelden zou moeten combine-

ren voor de perfecte racefiets; de aerodyna-

mica van de Venge en de snelheid van SL7’s 

voorganger, de SL6, zouden het nieuwe para-

depaardje van dit Amerikaanse merk nog 

lichter en sneller moeten maken. Daarvoor 

doken de ingenieurs opnieuw de boeken en 

de windtunnel in om het frame zo vorm te ge-

ven dat er tijdwinst te boeken valt. Na aan-

passingen in onder meer de zadelpen, stuur-

pen en voorvork konden ze concluderen dat 

de nieuwe Tarmac maar liefst 33 seconden 

rapper een afstand van 40 km overbrugt ver-

geleken met zijn voorganger. Voor de profs 

kan dat natuurlijk het verschil maken tussen 

het wel of niet dragen van de gele trui, maar 

voor ons wielertoeristen is het minder van be-

lang. Je benen moeten het tenslotte doen, hoe 

licht en aerodynamisch je fiets ook is.  

 

Meer comfort 

De Tarmac SL7 Expert heeft dezelfde geome-

trie als de S-Works Tarmac, maar er is een 

ander soort carbon gebruikt. Daardoor komt 

deze 120 gram hoger op de weegschaal. Ook 

de cockpit verschilt wezenlijk van het S-

Works-topmodel die een aero, platte vorm 

heeft tegenover het vrij ronde en voor lange-

re ritten comfortabelere stuur van de Expert. 

Het testexemplaar was afgemonteerd met 

Shimano Ultegra Di2, maar de Expert is ook 

te leveren met Shimano Ultegra R8000, 11-

speed. Dat scheelt je 400 euro in je porte-

monnee in vergelijking met een afmontage 

met het elektronische Di2.  

Stuur- en zadelpen plus de 26 mm-banden  

(er is ruimte voor maximaal 32 mm) komen uit 

de Specialized magazijnen, voor de wielen 

hebben ze gekozen voor de degelijke R470 van 

DT Swiss, tubeless ready. Als vrouwelijke tes-

ter liet ik een Specialized Mimic zadel monte-

ren, want daar had ik reeds positieve ervarin-

gen mee. Met deze opbouw kwam ik,  inclu-

sief mijn Shimano SPD-SL-pedalen, op een 

gewicht van 8,1 kg uit, niet superlicht.  

 

Man versus vrouw 

Vrouwspecifieke fietsen vinden ze een achter-

haald idee bij Specialized. Dit baseren ze op de 

vele data die ze verzameld hebben in via het 

fietsmetingsysteem Retül. Bij zo’n dynamische 

fietspositiemeting rolt aan het eind van het on-

derzoek een gedetailleerd rapport uit de prin-

ter, waarna de monteur je fiets kan aanpassen 

aan je beste fietspositie. Ook geeft het rapport 

een overzicht weer van welke Specialized pro-

ducten, zoals stuur, zadel, schoenen en voet-

bed, het beste bij jouw lichaam passen. Hierin 

hebben ze wel aanbod in vrouwspecifieke 

producten. De Specialized ingenieurs leer-

den uit al die data dat alle rijders uniek zijn 
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Plussen 

+ de looks 

+ strak design 

+ comfort 

 

Minnen 

- gewicht 

- lekbestendigheid banden 

- prijskaartje  
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en de stereotypen van de lichaamsvorm gro-

tendeels onnauwkeurig zijn. Er zijn meer 

verschillen tussen twee mannen onderling 

dan tussen mannen en vrouwen. Zo zou elk 

Specialized model geschikt moeten zijn voor 

elk type renner. 

 

In de praktijk 

Dat gaan we dan graag in de praktijk brengen. 

Met mijn 1,76m kom ik op een maatje 54 uit 

voor de Tarmac Expert. Het hoge blingbling-

gehalte van het frame is het eerste waar mijn 

oog op valt. De gewaagde combinatie van 

glimmend turquoise met donkerroodbruin dat 

in de zon transformeert naar goudgeel is een 

lust voor het oog. De fiets heeft sowieso een 

heel strak uiterlijk, doordat kabels keurig uit 

het zicht zijn weggewerkt. Mocht je deze 

kleurstelling niet aanspreken, heb je ook de 

keuze uit een lichtroze variant en een meer 

behoudende combinatie van zilver met zwart.  

Dan de rijervaring. Daar kan ik kort over zijn, 

want die is subliem. Van klimmetjes op de 

Posbank, tot klinkerwegen, gravel en snelle 

asfaltfietspaden in de Achterhoek. Heb ik met 

mijn eigen aluminium frame op klinkerwegen 

het gevoel dat ik op Belgische kasseien rij, het 

carbon frame zorgt met de 26 mm banden dui-

delijk voor meer comfort. Oneffenheden op de 

weg worden duidelijk meer gladgestreken. 

Een dikker stuurlint om het iets afgeplatte 

stuur had wat mij betreft wel gemogen. Het 

voelt vrij hard aan. Het Shimano Di2-systeem 

is, omdat de bedieningsknoppen vrij dichtbij 

elkaar liggen, even wennen, maar eenmaal 

gewend geraakt, schakelt dat razendsnel. 

Bochten kun je strak in sturen dankzij de effi-

ciënte framegeometrie, elke aanzet is raak. In 

mijn laatste testrit reed ik lek, da’s dan wat 

minder. Ondanks dit dompertje is het een 

heerlijke fiets voor zowel de fanatieke asfalt-

vreter als de ontspannen toerfietser. •

PRIJS € 5.999,- 

SPECIALIZED.COM/NL 

Voor meer foto’s,  

specificaties en prijzen zie  

FIETSSPORT.NL/ 

MATERIAAL 

'Het carbon frame in combinatie 
met de 26 mm banden geven  
duidelijk meer comfort'
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COLUMN

aarom komt u hier? Uhh… Ik dacht 

even lekker gezellig wandelen in het 

bos met mijn familie. Gezellig, zegt 

u? De natuur is er niet voor de gezelligheid. U kunt 

beter naar de Efteling of een ander amusements-

park. Volgende! Waarom komt u hier? Ik kom het 

baltsgedrag van de Tetrao tetrix bestuderen. Ah, de 

korhoen. Prachtige vogel. Loopt u maar door en 

veel plezier. Volgende…. Aha, een mountainbiker. 

Helaas moet ik u teleurstellen. Dit natuurgebied is 

alleen voor de natuurgerichte recreant en daar val-

len mountainbikers uiteraard niet onder.  

 

Het lijkt een idiote situatie, maar toch gaan er 

stemmen op om bepaalde natuurgebieden met het 

oog op flora en fauna alleen te bestemmen voor na-

tuurgerichte recreatie. Recreatiezonering is okay 

wat mij betreft, maar op deze manier? Net alsof je 

motief om de natuur te bezoeken de mate van ver-

storing bepaalt. In bestemmingsplannen wordt 

vaak de term extensieve recreatie gebruikt (waar-

onder mountainbiken valt), maar deze term was 

nieuw voor me. Ik vroeg me af: wat houdt natuur-

gericht dan precies in?  

 

Het werd me al snel duidelijk dat wandelen, fietsen 

en paardrijden als een vorm van natuurgerichte re-

creatie wordt gezien, maar mountainbiken niet. 

Van mountainbikers wordt vaak gezegd dat ze de 

natuur alleen maar gebruiken als decor en er ver-

der geen interesse in hebben. Onderzoek in Neder-

land en Europa wijst echter uit dat natuurbeleving 

juist een belangrijk motief is voor mountainbikers. 

Het ‘scoort’ altijd een eerste of tweede plek in der-

gelijke onderzoeken. En hoe zit dat bij andere re-

creantengroepen? Daar is goed onderzoek naar ge-

daan door de Universiteit Wageningen. Zij onder-

scheiden een aantal zogenaamde motiefgroepen: 

9% van de mensen gaat naar de natuur voor de uit-

daging, 34% om er even tussenuit te zijn, 27% voor 

de gezelligheid, 15% komt om iets te leren over het 

gebied en 15% komt specifiek voor flora en fauna.  

 

Mag alleen die laatste categorie of, vooruit, de laat-

ste twee dan nog die gebieden in? Is het niet gewoon 

zo dat er verschillende typen natuurbeleving be-

staan en dat het nogal aanmatigend en hoogmoedig 

is om een bepaalde natuurbeleving te verheven bo-

ven een andere? De motiefpolitie mag het zeggen. • 

Natuurbeleving

“Natuurbeleving is juist een 
belangrijk motief voor 
mountainbikers” 

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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Op zo’n vier uur rijden 
van Nederland ligt de 
Harz, een weergaloos 
walhalla voor moun-
tainbikers. Maar liefst 
74 uitgestippelde rou-
tes doorkruizen dit ge-
weldige berggebied. 
Hoogtepunt is de Broc-
ken, een 1.142m hoge 
rotsklomp die als een 
eenzaam eiland hoog 
boven de Noord-Duitse 
vlakte uitrijst. We 
namen poolshoogte. 
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REIZEN

De hemel  
bestormen  
in de Harz

TEKST / BEELD ARD KRIKKE 



Ik bike over een tapijt van dennennaal-

den. Behalve mijn eigen ademhaling 

hoor ik niks. Hoewel het stoomtreinsta-

tionnetje van Schierke, het startpunt 

van de 30 km lange Hohnekamm Trail, 

nog maar net achter me ligt, heb ik nu 

al het gevoel alleen op de wereld te zijn. 

Het brede kiezelpad slingert in slome 

bochten omhoog waardoor ik alle tijd 

heb om van de omgeving te genieten. 

Naarmate de klim vordert, ontvouwt 

zich een indrukwekkend landschap. 

Weidse hoogvlaktes met kale bergtop-

pen. Grillig gevormde rotspieken. Ein-

deloze vergezichten. Na een uur trap-

pen wordt de trail een stuk steiler en 

schakel ik een tandje lichter. Een geluid 

doet me opschikken. Nog voordat ik 

achterom kan kijken, word ik voorbij ge-

sjeesd door een andere mountainbiker.  

 

Terreinvreter 
Een sportief geklede veertiger knijpt in 

de remmen en komt naast me fietsen. 

Hij stelt zich voor als Hans en kijkt naar 

mijn Cannondale. “Aha, jij fietst nog op 

eigen kracht omhoog. Vandaar dat je 

bijna stilstond. Respect hoor”, zegt hij 

lachend. “Ikzelf rijd sinds een paar jaar 

op een e-bike en wil nooit meer anders. 

Deze fiets vreet ieder terrein met huid 

en haar op.” Terwijl ik omhoog zwoeg, 

werp ik een blik op zijn terreinvreter. Ik 

vertel hem gekscherend dat zijn bike 

verdacht veel weg heeft van een cross-

motor en mijn ranke hardtail eruit laat 

zien als een kwetsbaar kinderfietsje. Ik 

ben nog niet uitgesproken of der Hans 

ratelt alweer vrolijk verder. Hij verklapt 

me dat hij uit de buurt komt en het 

Harzgebergte op zijn duimpje kent.  

“Ik heb vrijwel alle routes in het natio-

nale park gefietst. Gelukkig mag je hier 

ook op veel wandelpaden biken. Zo 

niet, dan staat er een verbodsbord. 

Vroeger was het hier wel veel schöner. 

De berghellingen waren bedekt met 

dichte wouden. Nu is een groot deel van 

de bomen dood. Boosdoener is de bast-

kever, een kleine knager die zich een 

weg boort door de schors van naaldbo-

men en zijn slachtoffers als kale lucifer-

houtjes achterlaat. Dat is de reden 

waarom je nu overal torenhoge stapels 

hout ziet liggen; natuurorganisaties zijn 

massaal aan het kappen. Het plan is om 

inheemse loofbomen terug te planten; 

monocultuur is namelijk de oorzaak 

van de huidige kaalslag”, aldus de Duit-

se spraakwaterval. 

 

Reusachtige mikadostokken 
Ondertussen zijn we al pratend aanbe-

land op het hoogste punt van de trail, 

de 889m hoge Zeterklippen. Hans steekt 

zijn hand op en is binnen no-time uit 

het zicht verdwenen. Aan de hand van 

houten bordjes waarop een groene bi-

ker staat, vervolg ik de route richting 
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MTB-verhuur 

Harz Adventure is een van 

de weinige plekken in de 

Harz waar je serieuze e-

MTB’s kunt huren. Ik kan je 

een rondrit met gids van 

harte aanbevelen. HARZ-

ADVENTURE.DE 

 

Overnachten 

Schlosshotel Blankenburg 

is een prima plek om als 

uitvalsbasis voor je moun-

tainbikeavonturen te ge-

bruiken. De kamers zijn 

ruim en je wordt op je wen-

ken bediend door het über-

vriendelijke personeel. 

SCHLOSSHOTEL- 

BLANKENBURG.DE 
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het dal. Het vrij eenvoudige kiezelpad 

maakt plaats voor een smal geitenspoor 

met stenen en boomwortels.  

Ik doe kilometerslang mijn best om niet 

van mijn zadel te stuiteren. Geconcen-

treerd stuur ik om de grootste obstakels 

heen. Halverwege de afdaling zijn een 

paar bomen als reusachtige mikados-

tokken over het bospad gevallen. Als 

een volleerd veldrijder klauter ik over  

ze heen. Het laatste stuk is weer obsta-

kelvrij en na vier uur fietsen ben ik te-

rug bij het beginpunt.  

 

In de eco-stand 

De volgende ochtend sta ik in het 

plaatsje Gernrode al vroeg op de stoep 

bij Harz Adventure, een in e-MTB’s ge-

specialiseerde fietsverhuurder. Ik word 

vriendelijk begroet door Friztze, de ei-

genaar van de zaak. Hij staat te popelen 

om me zijn favoriete trails te laten zien. 

Op een e-bike. Hij wuift mijn vooroorde-

len weg en stelt een XL-model voor me 

af. “Ideaal voor boomlange Hollanders”, 

grinnikt-ie. Het eerste half uur trappen 

we in de eco-stand naar het noorden. 

Onderweg passeren we Quedlinburg, 

een voormalig Oost-Duitse stad die door 

zijn vele vakwerkhuizen niet zou mis-

staan in een sprookje van de  

gebroeders Grimm. Prachtig. Net buiten 

de bebouwde kom maakt het asfalt 

plaats voor een stoffige landbouwweg. 

Een breed karrespoor trekt een roest-

bruine streep door het landschap. In de 

verte doemt een met bossen en heidevel-

den begroeide heuvelrug op. “Dit land-

schap is typerend voor het oostelijk deel 

van de Harz”, aldus Friztze. “Zoals je 

ziet, is het hier kurkdroog. Dit komt, om-

dat de Brocken de lagedrukgebieden uit 

het zuidwesten tegenhoudt.”  

 

Op volle vaart slalommen 

Aan de voet van de heuvel verstomt het 

gesprek. Een pittige trail lijkt loodrecht 

het luchtruim te kiezen. Schoenen wor-

den vastgesnoerd, helmen worden recht-

gezet en de turbo-stand wordt ingedrukt. 

Reinhard zet aan en zigzagt over het slin-

gerpad omhoog. Ik schakel naar het 

lichtste verzet en volg zijn voorbeeld. Tot 

mijn verbazing haal ik zonder al te veel 

‘Ik doe kilo meterslang mijn  
best om niet van mijn zadel  
te stuiteren’



problemen de krankzinnig steile klim. 

”Dit is een van de redenen waarom een e-

bike zo verdomd leuk is. Vroeger liet ik 

deze kuitenbijter links liggen. Nu geef ik 

gewoon gas en zie ik wel waar het schip 

strandt”, vertelt de hemelbestormer en-

thousiast. We vervolgen onze weg over de 

langgerekte heuvelkam. Ik moet alle zei-

len bijzetten om in het spoor van mijn 

gids te blijven. Op volle vaart slalommen 

we achter elkaar aan. Bochten, klimme-

tjes, afdalingen; ze volgen elkaar in rap 

tempo op. In het bos nemen we gas terug. 

Hier geen kaalslag, maar een dicht bla-

derdek dat het zonlicht als een glas-in-

loodraam filtert. Magisch mooi. In de 

buurt van Blankenburg komen we steeds 

meer wandelaars tegen. We rijden stap-

voets over de technische tracks en wor-

den begroet door iedereen die we tegen-

komen. Na 65 km, en ruim 1250 hoogte-

meters (!), zit de fantastische rondrit 

erop. Hartelijk neem ik afscheid van mijn 

nieuwe fietsvriend.  

 

De mythische berg 
De derde en laatste dag staat de terugreis 

op het programma. Het regent echter 

zonnestralen en ik besluit om nog een 

route te volgen: de 40 km lange Gipfel-

runde. Ik parkeer mijn auto aan de rand 

van Schierke, trek mijn fietskloffie aan en 

vertrek richting de 1.142m hoge Brocken. 

Omdat ik niet de hele dag de tijd heb, 

kies ik ervoor om over het asfalt omhoog 

te klimmen. Na anderhalf uur fietsen sta 

ik op het dak van Duitslands meest 

noordelijke middelgebergte. Ik geniet 

volop van het overweldigende uitzicht; 

door het kraakheldere weer kan ik hon-

derden kilometers ver kijken. Nu snap ik 

waarom de berg al eeuwenlang een ma-

gische aantrekkingskracht op mensen 

uitoefent, van beroemde dichters, schrij-

vers en heksen tot militairen – van 1961 

tot 1989 was de Brocken in handen van 

het Oost-Duitse leger. Via een pad van 

betonplaten, een tankbaan uit de DDR-

tijd, vlieg ik naar beneden. In de buurt 

van de Eckerstausee, een azuurblauw 

stuwmeer, is het net alsof ik in de  



Rockies verzeild ben geraakt. De toren-

hoge dennen, de zoete geur van hars, de 

oorverdovende stilte: ze doen me denken 

aan Canada. Dit gevoel wordt nog eens 

versterkt door de eenzame fire road waar-

op ik omhoog buffel. Langzaam maar ze-

ker daalt het besef in dat met elke trap 

het onvermijdelijke einde van mijn MTB-

avontuur dichterbij komt. Ik heb nu al 

last van Fernweh.•
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Geschikt voor 

Mountainbikers en gravelbikers  
(ook gezinnen met kinderen) 
 

Beste reistijd 

Voorjaar-herfst 

 

 
 
 

Hoogtepunten 

+ Overweldigend berglandschap 
+ Veel routes 
+ Mooie stadjes vol vakwerkhuizen 
+ Boeiende geschiedenis 
+ Dichtbij Nederland 

 

 
 
 

Tegenvallers 

-  Weinig singletracks (wandelpaden  
   uitgezonderd), veel brede  
   kiezelpaden 
-  Slechte bewegwijzering 
   Gebruik GPS of interactieve route-
   kaart (via Harz-app) is aan te raden 
-  Afgestorven bossen zien er na een 
   tijdje naargeestig uit 

Routes 

Uitgebreide informatie – beschrijvingen, kaarten, GPX -  
van alle 74 MTB-routes (2300 km, 50.000 hm)  vind je op  
VOLKSBANK-ARENA-HARZ.DE Ook handig,  
de Harz-app, met wandel-, wieler- én mtb-routes.  
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Vrijwilligers zijn de drijvende krachten achter 
toertochten, parcoursen en verenigingen. Wat 
drijft hen en wat krijgen ze ervoor terug? Drie 
drijvende krachten over vriendschappen, vol-
doening en bijzondere ontmoetingen.

Rotsen in de branding
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Pita van Scharrenburg (41) uit Ede 

MTB-routebouw- en onderhoud 

“Als het even kan, ga ik op zaterdag 

klussen aan de mountainbikeparcour-

sen in de Zuid-Veluwe. Ik heb er veel 

mensen door leren kennen en vind het 

heerlijk om bezig te zijn in de natuur. 

Het is bovendien fijn dat je een steentje 

bijdraagt aan mooie trails. Passerende 

mountainbikers zeggen vaak: ‘hé, goed 

bezig!’ Dan maken we een praatje, wat 

soms resulteert in nieuwe vrijwilligers. 

Tijdens het werk krijg ik vaak ook de 

kriebels om te gaan fietsen. Dan denk 

ik: wow, hier komt een mooi stukje. 

Dat wil ik weleens testen! 

 

Ik heb vanaf mijn vijftiende gemoun-

tainbiked, maar ben er na een tijdje 

mee gestopt. Toen ik drie jaar geleden 

knooppuntenroutes ging fietsen, begon 

het weer te kriebelen. Ik meldde me bij 

MTB Zuid-Veluwe om fietsmaatjes te 

vinden. Later zag ik een oproep voor 

vrijwilligers voor de bouw van een 

nieuwe route, zowat in mijn achtertuin 

in Ede. Ik heb me gelijk aangemeld. Zo 

heb ik meegeholpen aan de bouw van 

de Kinderroute en de Rode Route van-

uit Ede. Eerst geeft de parcoursbouwer 

de nieuwe route aan met groene vlagge-

tjes. Vervolgens maken wij het parcours 

vrij: zagen, snoeien, stammen wegslepen, 

noem het maar op. Daarna komt de 

graafmachine in actie voor het maken 

van de trail. Vaak doen wij nog de fi-

nishing touch van de route, zoals het 

afsteken van wortels, verbeteren van 

de afwatering en aanstampen van 

bochten.” 

 

Bosbladblazers 

“Op zondag ga ik regelmatig met een 

groepje parcoursbouwers fietsen. Dat is 

gezellig en ik heb veel van ervaren 

mountainbikers geleerd over fietstech-

niek en -spullen. Het mountainbiken 

geeft me een kick. Uitdagende single-

tracks, flinke drops, het kan voor mij niet 

gek genoeg! Bovendien geniet ik van de 

natuur en het spotten van herten en 

wilde zwijnen.” 

 

De komende tijd heb ik nog genoeg 

werk. De noordelijke route naar Lunte-

ren moet nog worden afgerond en we 

hebben goedkeuring gekregen om de 

rode route vanuit Ede uit te breiden. 

Bovendien moeten we in de winter vaak 

de afwatering van de routes herstellen. 

Tijdens het routebouwen kijken wande-

laars weleens raar op als we met een 

bladblazer in het bos staan. Gelukkig 

zijn we herkenbaar aan onze felle 

shirts. We noemen onszelf ook weleens 

de gele bosmieren!” • 

INHETVELD

TEKST  BRAM DE VRIND BEELD  ERIK BOSCHMAN / BRAM DE VRIND 





“Tijdens Diekirch-Valkenswaard sprak ik 

vaak mensen rond het finishpodium. Een 

meisje zei ooit in zo’n gesprek dat ze 

wachtte tot papa binnenkwam. Hij zou 

rond half vier finishen, want hij was een 

goed getrainde renner. Maar om vier uur 

stond ze nog met haar moeder te wachten 

en om zes uur ook. Uiteindelijk kwam 

papa om half acht binnen. Hij hing hui-

lend bij mij over de schouder en zei: ‘Ik 

had al vijf keer willen stoppen, maar ging 

door omdat ik wist dat mijn vrouw en kind 

op me wachtten’. Ik huilde met hem mee. 

Omdat ik zelf weet hoe het is om Diekirch-

Valkenswaard te rijden. Dat doe je niet op 

een boterham met pindakaas. Deze lente 

ben ik na achttien jaar gestopt. Als ‘pro-

jectleider’ hield ik me bezig met kwaliteits-

verbetering en externe zaken zoals het 

regelen van vergunningen, sponsoring en 

het onderhouden van contacten met de 

buitenwereld. Het is een megaproject. Ik 

stopte er jaarlijks meer dan duizend uur in 

en had ruim zevenhonderd actiepunten.” 

 

Dansen op het podium 
“Het mooiste aan het organiseren van dit 

evenement vind ik de emotie. Het verza-

melen met alle vrijwilligers en veel oud-

deelnemers in Diekirch de dag van tevoren 

is altijd een grote reünie. Op de dag van de 

toertocht stond ik vaak met tranen in mijn 

ogen bij het vertrek. Ik had tijdens de tocht 

altijd een vrije rol en genoot dan met volle 

teug. Dat begint ’s morgens al bij het be-

zoeken van de bevoorradingsposten waar 

steevast koffie en gebak voor ons klaar-

staat. Dan vragen de dames: ‘Hoe is het 

Henk, al een massage nodig of kan het nog 

effe wachten?’ Dan zeg ik: ‘Nee, ik red het 

wel tot de volgende post, haha!’ Heerlijk. 

 

Na het bezoeken van de posten, peer ik 

hem naar Valkenswaard. Bij de finish 

maak je de mooiste dingen mee. Vorig 

jaar had een meiske van zestien jaar de 

hele tocht uitgereden. Ze stond nader-

hand dansend op het podium: ‘260 km, 

zo ver heb ik nog nooit gefietst!’. Er wer-

den bloemen gebracht en iedereen 

klapte. Prachtig! 

 

Ik zal de emotie en beleving missen. 

Laatst werd ik nog begroet door een 

vreemdeling in de winkel. Hé, Diekirchje! 

De tocht leeft echt onder de mensen.” • 

Henk van Dooren (73) uit Valkenswaard was tot afgelopen 
maart medeorganisator van de loodzware toertocht Diekirch-
Valkenswaard, 260 km vanuit Diekirch in Luxemburg via 
België en Duitsland naar Valkenswaard. Het evenement telt 
zo’n duizend deelnemers en duizend volgers. Met een team 
van honderd vrijwilligers maken ze er elk jaar een feest van.

‘Hé, Diekirchje!’
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“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in 

topografie. Ik vind het heerlijk om mooie 

weggetjes te zoeken. Vroeger deed ik dat 

aan de hand van stafkaarten en ANWB 

fietskaarten, want daarop stonden de af-

standen per wegtraject. Dan was het een 

kwestie van routes tekenen en de afstan-

den optellen. Nu gaat dat allemaal veel 

gemakkelijker op de computer. 

 

Het leukste aan routes bouwen is na-

tuurlijk dat de routes moeten worden 

nagereden. Dat moet je vaak twee of 

drie keer doen. Je ontdekt dan bijvoor-

beeld dat sommige stukken van de rou-

te niet zo leuk zijn. Die stukjes haal je 

eruit en dan ga je de volgende keer weer 

op pad om te kijken of het wel goed is. 

Een goede toertochtroute gaat niet te 

veel langs bebouwing, maar komt wel 

langs genoeg horecapunten waar deel-

nemers een bakje koffie en puntje taart 

kunnen halen. Ik teken de routes altijd 

met de klok mee. Dat is veiliger dan te-

gen de klok in, omdat je dan bij minder 

kruisingen linksaf hoeft te slaan.”  

 

Bijzondere ontmoetingen 
“De sociale contacten zijn een belangrij-

ke reden om actief te blijven voor de ver-

eniging. Er is een grote harde kern van 

vrijwilligers, met mensen waarmee ik al 

tientallen jaren samenwerk. Je kent  

elkaar door en door. Wat het meeste 

voldoening geeft? Als je naderhand 

hoort dat deelnemers de route mooi 

vonden en een fijne tocht hebben ge-

had. Opbouwende kritiek hoor ik ook 

altijd graag, want die kan ik gebruiken 

om de routes nog beter te maken.  

Tijdens grote tochten zit ik als  

parcoursleider in de auto. Ik pik dan 

soms gestrande deelnemers op, wat leidt 

tot bijzondere ontmoetingen. Ik weet nog 

dat ik een man bibberend van de kou 

langs de weg zag zitten tijdens een verre-

gende editie van de Dam tot Dam Fiets-

Classic. Ik heb hem opgepikt en het 

bleek een Engelsman te zijn. Het was net 

na de bekendmaking van de Brexit. Hij 

was zo blij dat ik hem had geholpen en 

zei: ‘ik ben helemaal klaar met m’n va-

derland, ik word Nederlander!’” • 

Fred Middelburg (72) uit Wormer, is al sinds 1979 lid 
van Le Champion en houdt zich vooral bezig met de 
routes. Zo heeft hij de parcoursen ingetekend voor 
evenementen als de Omloop van Zandvoort, Ronde 
van Noord-Holland en de Dam tot Dam FietsClassic, 
die vorig jaar vijfduizend deelnemers trok.

‘De route teken ik  
met de klok mee’
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n de zomermaanden is het heer-

lijk fietsen; de rondjes worden al-

lengs langer, de snelheid onge-

merkt hoger. Maar juist als alles 

vanzelf lijkt te gaan, wordt het natter, 

kouder, grauwer. Een keertje verre-

gend thuiskomen is geen ramp, een 

tweede keer doet al wat met de goes-

ting. Buienradar wordt vaker opge-

zocht en de fiets blijft soms eens 

staan. Als sneeuw voor de zon dreigt 

de zorgvuldig opgebouwde zomervorm 

te verdwijnen. Wat nu? Het  is vast her-

kenbaar. Naast de weersomslag zijn de 

dagen korter en wordt doordeweeks 

fietsen voor velen bovendien praktisch 

bemoeilijkt. Voor de één is het overle-

ven van de winterperiode geen pro-

bleem, want 'komt wel weer', voor de 

ander is het een jaarlijks terugkerend 

vraagstuk. Om geruststellend te begin-

nen: een (korte) periode van relatieve 

rust is geen probleem. Raak niet in pa-

niek, geniet van een keertje extra 

bankhangen. Pak de fiets op een zon-

nige winterdag, maar ga niet gefor-

ceerd door de sneeuw ploeteren als je 

daar geen trek in hebt. De fiets moet 

niet verworden tot vijand. Om echter 

te voorkomen in het voorjaar helemaal 

op nul te moeten beginnen, zijn er 

daarnaast gelukkig legio trainingsal-

ternatieven. Schaatsen, hardlopen en 

fitness zijn enkele bekende winteracti-

viteiten van wielrenners. Niet één er-

van is aan te wijzen als de beste fiets-

vervanger. In dit artikel wordt een aan-

tal goede alternatieven belicht. 

 

Tacxen 

Hoewel het noemen van 'tacxen' als al-

ternatief voelt als valsspelen, mag de 

aloude indoortrainer niet onvermeld 

blijven. Het kan thuis en is dus tijdsef-

ficiënt. En er is nog een voordeel. In de 

trainingsleer bestaat zoiets als 'specifi-

citeit'. Dit betekent dat men alleen be-

ter wordt in datgene wat men traint.  

Je gaat harder fietsen door veel te fiet-

sen, niet door te basketballen. Klinkt 

logisch, maar het gaat verder; je wordt 

vooral beter in fietsen op je racefiets 

door te fietsen op diezelfde racefiets, 

of een fiets met gelijkwaardige afstel-

lingen. Het geldt ook voor het type in-

spanning; iemand die alleen korte 

sprints oefent, heeft daar op een alp 

weinig profijt van. Het voordeel van de 

indoortrainer is dus dat je zeer speci-

fiek traint. Maar het  kan wel wat saai 

worden... Natuurlijk is dit anders met 

(duurdere) interactieve indoortrainers, 

waarmee virtueel geracet kan worden.  

De vermaledijde r zit alweer even in de maand en 
dus wordt er vaker een fietsritje overgeslagen. Wat 
zijn je opties om je conditie op peil te houden?

Fit de winter door 
GEZOND

TEKST DAAN SINDELKA 

BEELD BKOOL / NTFU ARCHIEF

I
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Spinning  
Spinning is een uitstekende manier 

om de winter door te komen. Ook dit is 

een optie met een hoge mate van spe-

cificiteit – de fiets kent eenzelfde geo-

metrie als de racefiets of mountainbi-

ke. Veel sportscholen bieden spinning-

lessen aan, dus is er meestal in de na-

bije omgeving een goede mogelijkheid. 

Je staat er bij een training niet alleen 

voor; er is een coach die begeleidt en 

een les bestaat uit verschillende oefe-

ningen van diverse intensiteit.  

 

Stel de fiets steeds goed af en drink 

voldoende, want een indoorspinnin-

gles staat garant voor vochtverlies. 

Een nadeel is dat het meestal nodig 

is om voor minimaal meerdere maan-

den een sportschoolabonnement af 

te sluiten.  

Schaatsen 
Schaatsers komen fietsend de zomerpe-

riode door, en dat is niet voor niets. 

Schaatsen en fietsen doen namelijk 

voor een groot deel een beroep op de-

zelfde spiergroepen. De manier van be-

lasten is wezenlijk anders, waardoor er 

niet helemaal een een-op-een-relatie is.  

 

Kort: spieren kunnen concentrisch 

aanspannen, waarbij spiervezels aan-

spannen en de spier verkort – denk 

aan het optillen van een gewicht, iso-

metrisch: waarbij spiervezels aan-

spannen en de spier niet in lengte ver-

andert – denk aan het vasthouden van 

een gewicht in dezelfde positie, en ex-

centrisch: waarbij spiervezels aan-

spannen terwijl de spier verlengt – 

denk aan het gecontroleerd laten zak-

ken van een gewicht. In het fietsen 
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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. 



spannen spieren voornamelijk concen-

trisch aan, in het schaatsen spelen iso-

metrische en excentrische aanspan-

ningen een grote rol. Schaatsen doet 

daarbij in hoge mate een beroep op 

stabiliteit en techniek. De transitie 

voor fietsers naar schaatsen is derhal-

ve groter dan omgedraaid.  

 

Voor nog onervaren schaatsers is het 

van belang eerst te werken aan tech-

niek. Op ijsbanen worden vaak begin-

nerscursussen georganiseerd. Schaats 

je zonder techniek en ga je meteen fa-

natiek te keer, loop je het risico op 

knie- en rugblessures. Nederland is 

minder dik bezaaid met ijsbanen dan 

sportscholen, de winters zijn zelden 

streng genoeg voor solide natuurijs en 

dus is schaatsen praktisch gezien een 

minder aantrekkelijk alternatief.  

 

Hardlopen 
Hardlopen en wielrennen worden van-

ouds beschouwd als tegenpolen. Met 

hardlopen spreek je andere spiergroe-

pen aan dan met fietsen. Spieren wor-

den tijdens het hardlopen voortdurend 

excentrisch belast bij het grondcontact 

en er wordt veel stabiliteit en coördi-

natie gevraagd. Een lagere specificiteit 

dus. Toch wijst onderzoek uit dat bei-

de activiteiten elkaar kunnen onder-

steunen. En interessant: je gaat eerder 

beter fietsen door hardlooptraining 

dan andersom  Een geoefende fietser 

kan dus niet direct goed hardlopen! 

Terwijl hardlopen conditioneel gezien 

meteen goed zal gaan, is het voor het 

spierpeesapparaat noodzakelijk om 

rustig op te bouwen. Maak je de combi-

natie voor het eerst, begin dan met in-

tervalschema's van wandelen en hard-

lopen, anders liggen kuit-, heup-, of 

liesblessures op de loer. Het internet 

staat vol beginnersschema's en er zijn 

apps die kunnen helpen.  

Heb je het hardlopen eenmaal onder 

de knie, zal het voor altijd een goed 

trainingsalternatief zijn. Een goede 

hardlooptraining kost weinig tijd, er is 

geen fiets te poetsen en het is een ma-

nier om rompstabiliteit te vergaren.    

 

Fitness 
Veel mensen fietsen omdat ze graag 

buiten in de natuur bewegen. Toch is  

fitness een goede manier om de winter 

door te komen. Er kan een ideale combi-

natie worden gemaakt van cardio- en 

krachttraining en met de juiste accenten 

kan de training ondersteunend zijn voor 

het fietsen. Idealiter begint een training 

met een sessie op de hometrainer, om 

daarna de krachttraining te beginnen. 

Bij krachttraining werk je met herhalin-

gen en series, die je afwisselt met rust. 

Precieze aantallen zijn afhankelijk van 

Ga jij in de winter aan de 

slag met de indoortrainer? 

Sluit je dan aan bij de Fiets-

sport League en fiets de eer-

ste drie maanden gratis 

mee! Op de Facebook- 

pagina BKoolNederland 

vind je de events waar je 

kunt aanhaken.
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het trainingsdoel. Als fietser hoef je 

geen bodybuilder te worden, daarom 

train je met veel herhalingen bij relatief 

lage weerstand. Zo train je de zoge-

noemde duurkracht. Vijftien tot twintig 

herhalingen, een halve minuut rust, en 

drie series per oefening is standaard. 

Hoewel de legpress, leg extension en 

leg curl geschikte apparaten zijn om  

belangrijke beenspieren te trainen,  

verdient het de aanbeveling te kiezen 

voor vrije oefeningen. Hiermee wordt 

namelijk meteen (romp)stabiliteit ge-

traind. De squat, lunge, calf raise en 

step-up zijn goede basisoefeningen.  

Gewichten in de vorm van halters,  

dumbells of kettlebells kunnen de oefe-

ningen zwaarder maken. Een goede 

rompstabiliteit is volgens velen onont-

beerlijk op de fiets en het kan zinvol 

zijn om een winterperiode in de fitness 

aan te grijpen deze te verbeteren. Het be-

treft training van diepe buik- en rugspie-

ren. Al met vier basisoefeningen wordt de 

hele romp bediend: de bekkenbrug, de 

plank, de zijwaartse plank en de super-

man. Hierop kan, afhankelijk van het ni-

veau, eindeloos worden gevarieerd, bij-

voorbeeld met een fitnessbal. Het inter-

net staat ermee vol, maar laat je bij voor-

keur begeleiden door een professional.   

 

Goed nieuws voor wie niet graag een 

sportschool bezoekt; het gros van de 

fitnesstraining kan thuis worden uit-

gevoerd. Voor wie niet over gewichten 

en dergelijke beschikt; met huis-tuin-

en-keukenspullen kom je al een eind; 

gebruik een frisdrankfles als dumbell, 

of squat eens met een rugzak vol boe-

ken. Voor thuistraining geldt wel: zelf-

discipline vereist! 

 

Genoeg opties naast de fiets dus, allen 

met voor- en nadelen. Belangrijkste tip: 

kies iets waar je plezier in hebt, dan 

houd je het een winter lang vol! • 

‘Een goede rompstabiliteit  
is volgens velen onontbeerlijk 
op de fiets’ 
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Last van een motiva-
tiedip?  Misschien heb 
je in de winter moeite 
om prioriteiten te stel-
len. Zorg dat je inzicht 
krijgt in je motivatie 
om te fietsen, zodat je 
ook in de donkere 
wintermaanden mak-
kelijker en vaker op de 
fiets stapt. 
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Uit de dip

TEKST ANNEKE DE JOODE 



Je ziet ze regelmatig voorbij komen op 

Strava: mensen die wel elke dag lijken te 

fietsen. En dan hebben we het niet over 

korte ritjes van veertig of vijftig kilome-

ter. Nee, het zijn vaker nog die honderd-

plus-ritten die je tegenkomt als je door je 

Strava-feed scrolt. Het zijn diegenen die 

aan het einde van het jaar tien- tot 

twaalfduizend kilometer op de teller 

hebben staan. 

 

Voor de houtkachel 
Misschien denk je: hoe dan? Waar halen 

zij de tijd vandaan? Jij zou ook wel meer 

tijd voor jezelf willen hebben. Kiezen zij 

iets vaker voor zichzelf in plaats van voor 

hun gezin of hun baas? En stellen zij dus 

andere prioriteiten? Bij het stellen van pri-

oriteiten speelt motivatie een belangrijke 

rol. Het maakt dat de één bijvoorbeeld 

wel gaat fietsen tijdens een gure herfst-

storm en de ander liever kiest voor een 

middagje met de familie op de bank bij 

de houtkachel. Je twijfelt misschien wel 

aan jezelf: ben jij wel een ‘echte’ fietser? 

Vind je het fietsen dan wel écht zo leuk? 

 

Laten we eerlijk wezen: regen, wind en 

kou en de kortere dagen maken het toch 

allemaal wat lastiger om te gaan fietsen. 

En indoorfietsen is voor velen een heel 

stuk minder aantrekkelijk. Want lekker 

je hoofd leeg fietsen en opgewekt van je 

fiets stappen, ervaar je toch vooral als je 

in de frisse buitenlucht en in een inspire-

rende omgeving hebt gefietst. En ’s win-

ters helemaal stoppen zorgt er ook nog 

eens voor dat je komend voorjaar weer 

van voren af aan mag beginnen. Het lief-

ste zou je dus gewoon de hele winter 

door willen fietsen. Maar hoe kan je hier 

prioriteit aan geven en de juiste motiva-

tie creëren?  

 

Passie of zingeving? 
Als het gaat over motivatie dan ligt dat 

iets genuanceerder dan de welbekende 

intrinsieke en extrinsieke motivatie. In 

de zelfdeterminatietheorie (Edward L. 

Deci en Richard M. Ryan), een van de  

recentste en op basis van wetenschappe-

lijk onderzoek ontwikkelde motivatie-

theorieën, wordt onderscheid gemaakt 

tussen gecontroleerde en autonome  

motivatie. Gecontroleerde motivatie valt 

min of meer samen met extrinsieke moti-

vatie: Je doet dingen omdat het je is op-

gelegd, of bijvoorbeeld omdat je aan be-

paalde verwachtingen wil voldoen. Dit 

geeft vaak stress en je wordt er allerminst 

gelukkig van. Als deze vorm van motiva-

tie voor het fietsen in jouw geval een rol 

zou spelen, dan had je je fiets allang aan 

de wilgen gehangen. De kans is groot dat 

jij autonoom gemotiveerd bent. Je fietst 

omdat je daar zelf voor kiest. De vraag 

is: word jij gedreven door passie of door 

Wintertips 

- Stel een doel 

- Focus op regelmaat 

- Zoek een fietsmaatje 

- Onderbreek je werkdag 

met sport, als dat mogelijk is 

 

Over de auteur 

Anneke de Joode van  

Surplace Fietscoaching helpt 

jou bij het maken van tijd 

voor jezelf, door structuur 

aan te brengen in je dage-

lijkse bezigheden, zodat je 

regelmatig, zonder dat het 

voelt als ‘moeten’, ontspan-

nen een rondje kunt fietsen. 

SURPLACEFIETS -

COACHING.NL
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zingeving? Wanneer je iets doet vanuit 

passie en je plezier beleeft aan de activi-

teit (in dit geval fietsen zoals die kilome-

tervreters), dan gaat het over intrinsieke 

autonome motivatie. Je kunt ook gemoti-

veerd zijn, omdat iets past bij jouw kern-

waarden of omdat het bijdraagt aan een 

hoger doel. Misschien vind je (mentale) 

gezondheid belangrijk. Je fietst omdat je 

fit wil zijn of omdat je die momenten 

voor jezelf gewoon nodig hebt. Deze 

vorm van autonome motivatie heet geïn-

ternaliseerde motivatie. 

 

Zolang er sprake is van autonome 

motivatie en je dus fietst op ‘vrijwilli-

ge basis’, gaat het om een goeie vorm 

van motivatie. In theorie zou je het 

fietsen jarenlang kunnen volhouden, 

zonder dat het je gaat tegenstaan. 

Maar waarom lukt dat in de praktijk 

dan niet altijd?  

 

Beloning 
Wij mensen komen in beweging als we 

beloond worden. De gepassioneerde ki-

lometervreters worden direct beloond 

zodra ze op de fiets stappen.  

Alleen al de fietsbeweging geeft hen dat 

‘instant geluk’. Jouw beloning komt pas 

na een half uur fietsen, als je uit je alle-

daagse ritme komt en je de vrijheid van 

het fietsen ervaart. Of wanneer je na het 

fietsen met een voldaan gevoel op de 

bank ploft. Of zelfs pas op de langere 

termijn, wanneer je merkt dat je fitter 

wordt. Hoewel je fietsen leuk vindt, 

geeft het jou niet dat ‘instant  

geluk’. En dus ben jij minder snel  

geneigd om elk vrij uurtje in te vullen 

met fietsen. Die gure oostenwind ervaar 

je als een enorme drempel. 

 

Ben jij gemotiveerd vanuit zingeving? 

Realiseer je dan dat het dus niet raar is 

dat je weerzin voelt als het slecht weer 

‘Je twijfelt misschien wel aan  
jezelf: ben ik wel een ‘echte’  
fietser?’





is of als je alleen moet terwijl je liever 

samen fietst. Wees je er bewust van en 

stel jezelf op dat moment de vraag 

waarvoor je het ook alweer doet. Wat is 

je uiteindelijke doel? Gebruik die moti-

vatie om over de drempel en op de fiets 

te stappen! 

 

Tips om het vol te houden in de winter 

- Stel een concreet fietsdoel waarvoor 

je kunt trainen, zoals een uitdagende 

prestatietocht komend voorjaar.  

 

- Focus op regelmaat. Stel jezelf als doel 

om bijvoorbeeld twee keer per week te 

fietsen. Daarbij is het belangrijker dát je 

gaat, dan dat je een bepaalde afstand of 

snelheid fietst. Stem daarbij je inspan-

ning af op je energieniveau. Zo houd je 

het leuk en behoud je toch je conditie. 

De regelmaat zorgt ervoor dat je in het 

voorjaar veel makkelijker weer langere 

ritten op kunt pakken. 

 

- Zoek een fietsmaatje als stok achter de 

deur. Want een afspraak met iemand 

anders wordt minder snel afgezegd dan 

een afspraak met jezelf. 

 

- Maak een mind shift en onderbreek je 

thuiswerkdag met een verfrissend fiets-

ritje. Werk jij tegenwoordig vaker thuis? 

Dan ben je waarschijnlijk flexibeler om 

je dag in te delen. Ga bijvoorbeeld rond 

lunchtijd fietsen en werk een uurtje ex-

tra als het donker is (‘s ochtends vroeg 

of in de avond). En moet je je baas dan 

nog overtuigen? Bewegen helpt om 

weer gefocust te raken. Na een rondje 

fietsen werk je weer veel effectiever. 

Voel je je dan nog steeds schuldig dat je 

tijdens werktijd op je fiets stapt (on-

danks dat je je uren wel maakt)? Kijk 

eens of je je collega’s ook zover krijgt. 

Wanneer je ziet dat ook zij overdag een 

uurtje hardlopen of fietsen, voelt het 

veel minder ongemakkelijk. En het 

werkt ook nog eens motiverend. 

 

Wat motiveert jou? 
Je kunt deze vraag ook voor je andere 

activiteiten stellen. Het helpt om keuzes 

te maken en op die manier meer tijd vrij 

te maken. Tijd voor jezelf, waarin je va-

ker dingen doet vanuit zowel passie als 

zingeving. Want juist die combinatie 

maakt je een gelukkiger mens.• 
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SAMENSTELLING: JOHAN VAN OOSTEN

FUTURUM Warm en droog  
Met de compleet vernieuwde FUTURUM 

4 SEASONS collectie houd je je lichaam 

warm en droog. In samenwerking met 

vooruitstrevende producenten is Futu-

rum erin geslaagd om een membraan te 

ontwikkelen met een extreem hoog ni-

veau van ademend vermogen. Juist in 

barre omstandigheden, met veel wind 

en regen, is het extreem belangrijk dat 

een jack veel ademend vermogen heeft, 

zodat je intensieve trainingen comforta-

bel doorstaat. Train jij ook altijd door, 

ongeacht de weersomstandigheden? 

FUTURUMSHOP.NL/FUTURUM 

TRUEKINETIX Vliegwielloos trainen 
De bestaande indoorfietsen maken gebruik van een vliegwiel. Daardoor trap-

pen volgens TrueKinetix-grondlegger en triatleet Bas van Rens sporters an-

dere vermogens en trainen ze de verkeerde spiergroepen. Met behulp van 

zijn expertise in werktuigbouwkundige en medische technologie ontwikkel-

de hij de afgelopen jaren de TrueBike. Eerst zocht hij de oplossing in een 

zwaarder vliegwiel, totdat hij in aanraking kwam met de elektrische auto. 

Daar realiseerde hij dat je ook met behulp van een motor kunt afremmen en 

de juiste weerstand kunt creëren. Zo heeft TrueKinetic aan de motor een ro-

bot toegevoegd die ervoor zorgt dat de pedalen precies de juiste weerstand 

hebben. De eerste gerobotiseerde indoorfiets is een feit, die alles kan simule-

ren wat je buiten ervaart. TRUEKINETIX.COM 

 

CLOSETHEGAP Veiligheid achterop 
Een minimalistisch spatbord in een praktische zadelrailbracket voorzien van 

een krachtige led-lamp van Spanninga. Dat is de CoverMyBack2+. De licht-

bron klik je met behulp van een elastiek in een handomdraai los. Voor de 

plaatsing van het spatbord is er een klikmechanisme ontworpen, dus geen 

gereedschap nodig. Het spatbord komt ook los van de adapter wanneer je 

onbedoeld bij op- of afstappen tegen de beschermer aan tikt. Je kunt hierna 

het spatbordje weer terug op de rail klikken. De CoverMyBack 2+ meet 29 x 

7,5 cm en past bij zadelrails van 7-9 mm. Je kunt het spatbord ook zonder 

lampje bestellen á €19,95. CLOSETHEGAP.CC 

€3250,-

€34,95
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SPECIALIZED    
100% waterdicht 
De Flash 300 headlight van Specialized 

combineert een clean, compact ontwerp 

met een eenvoudige, maar elegante sili-

conen band. Met twee verschillende ma-

ten riemen kun je precies de juiste hoe-

veelheid stretch instellen om de Flash 

veilig te borgen, en tegelijkertijd zorgt 

het voor een supersnelle installatie en 

verwijdering. Dankzij de 700mAh accu 

levert de Flash 300 300 lumen geduren-

de 1,5 uur, tot 75 lumen gedurende 6 uur. 

In de Flash-modus krijg je 150 lumen ge-

durende 12 uur. Het 1-LED systeem geeft 

een ovale lichtbundel wat een ideaal 

verlichtingspatroon geeft. Dat verlich-

tingspatroon geeft je ook 180 graden 

zicht voor andere wielersporters en an-

dere weggebruikers. De lamp is IPX7 wa-

terdicht, dus blijft functioneren in de 

zwaarste regenbui. SPECIALIZED.COM 

€49,90

€2599,-

LIV  Crossen met carbon 
De Brava Advanced Pro is de nieuwe carbon cyclocrosser van Liv. Hij is op 

maat gemaakt voor vrouwen en staat garant voor topprestaties. Deze pres-

tatiegerichte carbon cyclocrossfiets is gemaakt om op het hoogste niveau 

successen na te streven. Kenmerken van de Brava Advanced Pro zijn de 

wendbaarheid, de prettige handling en het optimale acceleratievermogen. 

Liv Cycling richt zich met de Brava Advanced Pro en al haar andere pro-

ducten op vrouwen. Gekozen is voor een frame en vork van carbon,  

Overdrive 2-stuurinrichting voor een nog directer stuurgedrag en uniek 

ontwerp van de onderbuis. Dat houdt de fiets schoon en maakt het gemak-

kelijk om hem over de schouder te nemen bij hindernissen. De torsiestijf-

heid en pedaalstijfheid maken de fiets ideaal voor momenten waarop 

crossers maximale kracht moeten leveren en door de bochten gaan.  

LIV-CYCLING.COM  

SHIMANO  Anti-twist  
De S-PHYRE RC902-fietsschoen van Shimano is bedoeld voor degenen die wil-

len presteren. Kenmerkend voor alle S-PHYRE-wegschoenen zijn onder andere 

het verstevigd microvezelleer, vervangbare hielkussens, low-profile BOA-ver-

stelknoppen en een Dynalast-pasvorm. Maar het is de technische en design-

ontwikkeling die de nieuwe RC902 tot een opvallende schoen maken. Deze 

nieuwste uitvoering van Shimano’s S-PHYRE fietsschoen richt zich op drie 

ontwerpgebieden – functiespecifieke zones, optimalisering van de krachtover-

brenging en een technisch optimale pasvorm – om een platform te bieden aan 

toonaangevende prestaties. De RC902 heeft een gewicht van 235 gram. De spe-

cifiek voor vrouwen ontwikkelde RC902-W is verkrijgbaar in het wit en heeft 

een smallere leest en bovenkant. Met de uiterst stijve carbonvezelzool en de 

anti-twist stabilisator hielcupvorm is de krachtoverbrenging geoptimaliseerd. 

SHIMANO-EUROPE.COM 

 

€349,-



oor veel fietsers staat de 

winterperiode traditioneel 

in het teken van uren 

maken. Met duurritten op 

lage intensiteit, om vervolgens in het 

voorjaar op te bouwen met intervaltrai-

ning richting een fietsdoel zoals de Do-

lomieten Marathon. Maar volgens 

wielertrainer Martin Lukasse is die be-

nadering enigszins achterhaald. De 

Zeeuw is gecertificeerd TrainingPeaks-

coach. Met zijn bedrijf QlaQwork bege-

leidt hij inmiddels zo'n vijfentwintig 

wielrenners richting uiteenlopende 

fietsdoelen. “Van simpelweg fitter wor-

den op de fiets tot het uitrijden van een 

meerdaags evenement als The Ride.” Als 

fervent amateurwielrenner reed Lukasse 

verschillende wedstrijden en cyclo's in 

binnen- en buitenland, zoals de Mar-

motte Granfondo Alpes en Mallorca 312. 

Begin met je fietsdoel 
De voorbereiding op het fietsseizoen 

begint met het stellen van je fietsdoe-

len, aldus Lukasse. Een doel geeft een 

stip op de horizon om naartoe te wer-

ken. Bovendien stem je je trainingen 

erop af. Wordt het een ééndaagse toer-

tocht zoals Luik-Bastenaken-Luik of 

bijvoorbeeld een driedaags evenement 

zoals Fietssport Road to Paris? In het 

laatste geval, zal de nadruk meer lig-

gen op duurtraining. Vervolgens ga je 

reëel kijken naar wat je basisniveau is, 

want dat heeft invloed op hoe vaak en 

intensief je kunt trainen. Tot slot be-

kijk je hoeveel trainingstijd je weke-

lijks beschikbaar hebt. “Wees daarbij 

eerlijk naar jezelf. Heb je een drukke 

baan en een gezin, dan kan het inteke-

nen van veel trainingsuren alleen 

maar stress opleveren.” 

Goed, je hebt je fietsdoel gesteld. Wan-

neer moet je beginnen met trainen? “Ga 

ervan uit dat je vijf tot zes maanden 

voorbereidingstijd nodig hebt voor je 

hoofddoel. Maar begin vooral pas met 

trainen als je echt weer kriebels hebt. De 

uitspraak 'ik moet weer beginnen' vind 

ik geen goed startpunt om een trainings-

schema te schrijven”, zegt Lukasse. 

 

Hoe trainen in de winter? 
Maar dan: moeten we extra veel uren 

maken in de winter? Al dan niet aange-

vuld met een trainingskamp met zon-

nige duurkilometers in Spanje? Lukasse 

plaatst kritische noten: “Een trainings-

kamp in de winter kan zeker waardevol 

zijn om je fitness een boost te geven 

richting het voorjaar. Maar je hebt als 

recreant veel minder duurkilometers 

nodig. We zijn geen profrenners die een 

Het is winter, tijd om met lange duurritten een 
goede basis te leggen voor het nieuwe seizoen. 
Toch? Niet volgens trainer Martin Lukasse. We 
spraken hem over de zin en onzin van duurritten 
en hoe (dan wel) te trainen in de winter. “Van 
duurritten alleen word je traag.”

Duurtraining,  
zin of onzin? 

TRAINING

TEKST / BEELD  BRAM DE VRIND

V
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enorme motor moeten hebben om drie 

weken te fietsen tijdens een grote ronde 

als de Tour de France.” 

 

Lukasse raadt aan om lange duurritten 

in het weekend af te wisselen met kor-

tere, intensievere ritten doordeweeks. 

“Van duurritten alleen word je 'traag'. 

Je hebt ook enige intensiteit nodig om 

fit de winter uit te komen. Intensievere 

trainingen leggen je basisniveau hoger 

en leiden ertoe dat je makkelijker in 

vorm komt in aanloop naar je fiets-

doel. Bovendien: op het moment dat je 

een behoorlijke basis uit voorgaande 

jaren meeneemt, is het niet zozeer de 

trainingsduur, maar de intensiteit die 

het verschil maakt.”  

 

Mentaal aspect 
Het mentale aspect speelt in zijn bena-

dering ook een rol. “Op een mooie voor-

jaarsdag fiets je heerlijk vijf uur aan 

een stuk, maar in de winter zijn de om-

standigheden vaak minder gunstig om 

lang op de fiets te zitten. Kou, sneeuw 

en gladheid kunnen een obstakel vor-

men en het wordt natuurlijk vroeg don-

ker. Dan loont het om 's avonds na het 

werk even op de Tacx kruipen voor een 

intensievere training of 's ochtends 

twee uur naar buiten te gaan.” 

 

Ga daarbij vooral op zoek naar andere 

disciplines die je leuk vindt, raadt Lu-

kasse aan. “Zoek in de winter een an-

dere omgeving of nieuwe uitdaging op. 

Ga eropuit met de gravelbike, pak de 

mountainbike of doe mee aan een 

strandrace. Dingen die je motiveren 

om op de fiets te stappen, zorgen ook 

voor een beter trainingsresultaat.”• 
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Meer lezen? Martin Lukasse 

legt uit hoe je je jaarschema  

indeelt van basis- en opbouw-

fase naar een piekmoment. Zie 

FIETSSPORT.NL/TRAINING
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Accommodaties die 
zich volledig toeleggen 
op de fietser kom je 
niet vaak tegen en dat 
is eigenlijk best vreemd 
in ons fietsvriendelijke 
landje. Leo Lemsom uit 
Renesse zag er wel 
brood in. Hij begon 
samen met zijn vrouw 
Petra vier jaar geleden 
LEOBBB waar je je als 
fietser, ongeacht of je 
mountainbiker, strand-
fietser, fatbiker, wiel-
renner of e-biker bent, 
meteen welkom voelt. 
Ook de niet-fietser.
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FIETSSPOT

LEOBBB

TEKST WILMA VORSELMAN  

BEELD  VREUGDENHIL



Zelf heeft hij vanaf zijn fiets heel wat 

van de wereld gezien, van het Afrikaan-

se continent tot de Italiaanse bergen, 

Franse Alpen en extreme tochten als 

Styrkenprove in Noorwegen, maar als 

geboren Zeeuw keert Leo Lemsom (57) 

altijd weer terug naar zijn thuishaven 

op Schouwen-Duiveland. Na 32 jaar een 

bouwbedrijf te hebben gerund, vond hij 

het tijd worden voor wat anders. “Een 

moeilijk besluit, omdat het een familie-

bedrijf was. Ik heb jaren samen met 

mijn vader gewerkt en dat was de mooi-

ste periode. De laatste jaren begon ech-

ter de stress en de lange werkdagen me 

tegen te staan. Met pijn in het hart heb-

ben we besloten om het bedrijf te verko-

pen aan een collega in de regio. De 

werkplaats hebben we niet verkocht om 

daar het B&B te kunnen realiseren.” 

 

Functioneel en doordacht 
In de voorbereiding naar de verbouwing 

en inrichting van de B&B ging het 

Zeeuwse paar niet over één nacht ijs. 

“We zochten de ideale combinatie van 

een moderne, industriële look, waarbij 

het toch gezellig oogt en de fietser zich 

gelijk welkom voelt.” Ter inspiratie be-

zochten ze andere hotels in het land en 

gingen het gesprek aan met specialisten 

uit de reis- en toerismebranche. Het re-

sultaat is ernaar. Functioneel, door-

dacht en origineel. Veel elementen uit 

het bouwbedrijf kregen een plek terug 

in het interieur. Zoals de werkbanken 

die verwerkt zijn in de bar en de tafels, 

evenals de schoenenkast in de entree, 

de metershoge boutjes- en moerenkast 

hoog aan de wand, de schoolstoelen en 

de grote stationsklok boven de bar. Ook 

aan het verduurzamen van het pand is 

gedacht; zonnepanelen in combinatie 

met een warmteterugwinningssysteem 

houden het zomers koel en in ‘s winters 

aangenaam warm. 

 

Geen stress 
“Na vijf maanden verbouwen konden 

we de deuren openen”, vertelt Leo trots. 
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LEOBBB 

Mauritsweg 8 

4325 AH  Renesse 

LEOBBB.NL 

 

Meer leuke fietsspots  

ontdekken?  

Zie FIETSSPORT.NL/ 

FIETSSPOT 

 

Ken jij een leuke  

fietsspot? Tip ons!  

redactie@fietssport.nl
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Met twaalf kamers heeft hij genoeg 

werk om handen, maar van stress is 

geen sprake meer. “De 80-urige werk-

weken in mijn bouwbedrijf mis ik niet 

en ik heb nu van mijn fietshobby mijn 

werk kunnen maken.” LEOBBB ademt 

dan ook fietsen, terwijl het ook niet te 

veel wordt voor de niet-fietsende gast. 

Een paar retro racefietsen en klassieke, 

zwarte herenfietsen aan de muur, een 

verzameling wielershirts keurig ingelijst 

hoog aan de wand, hier en daar wat 

wielerprullaria en een paspop met Leo’s 

eigen ontworpen fietstenue. De mix met 

attributen uit het voormalige bouwbe-

drijf hebben ze zorgvuldig gekozen.  

Fatbikes 

Als rasechte Zeeuw schotelt hij je de 

mooiste fietsroutes voor en als je wilt, 

fietst hij graag mee om honderduit te 

verhalen over de Zeeuwse geschiede-

nis, de bijzondere bouwwerken en de 

weidse natuur. Achter het ruime terras 

onder een overkapping biedt Leo ook 

nog zestien fatbikes in de verhuur aan. 

Met het strand binnen handbereik een 

slimme zet. Leo heeft er zelfs een spe-

ciale route van 45 km voor samenge-

steld met alle interessante beziens-

waardigheden van de Kop van Schou-

wen. Dat willen we natuurlijk wel uit-

proberen op deze winderige zaterdag-

middag. Binnen tien minuten zoeven 

we met de wind mee over het strand. 

Het weer zit ons echter niet mee, want 

de regen klettert steeds harder neer op 

onze fietshelmen. We korten de route 

noodgedwongen in om na een welda-

dig warme douche in de loungebank 

van de B&B weg te zakken met een 

blond biertje. • 

‘Met het strand 
binnen hand -
bereik zijn  
fatbikes een 
slimme zet’



ADVERTENTIES Alles voor de fietser
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COLUMN

Nieuwe fietsers  
k had net een wielrenner ingehaald, toen even ver-

der voor me een stadsfietser reed. Ik checkte achter 

me of ik naar links kon. De wielrenner zat ruim 

schuin achter me. Hij voorzag natuurlijk dat ik 

naar links ging komen, maar hij wist niet zeker of 

ik wist dat hij achter me zat. Hij wist ook niet hoe bruusk 

of geleidelijk ik naar links zou komen. Goed gezien en 

gehandeld dus van hem. Daarna gaf ik, waar nodig, hem 

een seintje. Zo wist hij zich zekerder van mijn rijgedrag 

en kwam dan ook strakker in mijn wiel.  

 

Ooit was het simpel. Als iemand een racefiets had, reed-

ie wedstrijden en kon hij in een groep fietsen. Er reden 

ook niet-wielrenners op een fiets met een krom stuur. 

Maar dat was dan een fiets van ‘pisbakkenstaal’, met 

spatborden en een dynamo. Een, naar later bleek, groot 

talent reed met zo’n fiets in onze groep in de Ardennen, 

waar hij wel de spatborden maar niet de dynamo af had 

kunnen krijgen, alle geschoren benen naar huis. Dat 

deed pijn. Snel daarna had hij een echte racefiets. Toen 

reed hij nog harder, maar dat deed ons minder pijn. 

 

De laatste jaren rijden er steeds meer mensen met mooie 

spullen rond van wie je niet weet wat ze kunnen. Door de 

coronacrisis zijn er nog meer nieuwe fietsers bijgekomen. 

Plus de vele e-bikers. Je moet dus nog beter opletten. 

  

Fietsen in een groep vraagt veel meer aandacht dan fiet-

sen in je eentje of met maar een paar anderen. Lijn hou-

den, anticiperen, ruim van tevoren seinen, ritsen, naar 

voren kijken als je naar opzij praat, onderlinge afstand 

en contact, enzovoort. Er is ook meer afleiding. Zo zijn 

we bijvoorbeeld met onze buurman in gesprek en stop-

pen liever niet met praten voor een blinde bocht. We 

battelen voor een bordje. We rijden in een strakke 

waaier… Daardoor hebben we soms wat minder aan-

dacht voor andere verkeersdeelnemers. En als we dat 

wel hebben dan is dat meestal alleen voor eigen gebruik: 

we roepen naar elkaar kreten als ‘voor’ en ‘tegen’. Het 

vraagt nog meer aandacht om anderen te laten merken 

dat we ze gezien hebben én rekening met hen houden. 

Zoals wij zelf ook liever zién dat iemand zijn hond onder 

controle heeft, dan dat alleen hij en zijn hond dat weten.  

 

Meer weten over rijden in groepen? 

FIETSSPORT.NL/OVERIG 

Reageren? redactie@fietssport.nl

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

“Fietsen in een groep 
vraagt veel meer aan-
dacht dan in je eentje  
of met een paar anderen”



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

Kalender december 2020 t/m 1 maart 2021
(onder voorbehoud)
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VEILIG EN COMFORTABEL DE WINTER DOOR 
Koning winter staat voor de deur. Dat betekent dat de dagen kort zijn en het weer guur 

en koud is. Met de nieuwe wintercollectie van Fietssport ben je goed beschermd tegen 

de elementen en blijf je zorgeloos je meters maken. Bestel onze bibtight, windblocker, 

overschoenen of jack met pixeltechnologie. Deze speciale technologie zorgt ervoor dat 

je beter zichtbaar bent tijdens de donkere dagen. FIETSSPORT.NL/KLEDING 

 

Direct op kop met   
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  Fietssport PLUS!

ALSJEBLIEFT, EEN CADEAUTJE 
De feestdagen staan weer voor de deur. Speciaal voor jou hebben we daarom 

een leuk cadeautje. Vanaf 5 december kun je met een Fietssport PLUS-account 

de volledige toertochtenkalender bekijken. Welke tochten in het nieuwe jaar 

zet jij op je verlanglijstje? FIETSSPORT.NL/TOERTOCHTEN 

BLIJVEN GENIETEN  
VAN DE WIELERSPORT,  
DANKZIJ JOU 
De NTFU zet zich actief in om de belangen 

van jou als sportieve fietser te behartigen. 

Met de steun van iedere Fietssport PLUS 

gebruiker kan de NTFU dit werk blijven 

doen en uitbreiden. Zo blijf jij genieten van 

de fietssport: op de weg, op de trails en al-

les daar tussenin. Wist je dat de NTFU zich 

heeft ingezet voor de openstelling van de 

Afsluitdijk? En dat ze onderhoudsgroepen 

ondersteunen, zodat deze jouw plaatselijke 

MTB-route goed kunnen onderhouden? 

FIETSSPORT.NL/BELANGENBEHARTIGING  

WIJZIG JE GEGEVENS EENVOUDIG ZELF 
Wil je Extra Dekking afsluiten, verhogen of verlagen? Of gebruik maken van 

Pechhulp of de Reisverzekering? Geef dit dan uiterlijk 1 december door via 

jouw account op Fietssport.nl. Nog geen PLUS-account? Maak gratis een ac-

count aan via FIETSSPORT.NL/NTFU
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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.


















